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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

  Pendidikan pada dasarnya terkait dengan berbagai aspek kehidupan 

manusia,   baik secara individual maupun sosial. Pendidikan tidak sekedar 

merubah menjadi pandai atau menjadikan anak manusia terbebas dari 

kebodohan. Pendidikan lebih luas dari itu. Dalam gagasan besar pendidikan di 

negara kita misalnya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya. Jadi pendidikan mempunyai visi 

dan misi dan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, sehingga mampu 

mewujudkan fungsi sosial dan ide pencerahan bagi masyarakat agar terdidik 

dan berkeadaban, untuk siap manghadapi tantangan globalisasi. 

  Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan bangsa, 

maka sewajarnyalah pendidikan menjadi alat untuk mencerdaskan bangsa. 

Fungsi pendidikan nasional adalah sebagai alat untuk membangun kepribadian 

warga negara, pengembangan kebudayaan dan moral bangsa Indonesia. Hal 

ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 

bahwa ”Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa”. 
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  Salah satu faktor yang menentukan dalam pendidikan yaitu seorang 

yang mampu melaksanakan tindakan mendidik dalam satu situasi pendidikan 

untuk mancapai tujuan pendidikan. Individu tersebut adalah orang yang 

bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani mampu berdiri sendiri dan 

mampu menanggung resiko dari segala perbuatannya. 

  Tiga pilar utama yang menunjukkan bahwa guru telah bekerja secara 

profesional dalam melaksanakan tugas kependidikan adalah :  

1. Menguasai materi pembelajaran 

2. Profesional dalam meyampaikan materi pembelajaran kepada siswa  

3. Berkepribadian matang 

tiga pilar tersebut saling terkait dan mendukung satu sama lain untuk 

mendukung kinerja pembelajaran. Seiring dengan berjalannya waktu, 

kemampuan guru dalam penguasaan materi pembelajaran, penyampaian 

materi pembelajaran, dan kepribadiannya diharapkan semakin meningkat, 

sehingga mampu membangun suasana pembelajaran yang produktif, kreatif 

dan inovatif, yakni suatu pembelajaran yang mampu meningkatkan mutu 

kelulusan. Oleh karena itu, kemampuan didaktif menjadi titik sentral 

pembelajaran dan perlu terus dikembangkan secara profesional.     

 Menurut Danim (2002:23) “Profesionalisme dapat diartikan sebagai 
komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan 
profesionalnya dan terus menerus mengembangkan strategi-strategi 
yang digunakannya dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan 
profesinya itu” 

  
       

 



   3

Untuk itu seorang guru profesional perlu sekali untuk selalu mengikuti 

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang  berpengaruh terhadap 

pendidikan sehingga apa yang disampaikan kepada siswa mampu diserap 

dengan baik.  

  Selain mengedepankan kepentingan anak didiknya, seorang guru juga 

memiliki hak yang mesti diperhatikan salah satu diantaranya adalah 

memperoleh penghasilan kebutuhan hidup dan kesejahteraan sosial yaitu 

berupa gaji perbulan karena sebagian besar kesejahteraan guru itu minimal, 

semisal gaji yang tidak cukup atau gaji yang minim. Hal itu tentu tidak 

mendukung dalam membeli buku untuk mengembangkan ilmunya akibatnya 

tentu saja akan mengalami kesulitan dalam meningkatkan kemampuan diri. 

Akibat lain dari pendapatan yang kecil waktu yang seharusnya bisa digunakan 

untuk mengembangkan ilmunya banyak di manfaatkan untuk mencari 

penghasilan tambahan dan karena  gaji yang minim maka kondisi materialnya 

tertinggal dari yang lain. 

  Setiap usaha untuk mencapai suatu hasil dan cita-cita yang baik 

memerlukan semangat kerja yang tinggi, karena dengan semangat kerja yang 

rendah tentu akan mengalami kesulitan untuk meraihnya. Menurut Lateiner 

dan Levine dalam Suyono (1991:52) “Semangat kerja yang buruk dapat dilihat 

dengan adanya absensi yang tinggi dan rasa menggerutu dimana-mana”. 

      Guru dengan semangat kerja yang tinggi memiliki sifat yang positif. Seperti 

kesetiaan, kegembiraan, kerja sama, kebanggaan dalam dinas dan ketaatan 

kepada kewajiban. Menurut Moekijat (1997:136) “Produktifitas dan efisiensi 
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yang tinggi cenderung merupakan akibat adanya semangat kerja yang tinggi. 

Menurut Tasmara (2002:13) “Semangat kerja seorang guru akan mampu 

memberikan pengaruh yang positif kepada lingkungannya”. Melalui semangat 

kerja guru yang tinggi, potret dan wajah diri bangsa di masa depan tentu akan 

lebih baik.  

  Guru-guru MI Muhammadiyah Ceper telah menunjukkan adanya 

usaha membangun semangat kerja yang tinggi hal ini ditunjukkan dengan 

adanya  jam-jam  mengajar yang  tidak pernah kosong, dan juga tingginya 

perhatian guru pada aktifitas pembelajaran siswa. 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai “PENGARUH PROFESIONALISME DAN 

GAJI TERHADAP SEMANGAT KERJA GURU (Penelitian pada guru-guru 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Ceper Klaten) 

 

B. Pembatasan Masalah 

       Permasalahan yang muncul di MI Muhammadiyah Ceper cukup 

banyak, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut : 

1. Penelitian ini membahas : 

a. Profesionalisme guru yang berdasarkan pada keputusan Presiden dan 

Dewan Permusyawarakatan Rakyat Republik Indonesia dalam 

Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tahun 2005 

b. Gaji yang berfokus pada gaji guru yang masih aktif mengajar di MI 

Muhammadiyah Sekecamatan Ceper 



   5

c. Semangat kerja guru yang berfokus pada aktifitas pembelajaran siswa  

2. Penelitian ini dilakukan pada periode 2007-2008. 

 

C Perumusan Masalah  

  Berdasarkan uraian diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel profesionalisme 

terhadap semangat kerja 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel gaji terhadap 

semangat kerja 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara variabel profesionalisme dan 

gaji terhadap semangat kerja 

 

D. Tujuan Penelitian  

  Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini meliputi  

1 Untuk mengetahui pengaruh variabel profesionalisme terhadap semangat 

kerja 

2. Untuk mengetahui pengaruh variabel gaji terhadap semangat kerja 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel profesionalisme dan gaji terhadap 

semangat kerja  
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E. Manfaat Penelitian  

  Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:  

1. Manfaat teoritis 

a. Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai ada tidaknya pengaruh profesionalisme dan gaji 

terhadap semangat kerja guru  

b. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan dimasa yang 

akan datang  

2. Manfaat praktis  

a. Sebagai gambaran yang jelas dan nyata menyangkut semangat kerja, 

bagaimana profesionalime dan gaji bisa mempengaruhinya  

b. Sebagai sumbangan pikiran tentang kondisi profesionalisme, gaji, dan 

semangat kerja kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Ceper untuk 

dijadikan program kerja  

c. Sebagai bahan acuan bagi pihak lain atau menentukan peneliti lain 

yang menyangkut masalah yang sama atau terkait 
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F. Sistematika Skripsi 

 Untuk memperoleh gambaran permulaan terhadap hasil skripsi ini 

maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN  

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, 

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penilitian, dan 

Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI  

Bab ini menguraikan tentang Semangat Kerja, Gaji, 

Profesionalisme Guru, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang Metode Penilitian, Teknik 

Pengumpulan Data, Uji Instrumen, Uji Prasyarat Analisis, Teknik 

Analisis Data  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini menguraikan tentang sejarah berdirinya   

 

 

 

 

 

 

 




