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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar  Belakang Masalah 

Di lingkungan pendidikan formal, pengkajian terhadap pembinaan dan 

pengembangan kemampuan profesional guru sangat dibutuhkan, karena dari 

waktu ke waktu persyaratan guru ideal senantiasa berubah sehingga 

pertumbuhan profesionalnya harus terus menerus dirangsang. Guru yang 

profesional senantiasa diingatkan agar menjadi dan tampil humanis dan 

personal. Mereka diharuskan untuk mengajarkan keterampilan-keterampilan 

dasar, memperlakukan setiap anak didik secara individual, menumbuhkan 

keyakinan pada setiap orang khususnya peserta didik untuk menerima standar 

yang di terapkan di lembaga pendidikan. Menurut Oemar Hamalik, (2003:79) 

Pengertian pendidikan adalah : 

Suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat 
menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungannya, dengan 
demikinan akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang 
memungkinkan untuk berfungsi secara edukatif dalam kehidupan.  
 
Salah satu upaya membina dan membangun generasi muda yang 

tangguh dan dapat diandalkan diantaranya adalah melalui pendidikan, baik 

yang diberikan melalui pendidikan formal di MI, maupun pendidikan di 

lingkungan masyarakat. Oleh karena, MI sebagai lembaga pendidikan formal 

memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyiapkan kebutuhan SDM 

yang handal dan siap menghadapi berbagai tantangan di masa depan. 
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MIM sebagai lembaga pendidikan, guru memegang fungsi dan 

mengemban tanggung jawab paling besar dalam proses pembejalaran di kelas, 

termasuk pelaksanaan tugas-tugas bimbingan penyuluhan bagi mereka. Guru 

membantu siswanya dalam mengembangkan keinginan dan keyakinan untuk 

memenuhi tuntutan pribadi yang sesuai dengan potensi dasarnya. Dalam 

Undang-Undang RI No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen  bab 1 pasal 1 

menjelaskan bahwa : 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 
pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.     
 

Di dalam proses belajar mengajar interaksi antara guru dengan siswa 

sangatlah penting, karena interaksi yang terjadi ini akan mempengaruhi output 

dalam kegiatan belajar mengajar. Disini guru mempunyai peranan penting 

yaitu membimbing dan mengarahkan siswa untuk melakukan pemusatan 

perhatian terhadap suasana yang diharapkan. Proses belajar mengajar di MI 

diatur dan direncanakan supaya tujuan pendidikan sekolah tercapai yaitu 

sejumlah perubahan melalui pengalaman-pengalaman belajar yang dirancang 

untuk menunjang perkembangan siswa. 

MIM sebagai subsistem pendidikan menekankan pentingnya 

kemampuan dan kegemaran membaca, menulis, dan kecakapan dalam 

berhitung, serta kemampuan berkomunikasi. Lulusan pada jenjang pedidikan 

dasar bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, 
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kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan 

mengikuti pendidikan lebih lanjut.                                                                                                                                              

Penataan manajemen pendidikan dan upaya mewujudkan manusia 

terdidik yang mempunyai kecakapan hidup memerlukan guru yang handal (the 

good high teachers). Upaya ini dapat terwujud jika kualitas dan gaji guru di 

perbaiki. Rasionalnya, guru yang berkualitas dengan gaji yang cukup, akan 

lebih kreatif, antusias, dedikatif, dan konsentrasi pada bidang pekerjaan 

semata. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul 

“PENGARUH GAJI TERHADAP PROFESIONALISME PADA GURU-

GURU MI MUHAMMADIYAH CEPER TAHUN 2007/2008”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah sangat diperlukan untuk menghindari 

kesalahpahaman yang menyimpang dari judul, oleh karena itu untuk 

mendukung hasil yang lebih baik penulis membatasi permasalahan pada : 

1. Penelitian hanya dilaksanakan pada Guru-guru yang masih aktif mengajar 

di MIM Ceper Tahun 2007/2008. 

2. Profesionalisme guru dibatasi pada : kompetensi pedagogik, kompetensi, 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. 

3. Gaji guru dibatasi pada : sebagai guru PNS penggajian mengikuti 

pengaturan pemerintah sedangkan non PNS tergantung kemampuan 

Madrasah yang bersangkutan. 
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C. Perumusan Masalah 

         Menurut Tuchman dalam Sugiyono (2003:28) menyatakan bahwa : 

“Rumusan masalah yang baik adalah yang menyatakan hubungan antara dua 

variabel atau lebih dinyatakan dalam bentuk kalimat Tanya, atau alternative 

secara impirik mengandung pertanyaan”. 

         Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat 

dirumuskan suatu permasalahan, adakah pengaruh gaji terhadap 

profesionalisme pada guru-guru MI Muhammadiyah Ceper ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan pijakan untuk merealisasikan aktivitas 

yang akan di laksanakan, sehinga perlu dirumuskan secara jelas. Dalam 

penelitian ini  perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang akam di teliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja 

secara terarah dalam mencari data sampai pada langkah pemecahan 

masalahnya. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

gaji terhadap profesionalisme pada guru-guru MI Muhammadiyah Ceper. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai salah satu masukan dalam membuat perencanaan dalam 

peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). 
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2. Memberikan informasi kepada pimpinan Cabang Muhammadiyah tenang 

gaji yang diperoleh para guru khususnya yang non PNS dan 

profesionalisme guru MI.   

3. Untuk menambah wawasan dan sebagai referensi yang berguna, Misalnya 

untuk penelitian yang sejenis. 

4. Untuk menambah khazanah ilmu bagi penelitian selanjutnya yang 

berkaitan dengan masalah ini. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Skripsi ini akan disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini bersi tntang latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang Profesionalisme guru, gaji, kerangka 

pemikiran, dan hipotesis  

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang pengertian penelitian, jenis-jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, populasi, sample dan sampling, 

variable penelitian, metode pengumpulan data, uji instrument, uji 

prasarat analisis, teknik analisis data.  
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, statistic deskriptif, 

gambaran kondisi MIM di Ceper Klaten, uji instrument, uji 

prasarat analisis, analisis data dan pembahasan.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini kesimpulan, keterbatasan, dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




