
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi  merupakan unit sosial yang dengan sengaja diatur, terdiri 

atas dua orang atau lebih yang berfungsi secara relatif terus menerus untuk 

mencapai sasaran atau serangkaian sasaran bersama (Robbins, 2006:4). Akibat 

terjadinya interaksi dengan karakteristik masing-masing serta banyak 

kepentingan yang membentuk gaya hidup, pola perilaku, dan etika kerja, yang 

kesemuanya akan mencirikan kondisi suatu organisasi. Sehingga setiap 

individu dalam organisasi tidak lepas dari hakekat nilai-nilai budaya yang 

dianutnya, yang akhirnya akan bersinergi dengan perangkat organisasi, 

teknologi, sistem, strategi dan gaya hidup kepemimpinan. Sehingga pola 

interaksi sumber daya manusia dalam organisasi harus diseimbangkan dan 

diselaraskan agar oganisasi dapat tetap eksis. 

Institusi sekolah yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu 

memenuhi tanggug jawab sosialnya akan sangat tergantung pada manajernya 

(pimpinan). Bila pimpinan mampu melaksanakan dengan baik, sangat 

mungkin organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi 

membutuhkan pemimpin yang efektif mempunyai kemampuan ( ability ) 

mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buah. Jadi, seorang pemimpin 

atau Kepala Sekolah suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin 

apabila dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya 

kearah pencapaian tujuan organisasi. 



Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting 

dari keberhasilan atau kegagalan organisasi (Menon, 2002), demikian juga 

keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi bisnis 

maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan atau kegagalan 

pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin sehingga isu mengenai 

pemimpin menjadi faktor yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku 

keorganisasian. Hal ini akan membawa konsistensi bahwa setiap pemimpin 

berkewajiban memberikan perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, 

menggerakkan, mengarahkan semua potensi karyawan dilingkungannya agar 

terwujud volume dan beban kerja yang terarah pada tujuan. Pimpinan perlu 

melakukan pembinaan yang sungguh-sungguh terhadap karyawan agar dapat 

meningkatkan disiplin kerja  dan menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi. 

Ketika pemimpin menunjukkan kepemimpinan yang baik, para karyawan akan 

berkesempatan untuk mempelajari perilaku yang tepat untuk berhadapan 

dengan pekerjaan mereka. Demikian pula halnya dengan birokrasi publik, 

pemimpin memegang peranan yang sangat strategis. Berhasil atau tidaknya 

birokrasi publik menjalankan tugas-tugasnya sangat ditentukan oleh kualitas 

pimpinannya, karena kedudukan pemimpin sangat mendominasi semua 

aktivitas yang dilakukan. 

Karyawan sebagai bawahan dalam organisasi publik, ketika bekerja 

selalu tergantung pada pimpinan. Bila pimpinan tidak memiliki kemampuan 

memimpin, maka tugas-tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan 

dengan baik. Kepemimpinan didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan 



pengaruh dan memotivasi individu untuk mencapai tujuan organisasi (Gibson 

et.al 2006). Kemampuan mempengaruhi akan menentukan cara yang 

digunakan karyawan dalam mencapai hasil kerja. Hal ini didasari pada 

argumen bahwa seorang pemimpin memiliki otoritas dalam merencanakan, 

mengarahkan, mengkoordinasikan, dan mengawasi perilaku karyawan. 

Pemimpin organisasi dapat mempengaruhi perilaku dengan cara menciptakan 

sistem dan proses organisasi yang sesuai kebutuhan, baik kebutuhan individu, 

kebutuhan kelompok maupun kebutuhan organisasi. 

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar 

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia 

yang potensial di bidang pembangunan (Sardiman, 2005: 125). Oleh karena 

itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus 

berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. 

Dalam hal ini guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang melakukan 

transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pendidik yang melakukan 

transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. 

Kelengkapan dari jumlah tenaga pengajar, dan kualitas dari guru 

tersebut  

akan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar, yang berujung pada  

peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu guru dituntut lebih profesional dalam  

menjalankan tugasnya. Tugas keprofesionalan guru menurut Undang-Undang 



Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) tentang Guru dan 

Dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan 

belajar mengajar serta tugas-tugas guru dalam kelembagaan merupakan 

bentuk disiplin kerja  guru. Apabila disiplin kerja  guru meningkat, maka 

berpengaruh pada peningkatan kualitas keluaran atau outputnya. Oleh karena 

itu perlu dukungan dari berbagai pihak sekolah untuk meningkatkan disiplin 

kerja  guru. Disiplin kerja  guru akan menjadi optimal, bilamana 

diintegrasikan dengan komponen sekolah, baik itu kepala sekolah, iklim 

sekolah, guru, karyawan maupun anak didik (Pidarta, 2004: 126).  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi disiplin kerja  guru 

dalam melaksanakan tugasnya yaitu: a) Kepemimpinan kepala sekolah, b) 

Iklim sekolah yang baik sehingga hubungan antara komponen di sekolah dapat 

berjalan dengan baik, c) Harapan-harapan dari guru, d) motivasi guru untuk 

dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan e) Kepercayaan personalia 

sekolah (Hani Handoko, 2008: 319). Dengan demikian nampaklah bahwa 

efektivitas kepemimpinan kepala sekolah, hubungan antara personal di 

sekolah dan motivasi guru untuk dapat bekerja dengan baik akan ikut 

menentukan baik buruknya disiplin kerja  guru.  Keberhasilan pendidikan di 

sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala sekolah dalam mengelola 

tenaga kependidikan yang tersedia di sekolah. Kepala sekolah merupakan 

salah satu komponen pendidikan yang berpengaruh  dalam meningkatkan 



disiplin kerja  guru. Kepala sekolah bertanggung jawab atas  penyelenggaraan 

kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga  kependidikan 

lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana 

(Mulyasa 2004: 25).  

Disiplin kerja menjadi lebih penting sejalan dengan semakin 

kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki dukungan 

disiplin kerja  yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta seni dan budaya yang diterapkan dalam 

pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak semakin maju, sehingga 

menuntut penguasaan secara profesional. Menyadari hal tersebut, setiap 

kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan 

pengembangan pendidikan secara terarah, berencana dan berkesinambungan.  

Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi yang sangat berpengaruh 

dan  

menentukan kemajuan sekolah harus memiliki kemampuan administrasi, 

memiliki  

komitmen tinggi, dan luwes dalam melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan  

kepala sekolah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan disiplin 

kerja  guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga kependidikan. 

Oleh karena itu  

kepala sekolah harus mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan 

serta keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga 

pendidikan.  



Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, kepala sekolah harus 

dapat  

memperhatikan kebutuhan dan perasaan orang-orang yang bekerja sehingga  

disiplin kerja  guru selalu terjaga. Selain dipengaruhi oleh kepemimpinan 

kepala sekolah, disiplin kerja guru yang menyebabkan  menjadi lebih baik 

juga dipengaruhi oleh hubungan antar personal yang ada di sekolah. 

Hubungan antar personal yang diinginkan dalam lembaga pendidikan ialah 

kerukunan, gotong royong, saling menghormati, kerjasama, dan ada rasa 

sama-sama memiliki  (Pidarta 2004: 128).  

Dengan terciptanya hubungan antar personal yang kondusif, maka guru 

akan merasa nyaman  dalam bekerja dan terpacu untuk bekerja lebih baik. Hal 

tersebut mencerminkan bahwa suasana sekolah yang kondusif akan sangat 

mendukung peningkatan disiplin kerja, sehingga dapat berjalan dengan baik 

dan memuaskan semua pihak  Hasil wawancara dengan beberapa kepala 

sekolah yang ada di Kecamatan Kedawung Kabupaten S ragen, peneliti 

mengetahui bahwa disiplin kerja  guru secara umum sudah baik. Motivasi 

guru dalam bekerja juga sudah cukup baik. Hal tersebut ditunjang oleh tata 

tertib sekolah dimana guru wajib mengisi daftar hadir pada pagi hari sebelum 

bekerja dan siang hari setelah proses belajar mengajar selesai. Dengan 

demikian kinerja guru dapat terpantau. Kepemimpinan Kepala Sekolah SD di 

Kecamatan Kedawung secara umum juga sudah cukup baik, dimana kepala 

sekolah memiliki motivasi yang tinggi untuk memajukan sekolah yang 

dipimpinnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan penambahan fasilitas atau 



media pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan lebih efektif. Kepala 

Sekolah di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen melaksanakan  

kepemimpinan dengan disiplin yang tinggi. Namun bagi sebagian  guru, 

disiplin yang diterapkan menjadi beban tersendiri dalam bekerja.  

Iklim Sekolah di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen terutama 

dimensi hubungan antar personal guru masih perlu ditingkatkan. Dalam 

dimensi hubungan yang perlu ditingkatkan adalah interaksi antara guru dengan 

Kepala Sekolah. Interaksi dari atas ke bawah kebanyakan hanya berupa 

perintah. Sedangkan interaksi dari bawah ke atas, guru  hanya menyampaikan 

laporan hasil belajar siswa maupun hasil kerja dari tugas-tugas lain yang 

dibebankan kepadanya.  

Oleh karena itu penanaman dan penumbuhan hubungan antar personal 

mutlak diperlukan, sehingga tersedia sumber daya pegawai yang semakin 

berkualitas, berdaya saing tinggi dan mampu menghadapi era globalisasi. 

Begitu pentingnya disiplin kerja bagi setiap instansi di lingkungan pemerintah 

maupun swasta, maka pimpinan harus dapat memberikan motivasi kepada 

karyawan agar dapat menjalankan segala aturan yang diberlakukan.  

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong 

individu untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Sumadi Suryabrata (2008: 70). Menurut disiplin ilmu psikologi, 

motivasi mengacu pada konsep yang digunakan untuk menerangkan kekuatan-

kekuatan yang ada dan bekerja pada diri organisme atau individu yang 

menjadi penggerak dan pengaruh tingkah laku individu. 



Selain itu atasan harus bisa memberikan motivasi bekerja secara 

seoptimal mungkin agar kinerja guru dapat berjalan dengan baik, karena bila 

atasan kurang memberikan motivasi, maka dikawatirkan akan berdampak 

negatif pada bawahannya. Motivasi disiplin kerja  guru dapat diukur dari: 

datang tepat waktu, bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-

masing dan pulang tepat waktu 

Motivasi bekerja dengan baik adalah kunci keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuan dalam bentuk peningkatan produktivitas 

kerja, motivasi yang baik memungkinkan terciptanya kerjasama yang 

harmonis dalam membangun kebanggaan kelompok. Penerapan peraturan 

yang adil sebagai dasar untuk perlindungan baik individu maupun kelompok, 

karena tanpa peraturan yang jelas dapat dipastikan kerjasama dalam organisasi 

akan kacau. 

Tanpa motivasi guru yang baik, sulit bagi suatu institusi (organisasi 

/perusahaan) mencapai hasil yang optimal dari tujuan yang telah ditetapkan. 

Motivasi untuk bekerja yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung 

jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang dilimpahkan kepadanya. Hal ini 

akan mendorong semangat, disiplin kerja  dan mendukung terwujudnya tujuan 

institusi (organisasi/perusahaan), karyawan dan masyarakat. Karena itu setiap 

manajer selalu berusaha, agar pegawainya mempunyai kedisiplinan yang baik. 

Faktor yang terakhir untuk mewujudkan hal itu adalah kompensasi.  

Sadali Samsudin (2010:187 ) mengatakan bahwa Kompensasi adalah 

pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang ( finansial ) maupun 



tidak langsung berupa penghargaan ( non- finansial ). Secara umum 

kompensasi merupakan sebagian kunci pemecahan bagaimana membuat 

anggota berbuat sesuai dengan keinginan organisasi. Masalah kompensasi 

merupakan salah satu bentuk tantangan yang harus dihadapi manajemen. 

Dikatakan tantangan karena imbalan oleh para pekerja tidak lagi dipandang 

semata-mata sebagai alat pemuas kebutuhan materialnya, akan tetapi sudah 

dikaitkan dengan harkat dan martabat manusia. Dalam mengembangkan dan 

menerapkan suatu sistem imbalan tertentu, kepentingan organisasi dan para 

pekerja perlu senantiasa diperhitungkan. Sistem kompensasi juga berpotensi 

sebagai salah satu sarana terpenting dalam membentuk perilaku dan 

mempengaruhi pegawai di Kecamatan Kedawung Kabupaten Sragen dalam 

menciptakan disiplin kerja.  

Adanya kompensasi terhadap kinerja yang dicapai oleh pegawai 

menurut Sudarmanto (2010: 198) akan dapat menimbulkan pengukuhan atas 

sikap dan perilaku yang telah dilakukan. Pengukuhan ini akan mencegah 

terjadi ketidakhadiran, pemborosan waktu, tournover dan pada sisi lain dapat 

membangkitkan semangat kerja, sehingga pegawai terdorong untuk 

berprestasi dan berkinerja lebih baik. 

Atas dasar latar belakang masalah tersebut, dapat di identifikasi 

beberapa permasalahan diantaranya : 

1. Kurangnya arahan pimpinan terhadap guru dalam disiplin kerja; 

2. Kurangnya motivasi guru dalam melaksanakan tugas; 

3. Belum adanya kompensasi tambahan yang memadai bagi guru; 



Untuk itu perlu diteliti tentang kontribusi kepemimpinan, motivasi, dan 

kompensasi terhadap disiplin kerja guru. 

B. Pembatasan Masalah 

Meskipun banyak aspek yang menarik untuk di teliti namun 

keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti antara lain berupa waktu, biaya dan 

tenaga maka penelitian ini dibatasi. Pembatasan tersebut terutama adalah 

tentang kepemimpinan ,  motivasi dan kompensasi, serta kontribusinya 

terhadap disiplin kerja guru. 

C. Perumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut maka dapat 

kami susun perumusan masalah yang ada di SD Negeri di Kecamatan 

Kedawung  Kabupaten Sragen sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan memberikan kontribusi terhadap disiplin kerja 

guru ? 

2. Apakah motivasi memberikan kontribusi terhadap disiplin kerja guru ? 

3. Apakah kompensasi memberikan kontribusi terhadap disiplin kerja guru ?  

4. Apakah kepemimpinan, motivasi dan kompensasi memberikan kontribusi 

terhadap disiplin kerja guru ? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian yang dilakukan di SD Negeri kecamatan Kedawung  Kabupaten 

Sragen  adalah: 

1. Untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan  terhadap disiplin kerja guru;   



2. Untuk mengetahui  kontribusi motivasi  terhadap  disiplin kerja guru; 

3. Untuk mengetahui kontribusi  kompensasi terhadap  disiplin kerja guru; 

4. Untuk mengetahui kontribusi kepemimpinan , motivasi dan kompensasi 

terhadap disiplin kerja guru. 

E. Kegunaan Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian ini, maka diharapkan hasilnya 

akan bermanfaat sebagai berikut : 

1. Dapat memberikan input bagi sekolah dalam usaha meningkatkan disiplin 

kerja guru dengan memperhatikan aspek kepemimpinan, motivasi, dan 

kompensasi. 

2. Dapat memberikan input bagi penulis dalam penerapan teori dilapangan. 

3. Dapat memberikan input bagi ilmu pengetahuan dan teori yang berkaitan 

dengan sumber daya manusia dalam aspek kepemimpinan, motivasi dan 

kompensasi terhadap disiplin kerja guru..  

 

F. Tinjauan Istilah Judul 

1. Disiplin Kerja Guru   

Menurut Kamus Umum bahasa Indonesia, disiplin adalah latihan 

batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatanya selalu mentaati 

tata tertib (Poerwodarminto: 2002: 254) Menurut  Hasibuan (2010: 193), 

kedisiplinan merupakan fungsi operasional MSDM yang terpenting, 

karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang 

dapat dicapainya. 

2. Kepemimpinan  



Menurut Robbin ( 2006:432 ) kepemimpinan merupakan 

kemampuan untuk mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran. 

Kepemimpinan menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2008: 9) adalah suatu 

pekerjaan seseorang tentang bagaimana cara-cara untuk mengarahkan 

(direct) orang lain. 

3. Motivasi  

Sumadi Suryabrata (2008: 70) memberikan teori sebagai berikut : 

“Motivasi adalah keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan”. 

Menurut disiplin ilmu psikologi, motivasi mengacu pada konsep yang 

digunakan untuk menerangkan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja 

pada diri organisme atau individu yang menjadi penggerak dan pengaruh 

tingkah laku individu. 

4. Kompensasi  

Sadali Samsudin (2010:187 ) mengatakan bahwa Kompensasi 

adalah pemberian balas jasa, baik secara langsung berupa uang ( finansial ) 

maupun tidak langsung berupa penghargaan ( non- finansial ). Kompensasi 

menurut Hasibuan (2010:118) adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada karyawan Jadi melalui 

kompensasi tersebut karyawan dapat meningkatkan prestasi kerja, 

motivasi, dan kepuasan kerja serta meningkatkan kebutuhan hidupnya.. 

 


