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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru sebagai komponen paling utama dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama 

(Mulyasa, 2009 :5). Guru atau pendidik berarti orang dewasa yang bertanggung 

jawab memberi pertolongan pada peserta didik dalam perkembangan jasmani 

dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan 

memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk sosial, dan sebagai 

individu atau pribadi (Rosdiana, 2009: 88). Bagi peserta didik, guru adalah 

pendidik yang menjadi tokoh, panutan,  identifikasi bagi para peserta didik, dan 

lingkungannya (Danim, 2011: 5). Menurut Undang- Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen bahwa: 
 

“Guru sebagai 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”. 

 

Dari UU tersebut dapat dinyatakan bahwa guru adalah pendidik 

profesional yang mempunyai tugas-tugas tertentu, bukan hanya dapat mengajar 

melainkan harus mempunyai serangkaian kompetensi, sehat jasmani rohani, 

dan mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru merupakan profesi 

yang dengan menjalankan tugasnya tersebut akan mendapatkan penghasilan. 

Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai 

imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip 

penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen 

sebagai pendidik profesional. Penghasilan tersebut meliputi gaji pokok, 

tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan 

profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang 

terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip 
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penghargaan atas dasar prestasi. Dengan menelaah UU tersebut dapat 

disimpulkan bahwa profesi guru ini membutuhkan adanya pengembangan 

profesi dan karier untuk mendapatkan tambahan penghasilan selain gaji pokok 

dengan  menerapkan prinsip menghargai atas prestasi.  

Selain mengajar, guru mendapat pembinaan dari pemerintah seperti 

yang terdapat pada PP No. 74 Tahun 2005 tentang guru, bahwa terdapat dua 

alur pembinaan dan pengembangan profesi guru, yaitu: pembinaan dan 

pengembangan profesi, dan pembinaan dan pengembangan karier. Pembinaan 

dan pengembangan profesi terdiri dari pembinaan kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. Sedangkan pembinaan dan pengembangan 

karier terdiri dari penugasan, promosi, dan kenaikan pangkat. Pembinaan dan 

pengembangan kemampuan profesional guru satuan pendidikan harus terus 

dilakukan agar mereka dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai 

guru satuan pendidikan (Harsono dkk, 2016: 69) 

Guru pada dasarnya mengikuti alur kerja jabatan fungsional, yaitu 

jabatan berdasarkan kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan hak sesorang pegawai dalam suatu organisasi yang dalam 

melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan 

tertentu yang bersifat mandiri. Dengan begitu maka guru memiliki peluang 

untuk mengembangkan karier menurut jabatan fungsional. Ruang lingkup 

aspek yang dibina dan dikembangkan mencakup kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. Untuk mengimplementasikan undang-

undang tentang guru, maka berikutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru.   

Hal tersebut juga tertuang dalamUndang-undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Pasal 40 ayat 1.(c) menyatakan bahwa, pembinaan 

karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Maka, diperlukan 

adanya komitmen dari berbagai pihak, terutama pemerintah dalam 

mengakomodasikan keinginan para guru dalam pengembangan karier. 

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara  Nomor 26 tahun 1989, tentang penetapan jabatan guru sebagai jabatan 
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fungsional, membuka peluang bagi semua guru dalam meniti kariernya melalui 

jenjang kepangkatan yang didasarkan atas angka kredit yang telah diperoleh 

dan dikumpulkannya. Sehingga memungkinkan guru untuk menduduki 

pangkat tertinggi dalam lingkungan pegawai negeri sipil (PNS).  

Karier guru dapat terbina, apabila selama masa baktinya, guru 

memperoleh kenaikan pangkat/ golongan dan kenaikan jabatan sesuai evaluasi 

mengenai pengalaman, pengabdian serta kecakapan dan prestasinya. Kenaikan 

pangkat tersebut biasanya membawa peningkatan penghasilan dan 

kesejahteraan bagi guru yang bersangkutan. Secara umum sistem karier 

khususnya dalam jabatan fungsional guru dapat dikelompokkan dalam empat 

jalur : (a) guru, (b) Kepala Sekolah, (b) Pengawas sekolah, (d) Staf 

administrasi. Pengembangan profesi dan karier diarahkan untuk meningkatkan 

kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan 

pembelajaran baik di kelas maupun di luar kelas. Inisiatif meningkatkan 

kompetensi dan profesionalitas harus sejalan dengan upaya untuk memberikan 

penghargaan, peningkatan kesejahtaeraan dan perlindungan terhadap guru. 

Kaitannya dengan pengembangan karier guru, pemberlakuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 

Negeri Sipil harus berimplikasi terhadap meningkatnya mutu pendidikan.  

Oleh karena itu, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 

1 Tahun 2013 mencakup penilaian prestasi kerja yang meliputi sasaran kerja 

pegawai dan perilaku kerja yang berimplikasi secara kolektif terhadap 

peningkatan kinerja satuan pendidikan dalam mencapai tujuannya. Penilaian 

prestasi kerja merupakan proses pengumpulan data secara sistematis yang 

dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku 

kerja. Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap guru pada 

pangkalan kerjanya dan perilaku kerja. Sasaran kerja pegawai (SKP) adalah 

rencana kerja dan target yang akan dicapai pada setiap tahun penilaian. Target 

yang guru tetapkan merupakan jumlah beban kerja yang akan dicapai dari 

setiap pelaksanaan tugas jabatannya. Target kinerja pada setiap tugas dalam 
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jabatan meliputi kompenen kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya yang dapat 

dinilai angka kreditnya.  

Pemberlakuan penilaian SKP yang terintegrasi dengan penilaian 

kinerja dan perhitungan angka kredit guru perlu dipersiapkan dengan lebih 

cermat karena Badan Kepegewaian Negara telah mensyaratkan setiap orang 

yang akan mengajukan kenaikan pangkat harus melampirkan nilai prestasi 

kerja. Jika seorang guru memiliki prestasi kerja yang baik, maka akan mudah 

untuk naik pangkat atau jabatannya. Jabatan yang dimiliki guru akan 

mempengaruhi pengembangan karier guru, dan akan berpengaruh pula pada 

kesejahteraan guru. Bila aspek kesejahteraannya tidak dipenuhi maka kita tidak 

bisa berharap penuh bahwa mereka akan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya secara profesional. 

Namun pada faktanya, menurut Sudarwanto (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa, pengembangan karier guru belum 

sepenuhnya terealisir. Pemerintah yang memberikan kesempatan subsidi 

kepada para guru dalam mengikuti pendidikan S2 merupakan langkah awal 

pengembangan potensi guru, namun belum menjamin pengembangan karier 

bagi guru. Selain itu, rendahnya gaji yang diterima para guru menjadikan 

kurangnya rasa aman bagi guru. Aman dari ketakutan untuk tidak dapat 

berobat, aman dari ketakutan tidak punya rumah, aman dari tidak dapat 

memiliki sarana transportasi, aman dari ketakutan tidak dapat menyekolahkan 

anaknya dan aman dari kekurangan gizi.  

Untuk menghilangkan rasa ketidakamanan tersebut, ada guru yang 

memberikan les privat, berdagang, ngojek, makelar, bahkan ada yang terpaksa 

jadi penadah. Akibat adanya akitivitas-aktivitas tambahan tersebut sulit 

diharapkan dari seorang guru untuk sepenuhnya memusatkan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik, yaitu memberikan bimbingan dan bantuan kepada 

anak didiknya melalui proses pembelajaran yang berkualitas. Masalah tersebut 



5 
 

salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan informasi guru 

mengenai jenjang karir dan pengembangan profesinya.  

Terkait dengan karier guru, terdapat beberapa guru di SMP N 1 

Denpasar mengalami kemandegan karier (Career Plateau) dimana guru 

mengalami karier yang stagnan atau tidak berkembang. Titik kemandegan 

dalam karier didefinisikan sebagai satu titikdimana kemungkinan tambahan 

promosi secara hierarkis sangat rendah. Meskipun dalam bidang pendidikan 

dalam hal ini karier guru relatif datar, akan tetapi dalam pengembangan profesi 

berkelanjutan tetap ada kendala sehingga menghambat mandegnya karier guru. 

Selain itu,  menurut penelitian Suwandi dkk (2014) guru perempuan sekolah 

Muhammadiyah di Kota Surakarta banyak memilki kemampuan akademik 

yang tinggi, namun tidak memiliki ambisi untuk menduduki jabatan struktural 

sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ambisi pribadi masing-masing guru 

perempuan untuk maju dalam berkarier  struktural sangat rendah.  

Dikutip dari berita koran KOMPAS (2012) Ketua Umum Pengurus 

Besar PGRI, Sulistiyo, mengatakan bahwa ada beberapa persoalan guru yang 

menonjol dan tidak kunjung mendapat penyelesaian dari pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah. Salah satunya masalah pengembangan kompetensi 

dan karier guru tidak berjalan sesuai tujuan. Banyak guru yang telah lulus dari 

Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan justru malah menurun 

kompetensinya. Selain itu, perlakuan karier para guru yang bermasalah karena  

menjadi bentuk hukuman, misalnya tidak mendukung kebijakan atau 

pemimpin daerah terpilih. Selain itu, pembinaan karier juga tidak jelas.  

Seorang guru tidak ingin hanya bertahan di suatu posisi atau tugas atau 

jabatan tertentu saja. Terdapat keinginan menduduki posisi atau jabatan yang 

lebih tinggi lagi. Guru berharap posisi atau jabatan dalam organisasi 

pendidikan, baik pemerintahan atau swasta, khususnya organisasi sekolah tidak 

hanya diduduki oleh orang tertentu saja tanpa ada rotasi jabatan. Oleh sebab 

itu, dalam rangka pengembangan organisasi pendidikan diperlukan adanya 
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rotasi jabatan. Rotasi jabatan menyangkut promosi jabatan, artinya ada 

peningkatan posisi jabatan bagi guru yang bersangkutan. Dengan  demikian, 

maka pengembangan karier guru dalam suatu organisasi pendidikan 

mempunyai dua kepentingan, yaitu bagi guru dan bagi organisasi dimana 

mereka mengajar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan karier yaitu: prestasi 

kerja, eksposur, jaringan kerja, kesetiaan terhadap organisasi, pembimbing dan 

sponsor, dan kesempatan untuk tumbuh (Rivai, 2013 :278). Selain faktor 

tersebut, pengaruh keluarga sangat penting dalam karier (Gorldrick, 2012: 1). 

Peneliti memilih keharmonisan keluarga dan prestasi kerja sebagai faktor 

utama yang mendukung pengembangan karier guru.   

Keluarga merupakan salah satu pengaruh eksternal pada proses 

pengembangan karier (Duffy, 2009 :1). Menurut Lustig (2016 :3) tingkat 

kekompakan keluarga yang tinggi dan konflik keluarga yang rendah 

memberikan efek positif pada optimisme karier, motivasi, dan identitas 

kejuruan. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa, keluarga yang harmonis 

dapat berpengaruh pada pengembangan karier. Keharmonisan keluarga dapat 

terwujud bila saling membangun komunikasi yang hangat, membangun sebuah 

kesepakatan dan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah komitmen dalam 

keluarga untuk mendiskusikan prioritas keluarga, serta menjaga keseimbangan 

antara karier dan keluarga. 

Berdasarkan prapenelitian, dapat diketahui bahwa konflik yang sering 

terjadi dalam kehidupan berkeluarga yang meniti karier adalah kurangnya 

waktu untuk berkumpul dan komunikasi yang buruk dengan keluarga. Ketika 

anggota keluarga merasa lelah setelah melakukan aktivitas harian masing- 

masing akan cenderung beristirahat. Tidak ada waktu untuk berdiskusi 

mengenai kegiatan atau masalah dalam pekerjaan masing- masing. Hal tersebut 

menjadikan seseorang kurang perhatian dan tidak ada dukungan dari keluarga 

untuk memotivasi untuk maju dan berkembang yang akan berdampak pada 

karier yang dijalaninya.  Jika ada sesuatu yang harus dibicarakan terkadang 
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bahwa pembicaraan itu akan menimbulkan emosi yang berujung pada 

pertengkaran. Pertengkaran dalam keluarga yang menyebabkan tidak nyaman 

akan terbawa saat bekerja. Hal tersebut akan membuat tidak fokus dalam 

bekerja, sehingga menyebabkan kinerja menurun dan berdampak pada karier. 

Seorang guru juga memiliki keluarga, keaadaan keluarga yang kurang atau 

tidak harmonis, dapat mempengaruhi kariernya. 

Selain dari faktor keluarga, yang mempengaruhi pengembangan karier 

guru adalah prestasi kerja. Menurut Martoyo (2014: 3) kegiatan pengembangan 

karier yang dapat dilakukan untuk memajukan karier adalah prestasi kerja yang 

baik, karena hal ini mendasari semua  kegiatan pengembangan karier lainnya. 

Kemajuan karier sebagian besar tergantung atas prestasi kerja yang baik dan 

etis. Dengan mengetahui hasil atas kinerjanya maka seseorang dapat mengukur 

kesempatanya terhadap pengembangan karier (Rivai, 2013: 65). Prestasi kerja 

merupakan hasil upaya yang telah dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan 

yang telah dibebankan. Seseorang yang berprestasi dalam bekerja memiliki 

kepercayaan diri yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaanya. Untuk itu,  

mereka memiliki ketelitian dan kehati-hatian serta mempunyai keterampilan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. Dengan demikian sesorang yang berprestasi 

dalam bekerja akan meningkatkan produktivitas kerjanya, dalam arti lain saat 

bekerja mereka memperlihatkan perkembangan yang bagus dan hal ini akan 

menunjukkan pengembangan karier yang baik. 

Seorang guru yang memiliki prestasi menunjukkan adanya kemampuan 

guru dalam penguasaan terhadap tugas tanggung jawabnya sebagai seorang 

tenaga pendidik,  guru yang menguasai pekerjaanya dengan baik akan 

memberikan dampak positif terhadap upaya pencapaian tujuan pendidikan, 

serta meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Untuk 

menghasilkan pendidikan yang bermutu maka memerlukan guru yang 

profesional karena guru memegang peranan penting dan terlibat langsung 

dengan peserta didik. Maka dari itu, prestasi guru harus ditingkatkan guna 

memperoleh jenjang karier yang baik. 
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Peneliti memilih SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara sebagai tempat 

penelitian karena sudah terdapat hubungan baik antara sekolah dengan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta khususnya Program Studi Pendidikan 

Akuntansi, dimana SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara adalah salah satu 

sekolah LAB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta yang digunakan mahasiswa untuk praktik mengajar. 

Sehingga, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Keharmonisan Keluarga Dan Prestasi Kerja Terhadap Pengembangan Karier 

Guru di Sekolah SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka 

masalah-masalah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Pengembangan karier guru belum sepenuhnya terealisir, serta jabatan 

fungsional guru dan angka kredit dinilai belum maksimal dalam 

mendongkrak motivasi guru untuk melakukan usaha pengembangan 

profesi dan kariernya. 

2. Karier guru yang kurang berkembang menyebabkan rendahnya gaji guru. 

3. Beberapa guru mengalami kemandegan karier (Career Plateau) dan 

pengembangan kompetensi dan karier guru tidak berjalan sesuai tujuan. 

4. Timbulnya konflik dalam keluarga akan mempengaruhi keharmonisan 

keluarga dan dapat mempengaruhi karier yang dijalani. 

5. Terdapat guru yang belum memenuhi angka kredit, dimana angka kredit 

tersebut menjadi salah satu alat untuk mengukur prestasi kerja guru yang 

dapat mempengaruhi pengembangan karier guru. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, banyak 

kemungkinan hubungan yang dapat dipilih sebagai kajian penelitian. Namun 

peneliti hanya mengkaji hubungan keharmonisan keluarga dan prestasi kerja 
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yang mempengaruhi pengembangan karier. Maka peneliti memfokuskan pada 

variabel dan hubungan sebagai berikut: 

1. Pengaruh keharmonisan keluarga guru terhadap pengembangan karier 

guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara 

2. Pengaruh prestasi kerja terhadap pengembangan karier guru di SMK 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

3. Pengaruh keharmonisan keluarga dan prestasi kerja terhadap 

pengembangan karier guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang dipaparkan di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh keharmonisan keluarga guru terhadap 

pengembangan karier guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara? 

2. Apakah terdapat pengaruh prestasi kerja terhadap pengembangan karier 

guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara? 

3. Apakah terdapat pengaruh keharmonisan keluarga dan prestasi kerja 

terhadap pengembangan karier guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

Utara?. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari beberapa uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keharmonisan keluarga guru 

terhadap pengembangan karier guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten 

Utara. 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh prestasi kerja terhadap 

pengembangan karier guru di SMK Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh keharmonisan keluarga dan 

prestasi kerja terhadap pengembangan karier guru di kelas di SMK 2 

Muhammadiyah 2 Klaten Utara. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan dan informasi mengenai pengembangan karier, terutama pada 

faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan karier seorang guru. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan masukan 

dalam mengembangkan karier guru. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan 

pertimbangan dalam mengembangkan karier guru 

c. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi untuk 

penelitian selanjutnya mengenai hal yang sama 


