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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan ujung tombak pendidikan sebab secara langsung 

berupaya mempengaruhi, membina dan mengembangkan peserta didik, 

sebagai ujung tombak, guru dituntut untuk memiliki kemampuan dasar 

yang diperlukan sebagai pendidik, pembimbing dan pengajar dan 

kemampuan tersebut tercermin pada kompetensi guru.  

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan 

merealisasikan harapan dan keinginan semua pihak terutama masyarakat 

umum yang telah mempercayai sekolah dan guru dalam membina anak 

didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi 

oleh kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru 

menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. Secara 

umum mutu pendidikan yang baik menjadi tolok ukur bagi keberhasilan 

kinerja yang ditunjukkan guru. 

Guru merupakan profesi profesional di mana ia dituntut untuk 

berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya sebaik mungkin. 

Sebagai seorang profesional maka tugas guru sebagai pendidik, pengajar 

dan pelatih hendaknya dapat berimbas kepada siswanya. Dalam hal ini 

guru hendaknya dapat meningkatkan terus kinerjanya yang merupakan 
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modal bagi keberhasilan pendidikan. Seperti yang tertuang dalam UU 

No.14 Th.2005: psl.6 “Guru sebaga i tenaga profesional bertujuan untuk 

melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang 

demokratis dan bertanggungjawab”.  

Ketika berbicara tentang improfesionalisme guru, maka yang 

sering kali terbesit pada pikiran kita adalah kurangnya kompetensi 

pedagogik dan kualifikasi akademis. Padahal ada faktor diluar lingkup 

akademis yang ternyata juga sangat berpengaruh secara signifikan 

terhadap profesionalisme guru. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa permasalahan yang dialami oleh guru, 

baik permasalahan yang bersangkutan dengan profesi mendidik maupun 

masalah yang tidak secara langsung berhubungan dengan profesi mendidik 

guru (faktor eksternal), bisa berpengaruh terhadap performa guru dalam 

mengajar di kelas. Faktor eksternal yang dimaksud di sini adalah faktor 

finansial guru. Selain sebagai pendidik, guru juga mempunyai peranan lain 

dalam kehidupan keluarga masing-masing. Keharusan seorang guru 

(terutama guru pria) memenuhi kebutuhan finansial keluarganya 

mengharuskan guru untuk tidak hanya memikirkan kompetensi mengajar, 

tapi juga memikirkan target income yang harus ia dapatkan untuk 
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memenuhi kebutuhannya. Bayangkan, seandainya ada seorang guru yang 

mengajar sementara dia masih terbelit permasalahan finansial dalam 

keluarga. Tentunya kondisi tersebut dapat mempengaruhi kinerja guru di 

sekolah sebagai pengajar. Konsentrasi sang guru bisa terpecah manakala di 

satu sisi dia harus mengajar secara profesional, sedangkan di sisi lain dia 

harus memikirkan solusi permasalahan finansial dalam keluarganya. 

Terlebih lagi guru yang memiliki hutang dengan jumlah yang besar untuk 

hal yang tidak produktif.  

Bayangkan juga, seandainya aktifitas mengajar guru tidak 

terganggu oleh masalah finansial. Sangat besar kemungkinan guru bisa 

fokus dengan profesi mendidiknya.  Seringkali terlihat, banyaknya jumlah 

hutang guru berpengaruh terhadap kinerja guru. Semakin banyak hutang 

yang dimiliki guru yang menyebabkan sedikitnya gaji yeng mereka terima 

tiap bulan setelah dipotong hutang membuat semangat guru dalam 

mengajar menurun.  

Harian Pikiran Rakyat On line.  

Selasa, 31/08/2010 - 20:28 “SUKABUMI, (PRLM).- Karena dililit 
utang kepada sejumlah lintah darat, belasan pegawai dan guru di 

lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sukabumi terpaksa di 
ultimatum atasannya.  

Guru sering terjebak pada kebiasaan menumpuk hutang dengan 

memotong gaji tiap bulannya untuk membeli barang-barang yang 

konsumtif, yang tidak menghasilkan financial feedback bagi mereka. 

Menyadari signifikannya pengaruh kondisi finansial guru terhadap 
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performa pengajaran mereka di sekolah, maka sangatlah perlu bagi guru 

untuk mengasah dan menguasai kecerdasan finansial (Financial 

Intelligence). (www.dahlantalk.com) 

Menurut Sundjaja, Gomalia, Oriana, Berlian, Melinda dan Dewi 

(2011) dalam Sina (2014) , pengetahuan manajemen keuangan tidak hanya 

penting untuk perusahaan, tetapi pengetahuan akan manajemen keuangan 

juga penting untuk diterapkan dalam lingkup keluarga masing-masing 

individu. Secara sederhana, perencanaan keuangan keluarga berkaitan 

dengan berapa banyak uang masuk yang diterima sebagai penghasilan, 

seberapa banyak uang keluar yang dikonsumsikan untuk kebutuhan 

masing-masing keluarga dan berapa banyak uang yang ditabungkan untuk 

dapat mencapai tujuan keuangan keluarga. Pengelolaan keuangan keluarga 

merupakan hal yang sangat penting guna membantu kehidupan keluarga 

dan masa depan anak serta masa pensiun kita. Kehidupan modern lebih 

mengajari kita untuk hidup konsumtif yang sering kali tidak terlalu 

diperlukan terutama dengan semakin mudahnya orang memperoleh kartu 

kredit. Penggunaan kartu kredit yang berlebihan akan mendatangkan 

bunga berbunga yang bisa menjerat mereka kedalam kubangan utang.  

Lebih lanjut, perencanaan keuangan keluarga tidak hanya 

diperuntukan bagi mereka yang berpendapatan besar, setiap orang baik 

kaya atau miskin perlu untuk membuat perencanaan hidupnya guna tujuan 

hidupnya, yang membedakan hanyalah dalam pengalokasian keuangan. 

http://www.dahlantalk.com/


5 

 

Oleh karena itu menurut Senduk (2001) dalam Sina (2014), beberapa 

alasan mengapa keluarga memerlukan perencanaan keuangan: adanya 

tujuan keuangan yang ingin dicapai, tingginya biaya hidup saat ini, 

naiknya biaya hidup dari tahun ke tahun, keadaan perekonomian yang 

tidak akan selalu baik, fisik manusia tidak akan selalu sehat, banyaknya 

alternatif produk keuangan.  

Dari pengamatan sementara di SMA Negri 1 Andong jumlah total 

tenaga pengajar adalah 40 orang dengan status 36 guru dengan status 

kepegawaian  Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 6 orang guru dengan status 

kepegawaian Guru Tidak Tetap (GTT). 67,64 % dari jumlah total guru 

yang statusnya  PNS telah mengambil pinjaman ke Bank. Dengan rata-rata 

pinjaman terendah sebesar Rp. 10.000.000,- dengan rata-rata pinjaman 

tertinggi diatas Rp. 100.000.000,-. Yang mana guru yang mengambil 

pinjaman adalah guru yang telah lolos sertifikasi sebanyak 38,23%, 

dengan status lolos sertifikasi tapi belum menerima tunjangan sebanyak 

23,52% dan yang belum sertifikasi sebanyak 5,88% dari jumlah total guru 

bersestatus PNS. 

Tujangan profesi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan 

profesionalitas maupun kinerja guru takan berarti jika guru kurang bijak 

dalam pembelajaan uangnya, yang mana tujuan utama dari pemberian 

tunjangan ini untuk meningkatkan profesionalitas dan kinerja guru yang 

pada akhirnya dapat berimbas pada prestasi sekolah. Dalam hal ini 
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kecerdasan finansial sangat diperlukan. Kecerdasan finansial tidak 

tergantung dari banyaknya gaji maupun pendapatan yang diperoleh guru, 

namun guru harus pandai dalam mengatur dan mengelola keuangan.  

Fenomena tersebut memberikan dorongan untuk mengkaji lebih 

jauh lagi tentang ”Pengaruh Pendapatan dan Kredit Terhadap Kinerja 

Guru”. 

B. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar 

belakang permasalahan diatas adalah: 

1. Banyaknya guru yang mempunyai kredit  

2. Pengelolaan manajemen keuangan yang kurang baik 

3. Menurunnya peforma guru karena masalah keuangan 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut diatas, agar lebih fokus  

penelitian ini dibatasi pada masalah pengaruh pendapatan dan kredit 

terhadap kinerja guru 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh pendapatan dan kredit 

terhadap kinerja guru 
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E. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui adakah pengaruh pendapatan dan kredit terhadap kinerja guru 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan sumbangan ilmu, tentang: 

a. Pengaruh kredit terhadap profesionalisme guru 

b. Sebagai pengembangan wawasan konseptual dan nemanbah 

khazanah keilmuan tentang pengelolaan keuangan, khususnya 

pengaruh pendapatan dan kredit terhadap profesionalisme guru 

c. Sebagai bahan penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama 

dengan obyek cakupan yang lebih luas, khususnya tentang 

pengelolaan keuangan. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis manfaat yang diharapkan dari penelitian ini 

dapat memberikan informasi dan referensi juga bagi guru maupun 

khalayak umum tentang arti penting pengelolaan keuangan dan 

bagi sekolah dapat sebagai bahan masukan dan bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan khususnya dalam 

pengajuan pengambilan kredit bagi guru.  


