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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu masalah penting yang dihadapi dunia pendidikan saat ini 

adalah masih rendahnya mutu outputnya. Perolehan Nilai Ujian Akhir 

Nasional (UANAS) yang secara umum belum menggembirakan merupakan 

salah satu indikator yang menjadi acuan atas pernyataan tersebut. 

Apabila ditelusuri lebih jauh, mutu output pendidikan atau 

karakteristik lulusan sebuah sekolah dipengaruhi oleh beberapa variabel 

yang saling terkait. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suyanto, (2001: 

68) sebagai berikut: 

Karakteristik lulusan yang baik mensyaratkan proses belajar mengajar yang 
baik, sedang proses belajar mengajar yang baik mensyaratkan para guru 
yang berkarakter baik. Agar di sekolah tercipta guru yang berkarakter baik, 
disyaratkan harus ada iklim sekolah yang kondusif, yang memungkinkan 
para guru bekerja secara profesional, tenang dan penuh konsentrasi, dengan 
peralatan lengkap, kreatif, jujur dan sejahtera. Iklim yang demikian itu 
mensyaratkan tipe berkala sekolah dengan sejumlah karakteristik yang 
mendukungnya. 
 

Bertolak dari hal tersebut, menarik kiranya diadakan penelitian 

terhadap kinerja guru dengan berbagai latar belakang yang 

mempengaruhinya. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja guru, seperti 

pendapat Mulyasa (2004: 139), antara lain: (1) sikap mental, berupa 

motivasi, disiplin, dan etika kerja, (2) tingkat pendidikan, (3) keterampilan, 
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mencakup kecakapan (ability) dan pengalaman (experience), (4) 

manajemen (5) hubungan industrial, (6) tingkat penghasilan, (7) gizi dan 

kesehatan, (8) jaminan sosial, (9) lingkungan dan suasana kerja, (10) 

kualitas sarana, (11) teknologi yang dipakai, dan (12) kesempatan 

berprestasi. 

Tipe kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang 

mempunyai sifat dan perilaku kepemimpinan yang baik sehingga mampu 

menciptakan iklim sekolah yang baik dan memberikan kepuasan kerja yang 

tinggi bagi para guru atau bawahannya. Kepala Sekolah dalam perannya 

sebagai seorang pemimpin harus mampu mengarahkan orang lain untuk 

melakukan tugas-tugas yang diinginkannya dan menciptakan iklim sekolah 

yang menyenangkan bagi para guru dalam bekerja. Seorang pemimpin 

yang baik adalah mereka yang mampu memperhatikan kebutuhan dan 

tujuan orang-orang yang bekerja untuknya (bawahan) sehingga kepuasan 

kerja bawahan selalu terpenuhi. 

Iklim sekolah yang baik akan membuat guru merasa senang, tenang 

dalam bekerja, dan memberikan kepuasan kerja kepada guru. Sebaliknya 

jika iklim sekolah kurang baik, tidak menumbuhkan perasaan tenang dan 

senang bagi para guru, akan menimbulkan stres kerja. 

Memperkuat pernyataan tersebut adalah sebuah penelitian yang 

dilakukan oleh Likert dalam Davis, (1996: 25) menyatakan bahwa “iklim 

yang lebih partisipatif dan berorientasi manusia akan menghasilkan tingkat 
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prestasi yang lebih tinggi dan kepuasan kerja yang lebih besar”. iklim yang 

berorientasi manusia atau berorientasi kemanusiaan, akan memperhatikan 

dan memenuhi hak-hak, harapan dan kebutuhan pekerja sebagai manusia 

agar memperoleh kepuasan kerja. 

Berbagai suasana pergaulan dengan rekan kerja, hubungan dengan 

pimpinan, hubungan dengan teman sekerja, kepemimpinan kepala sekolah, 

gaji atau intensif, aturan dan tata tertib, tugas mengajar, perilaku siswa dan 

lingkungan fisik sekolah akan berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

seorang guru. Terwujudnya iklim sekolah yang baik bagi para guru 

sehingga memberikan kepuasan kerja pada gilirannya juga akan membantu 

peningkatan mutu pembelajaran, terlebih jika didukung dengan 

profesionalisme guru tersebut dan berbagai faktor lain yang 

mendukungnya. 

Guru Sekolah Dasar dari beberapa faktor mempunyai beban yang 

cukup berat. Dengan gaji yang relatif kecil tetapi harus menanggung beban 

kerja berupa jam mengajar yang cukup padat dari pagi hingga siang, guru 

Sekolah Dasar jarang sekali mendapatkan insentif atas kelebihan jam 

mengajar. Semua itu merupakan permasalahan keseharian yang dapat 

membuat para guru tertekan dan mengalami stres kerja. Namun di sisi lain 

jika berbagai permasalahan dan tantangan ini dapat diatasi oleh para guru, 

justru akan memberikan kepuasan kerja. 
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Berdasarkan pengalaman di lapangan, umumnya para guru Sekolah 

Dasar tidak sampai secara terbuka mengungkapkan kepuasan mereka atas 

kepemimpinan kepala sekolah, maupun iklim sekolah yang mereka 

rasakan. Mereka lebih memilih diam dan menjalankan tugas rutinnya 

walaupun di belakang kadang mengeluh. 

Kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi terhadap 

kepuasan kerja merupakan masalah penting yang sifatnya dinamis, 

senantiasa berubah dari waktu ke waktu sehingga perlu diketahui dan 

mendapatkan perhatian yang cukup demi pengembangan sekolah dan karir 

para guru yang akhirnya juga bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapat dikmukakan 

identifikasi permasalahan sebagai berikut: 

1. Untuk mewujudkan sebuah sekolah yang berkualitas tidak mungkin 

dapat diraih tanpa usaha dan kerja sama berbagai pihak. Kepala sekolah 

sebagai pucuk pimpinan di sekolah mempunyai peran yang sangat 

strategis menggerakkan dan mengarahkan para guru dalam upaya 

mewujudkan sekolah yang berkualitas dan meningkatkan mutu 

pendidikan secara umum. Tetapi bagaimana sikap pemimpin yang 

ditunjukkan oleh kepala sekolah kepada para guru sebagai bawahan, 
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seringkali dipersepsikan berbeda-beda oleh para guru yang berakibat 

pada perbedaan kepuasan kerja mereka. 

2. Para guru membutuhkan seorang pemimpin yang tidak hanya mampu 

menggerakkan, mengarahkan atau menyuruh, tapi juga mampu 

menunjukkan sikap keteladanan. Pengakuan dan penghargaan pimpinan 

atas prestasi dan hasil kerja bawahan merupakan hal yang cukup 

penting dalam mewujudkan kepuasan kerka bawahan. Guru yang sering 

datang terlambat ke sekolah, atau mengajar hanya sekedar 

melaksanakan kewajiban bisa jadi merupakan ungkapan rasa 

ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Hal itu juga 

dapat disebabkan karena iklim sekolah yang tidak lagi menyenangkan 

hati para guru. 

3. Iklim organisasi yang dirasakan oleh para guru seringkali juga menjadi 

bagian tak terpisahkan dari tumbuhnya kepuasan kerja para guru. 

Suasana kerja yang tidak menyenangkan, imbalan yang tidak sebanding 

dengan besarnya tugas dan tanggung jawab, komunikasi yang kurang 

baik, serta peraturan yang terlalu mengika merupakan sebagian iklim 

sekolah yang mungkin terdapat di beberapa sekolah dan dirasakan oleh 

para guru. 

4. Masalah lain yang menjadi problematika guru adalah masalah klasik 

yaitu masih rendahnya penghargaan pemerintah terhadap profesi guru 

dalam bentuk gaji. Masalah ini menjadi penting karena bagaimanapun 
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uang menjadi tujuan dari setiap orang bekerja. Sebenarnya pemerintah 

telah banyak mengeluarkan kebiajakan yang bertujuan untuk 

meningkatkan kesejahteraan guru, diantaranya dengan sistem kenaikan 

pangkat dengan angka kredit. Dengan sistem ini, guru dapat naik 

pangkat setiap minimal dua tahun asalkan telah memenuhi syarat batas 

nilai yang ditentukan. Sehingga setelah berjalan lebih dari sepuluh 

tahun saat ini lebih dari 50% guru telah menduduki pangkat Pembina 

dengan golongan ruang IV/A, sesuatu yang sangat membanggakan. 

Namun demikian dengan sistem penggajian yang berjalan 

sekarang ini, di mana gaji disamakan dengan pegawai pemerintah 

lainnya, sehingga profesionalisme guru jika dipandang dari sudut ini 

belum mendapatkan penghargaan yang wajar. Dengan pangkat yang 

tinggi ternyata penghasilan (gaji) guru lebih rendah dibandingkan 

pangkat yang sama di instansi yang lain. Apalagi dengan 

dihapuskannya jabatan eselon untuk kepala sekolah. 

5. Kepuasan kerja seorang guru mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor, 

namun dalam penelitian ini akan diungkap kepuasan kerja guru yang 

dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala sekolah dan iklim organisasi 

menurut persepsi para guru. 

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Adakah pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kepuasan kerja guru SD Segugus Majapahit? 

2. Adakah pengaruh yang signifikan dari iklim organisasi terhadap 

kepuasan kerja guru SD Segugus Majapahit? 

3. Adakah pengaruh signifikan tingkat penghasilan guru terhadap 

kepuasan kerja guru SD Segugus Majapahit? 

4. Adakah pengaruh yang signifikan dari kepemimpinan kepala sekolah, 

iklim organisasi, dan tingkat penghasilan guru secara bersama-sama 

terhadap kepuasan kerja guru Sekolah Dasar Segugus Majapahit? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap 

kepuasan kerja guru SD Segugus Majapahit; 

2. Untuk mengetahui pengaruh iklim sekolah terhadap kepuasan kerja 

guru SD Negeri Segugus Majapahit; 

3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat penghasilan guru terhadap 

kepuasan kerja guru SD Segugus Majapahit; 

4. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan kepala sekolah, iklim 

organisasi, dan tingkat penghasilan guru terhadap kepuasan kerja guru 

SD Segugus Majapahit. 
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E. Manfaat Penelitian 

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang 

bersifat akademik maupun praktis. 

Secara akademik, jika penelitan ini terbukti bahwa kepemimpinan 

kepala sekolah dan iklim organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

guru, berarti hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan teori untuk 

kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kepuasan 

kerja guru. Selebihnya penelitian ini juga akan bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu dan menambah kasanah bagi manajemen pendidikan. 

Secara praktis hasil penelitian ini bermanfaat: 

1. Bagi guru Sekolah Dasar sebagai masukan bagi upaya pengembangan 

konsep manajemen pendidikan, khususnya yang berkenaan dengan 

kepuasan kerja guru. 

2. Bagi kepala Sekolah Dasar dan/atau Dinas Pendidikan Kabupaten, 

sebagai informasi secara empiris tentang pengaruh kepemimpinan 

kepala sekolah dan iklim organisasi terhadp kepuasan kerja guru, 

sehingga dapat dijadikan landasan kerja dalam mewujudkan iklim 

organisasi yang kondusif kepemimpinan yang efektif, untuk 

mewujudkan kepuasan erja para guru Sekolah Dasar Se-gugus 

Majapahit. 

 ix


	T E S I S 
	NAMA :ANDI SUBANDRIYO 
	MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN 

