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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 Kepuasan kerja (job satisfaction) guru merupakan sarana penting 

dalam manajemen sumber daya manusia. Hal ini secara langsung maupun 

tidak langsung akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Suatu 

gejala yang dapat membuat rusaknya kondisi organisasi sekolah adalah 

rendahnya kepuasan kerja guru. Faktor penyebabnya adalah timbulnya 

gejala seperti kemangkiran, malas bekerja, banyaknya keluhan guru, 

rendahnya prestasi kerja, rendahnya kualitas pengajaran, indisipliner guru 

dan gejala negatif lainnya. Sebaliknya kepuasan yang tinggi diinginkan oleh 

Kepala Sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan hasil positif yang mereka 

harapkan.  

 Kepuasan kerja yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi 

sekolah telah dikelola dengan baik dan manajemen yang efektif. Kepuasan 

kerja yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara harapan guru dengan 

imbalan yang disediakan oleh organisasi.                                        

 Sebagaimana dikemukakan oleh Gibson, Ivancevich, dan Donnely 

bahwa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja para guru agar 

berkinerja baik adalah kepemimpinan Kepala Sekolah. Hal ini senada 

dengan pendapat Stogdill,  Edmond dan Azian (1994:18) yang mengatakan 
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bahwa pengaruh kepemimpinan Kepala Sekolah amatlah penting dalam 

menentukan keberhasilan sebuah organisasi. Hal ini dikarenakan 

kepemimpinan Kepala Sekolah, menurut Kusmintarjo dan Burhanuddin 

(1997:5) dapat (1) membantu para guru memahami, memilih, dan 

merumuskan tujuan pendidikan yang akan dicapai, (2) menggerakkan para 

guru, para karyawan, para siswa, dan anggota masyarakat untuk 

mensukseskan program-program pendidikan di sekolah dan (3) 

menciptakan sekolah sebagai lingkungan kerja yang harmonis, sehat 

dinamis, nyaman sehingga segenap anggota dapat bekerja dengan penuh 

produktivitas dan memperoleh kepuasan kerja yang tinggi. Dalam 

menjalankan fungsi kepemimpinannya, Kepala Sekolah memiliki style/gaya 

perilaku sendiri-sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh keahlian dan 

pengetahuan, jenis pekerjaan, sifat kepribadian pemimpin, sifat 

kepribadian pengikut dan sangsi yang ada di tangan pemimpin (Parwanto, 

2005-59).  

Perilaku kepemimpinan (behavior leadership) menurut Andrew 

Halpin,  Winer dan Hoy&Miskell, (2001:400) terdapat dua dimensi, yaitu 

Initiating Structure dan Konsiderasi. Initiating struktur meliputi 

Perilaku yang menunjukkan hubungan atasan dengan bawahan 

sekaligus membangun pola organisasi, saluran komunikasi, dan procedural. 

Sedangkan konsiderasi meliputi perilaku pemimpin yang menunjukkan 

persahabatan, kepercayaan, keakraban, kepentingan dan kehormatan 
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dalam hubungan antara pemimpin dan anggota suatu kelompok kerja. Oleh 

sebab itu pendekatan perilaku  menekankan sifat pribadi dan kewibawaan. 

Kepemimpinan ditinjau dari pendekatan perilaku menurut Fattah (2000:93) 

sebagaimana yang dikutip oleh Harsey dan Balnchard dalam Mulyasa 

(2004:154) bahwa studi kepemimpinan Ohio State University telah 

mengembangkan instrumen untuk mempelajari bagaimana seorang 

pemimpin dalam menjalankan tugasnya.  

Faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah sarana. 

sebagai lembaga pendidikan, sekolah memerlukan dukungan sarana dan 

prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan 

material pendidikan yang sangat penting. Banyak sekolah memiliki sarana 

dan prasarana pendidikan yang lengkap sehingga sangat menunjang proses 

pendidikan di sekolah. Guru dan siswa, merasa terbantu dengan adanya 

fasilitas tersebut. Namun sayangnya, kondisi tersebut tidak berlangsung 

lama. Tingkat kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tidak dapat 

dipertahankan secara terus-menerus. Sementara itu, bantuan sarana dan 

prasarana pun tidak datang setiap saat. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya 

pengelolaan sarana dan prasarana secara baik agar kualitas dan kuantitas 

sarana dan prasarana dapat dipertahankan dalam waktu yang relatif lebih 

lama.  

Depdiknas (2008:37), membedakan antara sarana pendidikan dan 

prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua perangkat 
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peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam 

proses pendidikan di sekolah. Sedangkan  prasarana pendidikan adalah 

semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung 

menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Penekanan pada 

pengertian tersebut ialah pada sifatnya, sarana bersifat langsung, dan 

prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan. 

Tidak tersedianya sarana yang memadai sering menjadikan rendahnya 

kepuasan kerja para guru.  

Lingkungan kerja yang baik dan kondusif akan membuat guru 

merasa senang dan betah berada di ruangan kerja.Guru mau melaksanakan 

tugas di ruangan kerjanya sehingga  dapat menghasilkan prestasi dan 

produktivitas kerja yang lebih baik dalam  mencapai tujuan organisasi 

secara efektif dan efisien.  

Lingkungan kerja yang baik dan kondusif ditandai oleh perilaku para 

guru yang betah berada di tempat kerjanya. Apabila para guru merasa 

senang dan betah berada di ruangan kerjanya serta mampu melaksanakan 

tugas dengan baik, maka lingkungan kerja tersebut baik dan kondusif.  

Berdasarkan fenomena tersebut tampak ada hubungan antara 

kepuasan kerja guru dengan kepemimpinan kepala sekolah. Begitu juga 

antara sarana dan lingkungan kerja dengan kepuasan kerja guru. 
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B. Identifikasi Masalah  

Kepuasan kerja merupakan pencerminan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya yang meliputi  perasaan senang atas imbalan yang 

diterima, perasaan senang atas kondisi kerja, tercukupi sarana kerjanya, 

perasaan senang atas penghargaan dari pimpinan, perasaan senang atas 

dukungan dari rekan sekerja dan perasaan bangga atas keberhasilan 

menyelesaikan pekerjaan.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja para guru antara 

lain kepemimpinan Kepala Sekolah, sarana dan lingkungan kerja. Yang 

dimaksud kepemimpinan Kepala Sekolah  adalah pola tingkah laku kepala 

sekolah dalam mempengaruhi guru dalam mencapai tujuan sekolah yang 

meliputi initiating structure (memprakarsai struktur) dan konsiderasi 

(pertimbangan). Initiating structure (memprakarsai struktur) meliputi 

 perilaku yang menunjukkan hubungan atasan dengan bawahan 

sekaligus membangun pola organisasi, saluran komunikasi dan metode-

metode procedural. Sedangkan konsiderasi (pertimbangan) meliputi 

perilaku pemimpin yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan, 

keakraban, kepentingan dan kehormatan dalam hubungan antara 

pemimpin dan anggota suatu kelompok kerja.  

Sarana kerja adalah semua perangkat peralatan, bahan dan prabot 

yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang memadai 

untuk melaksanakan tugas. Sarana kerja yang lengkap dapat mendukung 
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proses pembelajaran yang optimal, sebaliknya sarana kerja yang kurang 

lengkap akan mempengaruhi proses pembelajaran yang tidak optimal. 

Adapun lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di tempat 

kerja yang dapat mempengaruhi para guru dalam menjalankan tugas yang 

dibebankan. Lingkungan kerja yang dimaksud kondisi tempat 

 kerja yang langsung berhubungan dengan para pegawai yaitu lingkungan 

kerja yang berbentuk benda atau sesuatu yang dapat dipegang dan dilihat 

secara langsung, seperti kebersihan, tata ruang (kursi dan meja), warna dan 

lain-lain. Dan kedua, faktor lingkungan perantara, yaitu lingkungan kerja 

yang hanya bisa dapat dirasakan, didengarkan dan tidak dapat dipegang 

secara langsung, seperti udara, cahaya, suara/bunyi, dan lain-lain. 

 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat ruang lingkup faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja para guru sangat luas, maka dalam penelitian ini 

pembahasan mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja para guru dibatasi pada faktor-faktor kepemimpinan kepala sekolah, 

sarana dan lingkungan kerja.  

Di samping itu subjek penelitian ini dibatasi hanya sampel guru-guru 

PNS pada SMP Negeri yang ada di Pokja 02 Kecamatan Boyolali.  
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D. Rumusan Masalah  

Berdasarkan ruang lingkup dan pembatasan masalah maka 

pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : “Adakah 

Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah, Sarana dan Lingkungan Kerja 

Guru SMP Negeri pada Pokja 02 Kecamatan Boyolali secara simultan?”  

Dari pertanyaan tersebut, dapat dikemukakan rumusan masalah 

dalam penelitian ini, adalah: 

1. Adakah kontribusi yang signifikan Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Terhadap Kepuasan Kerja Guru SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan 

Boyolali? 

2. Adakah kontribusi yang signifikan Sarana Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Guru SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan Boyolali? 

3. Adakah kontribusi yang signifikan Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan 

Kerja Guru SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan Boyolali? 

4. Adakah kontribusi kepemimpinan kepala sekolah, sarana dan lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja guru SMP N di Pokja 02 Kecamatan 

Boyolali baik parsial maupun simultan? 
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E. Tujuan Penelitian  

a. Umum  

Menganalisis empirik berkenaan dengan kontribusi 

kepemimpinan Kepala Sekolah, sarana dan lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja guru SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan 

Boyolali.  

b. Khusus   

Menghimpun dan menganalisis data untuk menemukan hal-hal 

sebagai berikut 

1) Kontribusi Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Kepuasan 

Kerja Guru SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan Boyolali. 

2) Kontribusi Sarana Kerja terhadap Kepuasan Kerja Guru SMP 

Negeri di Pokja 02 Kecamatan Boyolali. 

3) Kontribusi Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Guru 

SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan Boyolali.  

F. Manfaat Penelitian  

1) Manfaat Teoritis  

a. Mengembangkan bidang ilmu manajemen pendidikan.  

b. Menyusun konsep dan pembinaan bagi perbaikan pelaksanaan 

manajemen pendidikan di sekolah.  

c. Memberikan rekomendasi bagi tenaga kependidikan, 

khususnya guru dan kepala sekolah mengenai kontribusi 
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Kepemimpinan Kepala Sekolah, Sarana dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kepuasan Kerja Guru SMP Negeri di Pokja 02 

Kecamatan Boyolali.  

2) Manfaat Praktis  

a. Pedoman pemikiran atau pengembangan wawasan ilmu 

pengetahuan mengenai penerapan kepemimpinan Kepala 

Sekolah, penyediaan sarana dan penciptaan lingkungan kerja 

yang dapat memberikan kontribusi terhadap kepuasan kerja 

guru SMP Negeri di Pokja 02 Kecamatan Boyolali.  

b. Sebagai bahan evaluasi, umpan balik dan pertimbangan kepala 

sekolah dalam menerapkan kepemimpinan yang efektif dalam 

rangka mewujudkan kepuasan kerja guru SMP Negeri di Pojka 

02 Boyolali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


