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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menurut As’ad (1995), kepuasan kerja bagi guru sebagai pendidik 

diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Kepuasan kerja berkenaan dengan 

kesesuaian antara harapan seseorang dengan imbalan yang disediakan. Guru yang 

membolos, mengajar tidak terencana, malas, mogok kerja, sering mengeluh 

merupakan tanda adanya kepuasan guru rendah. Guru membalas dendam atas 

ketidaknyamanan yang diberikan sekolah/kantor dengan keinginan/harapannya. 

Menurut Tuhumena (2004) ada beberapa hal yang menyebabkan kepuasan 

kerja guru salah satunya pengawasan. Pengawasan dalam hal ini adalah mengenai 

tanggapan guru terhadap pelaksanaan pembinaan atau bimbingan yang diberikan 

oleh kepala sekolah, apakah guru telah puas atas pengawasan tersebut atau tidak 

puas sehingga berdampak kepada kinerja guru yaitu kualitas pengajaran. 

Pengawasan kepala sekolah merupakan salah satu tugas kepala sekolah 

dalam membina guru melalui fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan 

dalam membina guru melalui fungsi pengawasan. Pengawasan yang dilakukan 

oleh kepala sekolah pada intinya yaitu melakukan pembinaan, bimbingan untuk 

memecahkan masalah pendidikan termasuk masalah yang dihadapi guru secara 

bersama dan bukan mencari kesalahan guru. 

Guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik 

berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti 
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meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, melatih berarti 

mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa. Guru bekerjasama 

dengan orang tua dan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya. Seorang guru 

dituntut memiliki beberapa kemampuan dan keterampilan tertentu untuk dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan dan keterampilan 

tersebut sebagai bagian dari kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi 

merupakan suatu kemampuan yang mutlak dimiliki oleh guru agar tugasnya 

sebagai pendidik dapat terlaksana dengan baik 

Direktur Jendral Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Fasli Jalal, pada awal tahun 2007, pemerintah membayar tunjangan 

guru Rp. 100.000,- per orang yang semula direncanakan Rp. 500.000,- per orang. 

Karena terbatasnya anggaran maka pembayaran dilakukan secara bertahap. 

Tunjangan sebesar itu dialamatkan pada sekitar 2,7 juta guru PNS. Hal ini 

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan guru, dan konsekuensinya guru 

harus meningkatkan kualitas profesi keguruannya. 

Menurut buku Sertifikasi profesi keguruan di Indonesia (2006), sertifikasi 

adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen atau bukti 

formal sebagai pengakuan yang diberikan pada guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional. Menurut UU 14 Tahun 2005, pasal 8 adalah Guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidik nasional. 

Kualifikasi akademik dimaksud sebagaimana pasal 9 adalah melalui pendidikan 

tinggi program sarjana atau program diploma empat. Demikian juga kualifikasi 



3 

 

guru dapat dilihat pada PP 19 Tahun 2005, pasal 29 (ayat 1-6) profesi guru untuk 

PAUD sampai tingkat SMA sederajat harus diploma empat (D-IV) atau sarjana 

(S-1). Guru profesional di samping mereka berkualifikasi akademis juga dituntut 

memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. 

Lembaga penyelenggara sertifikasi telah diatur oleh UU 14 Tahun 2005, 

pasal 11 (ayat 2) yaitu; perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan 

tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh pemerintah. 

Maksudnya penyelenggaraan dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki 

fakultas keguruan, seperti FKIP dan fakultas Tarbiyah UIN, IAIN, STAIN, STAIS 

yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi 

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan ditetapkan oleh 

pemerintah.Pelaksanaan sertifikasi diatur oleh penyelenggara, yaitu kerjasama 

antara Dinas Pendidikan Nasional atau Departemen Agama Provinsi dengan 

Perguruan Tinggi yang ditunjuk. Kemudian pendanaan sertifikasi ditanggung oleh 

pemerintah dan pemerintah daerah, sebagaimana UU 14 Tahun 2005 pasal 13 

(ayat 1) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran untuk 

peningkatan kualifikasi akademik dan sertifikasi pendidik bagi guru dalam jabatan 

yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

Guru yang mempunyai persepsi yang baik terhadap pengawasan pengajaran 

maka guru akan mengajar dengan baik, karena pengawasan itu berarti pembinaan 
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kepada guru kearah perbaikan dalam mengajar. Begitu sebaliknya jika saran dari 

pengawas diabaikan oleh guru maka bisa berdampak pada kegiatan mengajarnya 

yang kurang baik. 

Hal ini berkaitan dengan kepuasan guru, yakni harapan guru terhadap kepala 

sekolah dengan kenyataan yang diberikan olehnya. Jika harapan guru sesuai 

dengan imbalan yang diberikan oleh kepala sekolah kemungkinan bisa membuat 

puas guru. Imbalan disini bukan hanya segi materiil seperti kenaikan gaji, 

tunjangan atau honor tapi juga spiritual seperti perhatian kepala sekolah, 

komunikasi yang baik antara guru dengan kepala sekolah, dorongan atau motivasi 

oleh kepala sekolah. 

Kegiatan pengawasan Kepala Sekolah dan motivasi kerja guru akan 

berpengaruh secara psikologis terhadap kepuasan kerja guru, guru yang merasa 

puas dengan pemberian pengawasan kepala sekolah dan motivasi kerja maka ia 

akan bekerja dengan sukarela yang akhirnya dapat membuat produktivias kerja 

guru menjadi meningkat. Tetapi jika guru kurang puas terhadap pelaksanaan 

pengawasan dan motivasi kepala sekolah maka guru akan berkerja karena 

terpaksa dan kurang bergairah yang ditunjukan oleh sikap-sikap yang negatif 

karena mereka tidak puas, hal ini mengakibatkan produktivitas kerja guru menjadi 

turun. 

Berdasarkan penelitian awal yang telah dilakukan terhadap guru yang telah 

bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi di SMP Al-Islam 1, terdapat 

perbedaan tingkat kepuasan kerja antara guru sertifikasi dengan guru yang belum 

bersertifikasi. Menurut guru sertifikasi berinisial AD, guru bersertifikasi juga 
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lebih dihargai oleh masyarakat pada umumnya karena guru yang telah 

bersertifikasi dianggap telah memiliki pangkat yang tinggi sebagai seorang guru 

dan pegawai. Guru yang telah bersertifikasi dituntut untuk memberikan 

pengajaran lebih baik dengan membuat modul-modul pengajaran yang digunakan 

sebagai bahan acuan dalam kegiatan belajar mengajar, tuntutan ini yang terkadang 

menimbulkan kecemburuan kepada guru yang belum bersertifikasi karena tidak 

dituntut untuk membuat modul pengajaran. Dari segi promosi guru bersertifikassi 

memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi karena dalam jangka waktu 12 tahun 

telah memiliki sertifikat sebagai pengajar. 

Sedangkan menurut guru yang belum bersertifikasi dari segi gaji dalam 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari belum cukup dan terkadang kurang. Menurut 

guru belum bersertifikasi berinisial BS, masyarakat luas lebih memandang guru 

sertifikasi lebih memiliki pangkat yang tinggi dibanding dengan yang belum 

bersertifikasi sehingga terkadang muncul kecumburuan guru belum sertifikasi 

terhadap guru yang sertifikasi. Dari segi promosi tingkat kepuasan kerja guru 

yang belum bersertifikasi rendah, karena telah mengabdi selama lebih dari 15 

tahun tapi belum tersertifikasi. 

Atas dasar penjelasan  tersebut, penulis merumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu, “Apakah ada perbedaan tingkat kepuasan kerja antara guru 

yang bersertifikasi dengan guru yang belum bersertifikasi?” Berdasarkan rumusan 

masalah terebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

“Perbedaan kepuasan kerja antara guru yang telah bersertifikasi dengan yang 

belum bersertifikasi di kota Surakarta” 
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B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam 

penelitian. Berdasar latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini 

mempunyai tujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat kepuasan kerja guru yang 

telah bersertifikasi dengan yang belum bersertifikasi. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Ketua MGMP bahasa jawa kota Surakarta, agar dapat mengetahui 

tingkat kepuasan kerja anggotanya yang bersertifikasi dengan yang 

belum bersertifikasi. 

2. Bagi Guru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau 

pandangan untuk dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar. 

3. Memberi informasi tentang kondisi kepuasan kerja guru yang telah ter-

sertifikasi dan guru yang belum ter-sertifikasi. 

 


