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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Keberhasilan pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain guru, 

kurikulum, manajemen sekolah maupun lingkungan sekolah. Dari beberapa faktor 

yang menentukan keberhasilan tujuan pendidik adalah faktor keberadaan guru. 

Guru merupakan sumber daya manusia yang menjadi perencanaan, pelaku serta 

penentu terhadap tercapainya sebuah perencanaan tujuan kegiatan pendidikan. 

Berkaitan dengan hal itu maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak 

orang  tentunya mengenai dengan kinerja dan totalitas didikasi dan loyalitas 

pengapdianya. 

Guru adalah suatu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar 

yang ikut berperan dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang 

berpotensial dalam pembangunan. Guru harus berperan secara aktif dan dapat 

menempatkan kedudukannya sebagai seorang pendidik yang profesional, sesuai 

dengan apa yang dituntut  oleh masyarakat yang sedang berkembang. Dalam hal 

ini guru tidak hanya berperan sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu-

ilmu pengetahun tapi juga harus sebagai pembimbing dan menuntut siswa dalam 

belajar. 

Untuk menjadikan guru sebagai tenaga yang profesional maka harus 

dilakukan pembinaan secara terus menerus,guru juga harus menjadi tenaga kerja 

yang perlu diperhatikan dan diakui profesionalnya, Dalam membentuk 
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kepribadian seorang guru yang profesional tidak semata-mata hanya memberikan 

pelatihan dan penataran maupun memperoleh kesempatan untuk melanjutkan 

pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi  namun harus memperhatikan guru dari 

segi kedisiplinan, pemberian insentif gaji dan pemberian dorongan motivasi  

sehingga seorang guru merasa puas dengan profesionalitas sebagai pendidik. 

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kinerja guru adalah hasil atau prestasi yang dicapai guru 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang di bebankan kepadanya 

(Mangkunegara, 2013). 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru meliputi tingkat pendidikan guru, supervi 

sepengajaran, program penataran (pelatihan), iklim yang kondusif, sarana dan 

prasarana, kondisi fisik dan mental guru, motivasi yang dimiliki, gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial 

kepala sekolah dan lain-lain. 

Peran motivasi guru baik secara internal dan eksternal, sangat penting untuk 

melahirkan generasi guru yang profesional. Karena dengan motivasi inilah yang 

dapat menentukan prilaku orang-orang untuk bekerja. Motivasi memliki 

komponen-komponen yaitu komponen dalam dan komponen luar .komponen 

dalam biasanya berhubungan dengan pesikolog dan keadaan tidak puas pada 

dirinya, Intinya komponen dalam ini adalah suatu keadaan yang kebutuhan-
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kebutuhannya ingin dipuaskan sedangkan komponen luar adalah suatu tujuan 

yang ingin dicapai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan. Jika 

kita cermati antara motivasi, kebutuhan, tingkah laku dan perbuatan sangatlah 

berkaitan satu dengan yang lain. Setiap perbuatan yang berkaitan dengan adanya 

motivasi seseorang dapat merasakan sesuatu kebutuhan tertentu dan karena 

adanya perbuatan tersebut terarah pada pencapaian tujuan. Tertentu yang 

diinginkan. Apabila tujuan telah tercapai maka akan merasa puas. Tingkah laku 

yang memberikan  puas terhadap suatu kebutuhan cenderung  untuk dilakukan 

kembali, sehingga lebih kuat dan lebih mantap (Sutrisno, 2009). 

Seperti yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009) Terhadap hubungan yang 

erat antara kebutuhan motivasi ,kepuasan kerja bagi guru sebagai pendidikan juga 

sangat berpengaruh untuk meningkatkan kinerjanya.Kepuasan guru berdampak 

pada prestasi kerja, disiplin dan kualitas kerja. Guru yang puas akan pekerjaan 

yang dilakukan cenderung akan meningkatkan pekerjaanya yang berpengaruh 

secara positif dengan mutu pendidikan. 

Handoko dalam Sutrisno (2009) mengemukakan kepuasan adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan  

memandang pekerjaan mereka. Karyawan yang merasa puas akan suatu pekerjaan 

yang dilakukan akan menampakan sifat positif terhadap lingkungan kerjanya, 

sebaliknya dengan karyawan yang tidak puas akan pekerjaanya akan frustasi dan 

tidak bersemangat dalam mengerjakan suatu pekerjaannya. 

SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak  adalah salah satu sekolah dari sekian 

banyak sekolah di Demak yang berusaha meningkatkan kinerja tenaga 
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pendidiknya, baik dengan mengikut sertakan para pendidiknya keberbagai 

pelatihan maupun meningkatkan fasilitas guna menunjang  proses belajar. Namun 

hal tersebut dirasakan tidak cukup  untuk meningkatkan mutu dan profesionalitas 

tenaga pendidik, karena kurangnya kedisiplinan guru di SMK Nusa Bangsa yang 

sering terlambat, tidak hadir tanpa keterangan dalam proses belajar mengajar serta 

kurang penguasan materi mengajar. Berikut ini adalah presentase (%) absensi 

kerja guru-guru SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak. 

Tabel 1.1. 

Data Kehadiran Guru SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak 

Bulan 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 

Jml Alpha % Jml Alpha % Jml Alpha % 

Juli 23 8 34,78% 30 7 23,33% 30 5 16,66% 

Agustus 23 12 52,17% 30 20 66,66% 30 15 50% 

September 23 15 65,21% 30 15 50% 30 10 33,33% 

Oktober 23 18 78,26% 30 20 66,66% 30 12 40% 

November 23 10 43,47% 30 15 50% 30 20 66,66% 

Desember 23 8 34,78% 30 8 26,66% 30 10 33,33% 

Januari 23 2 8,69% 30 7 23,33% 30 2 6,66% 

Februari 23 5 21,73% 30 13 43,33% 30 2 6,66% 

Maret 23 6 26,08% 30 13 43,33% 30 15 50% 

April 23 7 30,43% 30 10 33,33% 30 20 66,66% 

Mei 23 2 8,69% 30 14 46,66% 30 15 50% 

Juni 23 2 8,69% 30 12 40% 30 10 33,33% 

Sumber :KTU SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak  

Dari data diatas dari bulan kebulan sampai tahun ketahun mengalami 

fluktuasi. Seperti pada bulan juli tahun ajaran 2012/2013 jumlah ketidak hadiran 

mencapai 24,78%, sedangkan pada bulan oktober naik menjacapai 78,26% 

ketidak hadiran. Dari tabel diatas kenaikan kinerja terjadi pada tahun ajaran 

2014/2015 yang jumlah ketidak hadiran hanya mencapai 6,66% pada bulan 

januari dan januari dan februari.  
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Tabel 1.2 

Data Pendidikan Terakhir Guru SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak 

No Pendidikan Terakhir Frekuensi % 

1 SMA 4 13,33 % 

2 S1 22 73,33% 

3 S2 4 13,33% 

Jumlah 30 100 % 

 Sumber :KTU SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak  

Dari l data diatas pendidikan guru di SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak 

sudah termasuk memenuhi standar pendidikan guru Indonesia dikarenakan tingkat 

pendidikan terakhir S1 mencapai 73,33% sedangkan SMA dan S2 sma sama-sama 

mencapai angkai 13,33% dari jumlah guru yang ada. 

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, penulis tertarik ingin melakukan 

penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh Motivasi Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Guru (Studi Kasus di SMK Nusa Bangsa Mranggen 

Demak”. 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakng masalah tersebut, permasalah yang akan diteliti 

dalam penelitian tersebut adalah 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru SMK Nusa 

Bangsa Mranggen Demak? 

2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja guru SMK Nusa 

Bangsa Mranggen Demak? 

3. Apakah ada pengaruh secara silmultan motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru SMKN Nusa Bangsa Mranggen Demak. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah : 

1. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh motivasi terhadap 

kinerja guru SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak. 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru SMK Nusa Bangsa Mranggen Demak. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan pengaruh secara silmultan 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru SMK Nusa Bangsa 

Mranggen Demak. 

1.4. Manfaat Penelitian   

1. Bagi Akademis: Dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh 

motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru sehingga dapat 

bermanfaat dimasa yang akan datang. 

2. Bagi Guru: Bagi para pendidik dan guru, dari hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam rangka meningkatkan 

kinerja. 

3. Bagi sekolah: Bagi sekolahan,dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan guru secara efektif, sehingga membatu mencapai 

tujuan program pendidikan. 

4. Bagi penulis: Dapat mengetahui tentang pengaruh motivasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru 
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1.5. Batasan Penelitian  

Penelitian ini telah diusahakan sesuai dengan prosedur ilmiah ,namun 

demikian masih memiliki keterbatasan yaitu : 

1. Dalam penelitian ini teori yang digunakan terkadang tidak sesuai 

dengan karakter responden. 

2. Dalam  penelitian ini ada keterbatasan kata dalam kuisioner motivasi. 

3. Dalam penelitian ini hasil yang didapat tidak sesuai data awal yang 

diberikan oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


