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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu bangsa dapat dilihat kemampuan sumber daya manusia apabila 

dilihat dari segi pendidikan. Pendidikan merupakan hal yang penting untuk 

menjadikan suatu negara menjadi maju.  Negara Indonesia maju harus 

memiliki sumber daya manusia berkualitas dan mampu bersaing didunia luar. 

Pendidikan merupakan  salah satu faktor  utama  dalam  pembentukkan 

pribadi manusia. Berdasarkan undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 

1 yang berbunyi : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, 

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

        Menurut Marsudi (2014: 8) bahwa pendidikan merupakan dasarnya 

sebagai proses mengembangkan potensi siswa (internal) melalui proses ajar 

(pendidikan). Pendidikan biasanya dilakukan di sekolah formal maupun non 

formal. Penerapan pendidikan di sekolah yang formal mempunyai struktur 

kepemimpinan masing-masing. Sekolah disini dapat diartikan sebagai 

sekolah yang komplek dan unik, terdiri dari beberapa manusia dalam rangka 

mencapai visi dan misi, sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi.  

Pendidikan merupakan salah satu paling utama dalam pengembangan sumber 

daya manusia maka tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tentunya 

memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mengemban tugas ini. 

Sehingga standar mutu pendidik dan tenaga kependidikan perlu untuk 

ditingkatkan. 

Guru merupakan tenaga pendidik yang mempunyai peran untuk 

mengajar, mendidik, dan membimbing peserta didik agar mempunyai ilmu 
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pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 1 tentang 

Guru dan Dosen, “Guru adalah 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. 

Guru salah satu faktor unsur sumber daya yang sangat menentukan 

keberhasilan dalam pendidikan di sekolah, karena guru merupakan unsur 

manusiawi dekat dengan peserta didik dalam pendidikan sehari-hari di 

sekolah. Guru adalah orang yang berkerja di sekolah atau satuan pendidikan, 

dengan tugas utama mendidik sampai mengevaluasi pada jenjang usia dini 

sampai pendidikan menengah (Yahya, 2016: 24) . 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa guru 

merupakan sumberdaya manusia  yang mampu mendayagunakan faktor-

faktor lainnya sehingga tercipta proses belajar mengajar yang bermutu dan 

menjadi faktor utama yang menentukan mutu pendidikan. Faktor SDM 

merupakan faktor yang dapat menggerakkan tercapainya tujuan sekolah 

secara efektif dan efisien, namun SDM juga dapat sebagai faktor penghambat 

menuju tercapainya tujuan sekolah. Hal ini dikarenakan faktor manusia 

(guru) sebagai penentu memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Melihat 

betapa pentingnya peranan guru dalam suatu sekolah, maka kepala sekolah 

sebagai penentu kebijakan harus memberi perhatian yang lebih terhadap 

lingkungan sekolah dan orang-orang yang berada di dalamnya.  

Tujuan peningkatan peranan guru dalam proses belajar mengajar 

berjalan baik dengan memperhatikan tingkat kedisiplinan guru. Peningkatan 

disiplin guru dalam melaksanakan tugas sangat penting artinya bagi 

kelancaran dan keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya. Tanpa 

adanya disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas, tidak mungkin 

pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan baik 

sesuai dengan apa yang diharapkan”. Dalam merealisasikan proses 

pembelajaran yang efektif diperlukan adanya kesadaran guru untuk 
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berperilaku disiplin dalam bekerja. Baik dalam ketepatan waktu penyelesaian 

tugas maupun dari kesesuaian tugas tersebut dengan prosedur yang telah 

ditetapkan di sekolah. Sekolah untuk dalam usaha menjaga terpeliharanya 

tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan sekolah, 

maka diperlukan guru yang penuh kesetiaan dan ketaatan pada peraturan 

yang berlaku dan sadar akan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan 

tujuan sekolah. Dengan kata lain kedisiplinan para guru sangat diperlukan 

dalam meningkatkan tujuan sekolah. 

Disiplin yang dimaksud adalah disiplin terhadap waktu kerja, disiplin 

dalam memberikan pelayanan dari guru kepada siswanya dan disiplin dalam 

mentaati peraturan yang berlaku serta memiliki etika kerja yang baik. 

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang berarti ketaatan, kapatuhan, pada 

peraturan atau norma hukum yang berlaku (Daryanto, 2016: 127). Disiplin 

yang baik, maka akan sulit bagi sekolah untuk mendapatkan hasil yang 

optimal dalam mewujudkan tujuannya. Sehingga bila setiap guru mampu 

menumbuhkembangkan perilaku disiplin, maka guru akan bekerja sesuai 

dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan di sekolah, sesuai pula 

dengan aturan kerja yang ada selain itu juga memiliki kesediaan yang tinggi 

serta memiliki etika kerja yang baik. 

Peningkatan kedisiplinan guru dalam proses belajar mengajar 

dipengaruhi faktor penting terutama faktor kompensasi. Kompensasi dapat 

meningkatkan disiplin kerja dan memotivasi guru. Oleh karena itu perhatian 

sekolah sekolah terhadap pengaturan kompensasi secara rasional dan adil 

sangat diperlukan. Menurut Rucky (2016:10) Kompensasi adalah segala 

sesuatu yang diterima para guru sebagai balas jasa atas kerja mereka, dan 

kompensasi itu sendiri dapat dibagi menjadi dua yaitu kompensasi langsung 

dan tak langsung. Kompensasi langsung merupakan imbalan jasa kepada guru 

yang diterima secara langsung, rutin atau periodik karena yang bersangkutan 

telah memberikan bantuan/sumbangan untuk mencapai tujuan sekolah dan 

kompensasi langsung meliputi gaji, bonus/ insentif, komisi. Kompensasi tak 

langsung juga mempunyai peranan yang tak kalah pentingnya untuk 
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meningkatkan kinerja karyawan. Dan kompensasi tak langsung meliputi 

tunjangan hari raya dan tunjangan kesehatan. Penelitian ini didukung dengan 

yang dilakukan Fauziyah Novia Khoirunnisa Siregar, Partono Thomas (2015) 

menunjukkan disiplin kerja berpengaruh Terhadap Kinerja Guru Ekonomi/ 

Akuntansi, bahwa  ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru .   

Pemberian kompensasi penting dalam meningkatkan kedisiplinan kerja 

pegawai dalam suatu sekolah. Hasil ini sesuai dengan teori kompensasi dalam 

hubungannya dengan peningkatan kesejahteraan hidup para pegawai maka 

suatu sekolah baik sekolah berorientasi bisnis ataupun sekolah pemerintah 

kepada karyawan atau pegawainya harus memberikan suatu kompensasi 

sebagai imbal dari pekerjaan ataupun tugas yang sudah diberikan atau 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau kepentingan sekolah. Oleh karena 

itu pemberian kompensasi harus mendapat perhatian khusus dari pihak 

pimpinan atau manajemen instansi agar memotivasi para karyawan/pegawai 

agar bekerja dengan baik. Hal ini didukung penelitian yang dilakukan 

Anggun Setiawan dkk (2017) yang menyatakan bahwa pemberian 

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap disiplin kerja 

karyawan.  

Pengaruh pemberian kompensasi cukup kuat terhadap disiplin kerja 

khususnya pada pegawai di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat.  Penelitian 

ini juga didukung penelitian yang dilakukan Sriwahyuni (2017), penelitian ini 

berhubungan dengan Pengaruh Kompensasi, Motivasi Kerja, Sarana 

Prasarana Dan Iklim Sekolah Terhadap  Kinerja Guru, dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa iklim sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru. Hal ini dibuktikan oleh nilai koefisiennya sebesar 0,161. Nilai koefisien 

signifikan secara statistik karena thitung sebesar 2,680 lebih besar dari ttabel 

sebesar 1,682. Hipotesis nol dapat ditolak dan hipotesis alternatif diterima. 

Artinya apabila iklim sekolah meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja 

guru akan meningkat sebesar 0,161 satuan. Penelitian ini juga didukung Indra 

Sasangka, Asep Suwarna, Rana Juliansyah (2014), Pengaruh Kompensasi 
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Terhadap Disiplin Karyawan, dari hasil ini menunjukkan  bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara kompensasi terhadap disiplin karyawan. 

Berkaitan dengan perilaku disiplin kerja guru, dewasa ini muncul 

beberapa fenomena dalam sekolah, salah satunya adalah menurunnya disiplin 

kerja. Indikasinya tercermin dari adanya penurunan frekuensi kehadiran, 

ketaatan pada standar dan ketaatan pada peraturan kerja yang masih belum 

sesuai dengan apa yang diharapkan bagi sekolah. Hal tersebut juga terjadi 

pada guru di SMK Batik 2 Surakarta karena sekolah ini diduga masih 

memiliki disiplin kerja yang masih belum optimal. Hal ini dikarenakan 

terkadang masih saja ada beberapa guru yang berperilaku tidak jujur dalam 

bekerja. Seperti masih ada guru yang sudah tercatat hadir dalam data absensi, 

tetapi pada saat guru yang bersangkutan tersebut seharusnya mengajar 

kenyataannya tidak berada di kelas serta tidak memberikan tugas kepada 

siswa. Akibatnya, banyak siswa yang berkeliaran di luar kelas dan 

mengganggu kelas lain yang sedang belajar. Sehingga dapat dikatakan tingkat 

kedisiplinan di SMK Batik 2 Surakarta masih cukup rendah. 

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah di SMK Batik 2 

Surakarta yang dilakukan pada tanggal 6 Februari 2019. Menyatakan bahwa 

masih ada guru yang terlambat datang ke sekolah dengan alasan mengurus 

pekerjaan rumah, padahal kepala sekolah sudah memberikan contoh untuk 

datang tepat waktu ke sekolah. Dalam pembelajaran masih ada beberapa guru 

yang tidak menggunakan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) dalam 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (KBM) dikarenakan sebagian besar 

guru sudah terlalu tua untuk membuat RPP serta kurangnya pemahaman dan 

sosialisasi tentang pembuatan RPP yang terbaru. 

Fenomena demikian dapat diartikan bahwa disiplin kerja yang telah 

dilaksanakan masih belum efektif. Sehingga perlu dilakukan evaluasi kepada 

guru secara keseluruhan serta perlu adanya pendekatan perilaku sekolah 

tertentu dalam rangka meningkatkan disiplin kerjanya. Disiplin kerja yang 

dimiliki guru tidak tumbuh begitu saja tetapi terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Sehingga untuk dapat meningkatkan disiplin kerja guru, 



6 
 

kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi disiplin kerja. Disiplin kerja dapat dikatakan baik apabila 

setiap guru dapat bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga 

dimungkinkan tujuan sekolah dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Oleh 

sebab itu, penting bagi suatu sekolah memberikan perhatian lebih kepada 

gurunya mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas 

sumber daya manusia yang mampu bersaing diera globalisasi semakin ketat.  

kompensasi adalah sesuatu yang diberikan perusahaan kepada karyawan 

sebagai balas jasa atas pekerjaan yang mereka lakukan dan kompensasi 

tersebut dapat dinilai dengan uang atau penghargaan dan mempunyai 

kecenderungan yang tetap. 

Selain kompensasi kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru 

adalah iklim kerja atau yang biasa disebut lingkungan kerja. Menurut Saondi 

dan Suherman (2015:46) menyatakan bahwa iklim kerja merupakan 

hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial, dan budaya yang 

mempengaruhi sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang 

tercermin dari suasana hubungan kerja sama yang harmonis dan kondusif 

antara kepala sekolah dengan guru, antara guru dengan guru yang lain, antara 

guru dengan pegawai sekolah dan keseluruhan komponen itu harus 

menciptakan hubungan dengan peserta didik sehingga tujuan pendidikan dan 

pengajaran tercapai. Iklim kerja yang sejuk dan harmonis akan memberikan 

gairah dan inspirasi dalam bekerja sehingga akan meningkatkan disiplin kerja 

guru, semakin iklim kerja yang kondusif maka akan mempengaruhi disiplin 

kerja meningkat tetapi apabila iklim sekolah yang tidak baik maka akan 

menurunkan disiplin kerja.   

Iklim kerja yang sifatnya terukur dari lingkungan kerja, berdasarkan 

persepsi kolektif masyarakat yang tinggal dan bekerja di lingkungan dan 

terbukti mempengaruhi tingkah laku mereka. Hal ini berarti, iklim kerja 

sekolah yang kondusif akan berdampak pada kinerja guru. Hal tersebut 

mencerminkan bahwa suasana sekolah yang kondusif sangat mendukung 

peningkatan kinerja guru. Menurut De Roche dalam Daryanto (2015:10), 
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iklim kerja adalah sebagai hubungan antara personil, sosial dan faktor–faktor 

kultural yang mempengaruhi 

Lingkungan kerja guru adalah kondisi dan hubungan kerja seorang guru 

secara individual dan kelompok yang meliputi : penerangan, pewarnaan, 

kebersihan, pertukaran udara, keamanan, kebisingan (suara), tata ruang ruang 

kerja dan peralatan kerja, serta hubungan kerja yang terdiri dari komunikasi, 

kerjasama, suasana kerja dan sikap. iklim kerja sekolah adalah serangkaian 

keadaan lingkungan sekolah yang dirasakan langsung atau tidak langsung 

oleh karyawan dan dapat mempengaruhi karyawan.  

Lingkungan sekolah terdiri dari lingkungan fisik dan psikologis. 

Lingkungan fisik misalnya sarana-prasarana yang representatif, kebersihan, 

keindahan dan lain-lain. Lingkungan psikologis meliputi hubungan antar 

karyawan dan kombinasi antara nilai dan tujuan yang ditetapkan oleh 

sekolah. Hal ini didukung dilakukan Fauziyah Novia Khoirunnisa Siregar, 

Partono Thomas (2015) menunjukkan iklim kerja berpengaruh Terhadap 

Kinerja Guru Ekonomi/ Akuntansi Di SMA Negeri Se-Kabupaten Wonosobo, 

menunjukkan bahwa  ada pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru 

ekonomi/akuntansi di SMA Negeri se-Kabupaten Wonosobo. 

Iklim kerja yang kondusif akan memberi perasaan nyaman dan bebas, 

terhindar dari perasaan tertekan, kepala sekolah memiliki keyakinan akan 

kinerjanya dan memilki kepedulian, peserta didik mempunyai kesungguhan 

dalam belajar. Sebaiknya bagi para guru maupun siswamenanamkan disiplin 

dalam kehidupan sekolah menjadi budaya dan etos kerja yang tinggi. Hal ini 

memungkinkan prestasi bekerja dan prestasi belajar yang semakin meningkat. 

Iklim kerja berupa pikiran kita tidak dapat mengembangkan sikap alami 

manusia yang asli tetapi tetap dalam keadaan yang tidak normal dan sikap yang 

lebih kasar. Setiap komponen sekolah membuat satu sistem komunikasi 

kerjasama yang harmonis sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif dan 

harmonis.  

Hal ini didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari 

(2014) yang menunjukkan ada pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 
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guru sebesar 10,82%. Lingkungan kerja yang mendukung akan membuat 

nyaman dalam bekerja, dan menimbulkan semangat dalam bekerja serta 

menenangkan pikiran. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Masruroh 

(2014) menunjukkan bahwa ada pengaruh secara parsial antara disiplin kerja 

terhadap kinerja guru sebesar 47,47% dan penelitian yang dilakukan oleh 

Carudin (2014) dalam penelitiannya dapat diketahui bahwa ada pengaruh 

yang signifikan antara kepemimpinan. Iklim kerja memiliki peran yang besar 

juga dalam mempengaruhi kondisi belajar, terutama pengaturan lingkungan 

belajar, penampilan guru, sikap guru, hubungan harmonis antara guru dan siswa, 

serta organisasi dan bahan pembelajaran secara tepat sesuai dengan kemampuan 

dan perkembangan siswa.  

Berangkat dari penjelasan latar belakang masalah, maka peneliti 

mengangkat judul penelitian tentang “Pengaruh Kompensasi Kerja dan Iklim 

Sekolah Terhadap Disiplin Kerja Guru Di SMK Batik 2 Surakarta” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diketahui bahwa fokus 

kajian utama dalam penelitian ini yaitu mengenai tingkat disiplin kerja guru 

yang masih belum efektif di SMK Batik 2 Surakarta. Disiplin kerja ini 

haruslah mendapatkan perhatian yang cukup serius dari semua elemen 

sekolah, karena bila disiplin kerja guru kurang baik maka akan berdampak 

pada tersendatnya tujuan dari sekolah. Ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi disiplin kerja pegawai. Berikut ini adalah pendapat dari 

Saydam (2015:291) yang mengemukakan mengenai hal-hal yang dapat 

mempengaruhi disiplin kerja pegawai diantaranya adalah:  

1. Besar kecilnya pemberian kompensasi  

2. Ada tidaknya keteladanan pemimpin dalam sekolah  

3. Ada tidaknya aturan pasti yang dapat dijadikan pegangan 

4. Keberanian pemimpin dalam mengambil keputusan  

5. Ada tidaknya pengawasan pemimpin  

6. Ada tidaknya perhatian kepada para pegawai  
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7. Diciptakan kebiasaan-kebiasaan yang menduukung tegakya disiplin. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan melakukan wawancara dengan pihak 

tata usaha SMK Batik 2 Surakarta yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 

2019 bahwa masih ada beberapa guru yang mengeluhkan mengenai 

kompensasi yang diterima oleh guru. Baik dari segi waktu penerimaan 

kompensasi yang terkadang tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan dan 

juga dari segi nominal dari kompensasi yang diterima. Selain itu. masih ada 

beberapa guru yang merasa tidak adil karena besaran atau nominal 

kompensasi yang diterima oleh guru bisnis manajemen dengan guru 

akuntansi berbeda. 

SMK Batik 2 Surakarta masih memiliki iklim sekolah yang lebih 

menekankan perhatian pada lingkungan fisik seperti pendataan sarana dan 

prasarana yang ada di sekolah. Hal-hal yang bersifat hubungan antarguru, 

tanggung jawab kerja, dan kerja sama antar guru yang positif seringkali 

terabaikan dalam kegiatan pengawasan sekolah. Kemudian, pelatihan dan 

pendidikan di sebagian SMK Batik 2 Surakarta belum terlaksana secara 

merata, tidak semua guru mendapatkan kesempatan untuk mengikuti kegiatan 

seminar, pelatihan karya ilmiah, atau penataran. Padahal sebagian besar 

sekolah sangat membutuhkan kesempatan tersebut untuk berkembang lebih 

baik dan berprestasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka perlu adanya suatu 

pembatasan masalah agar penelitian terarah pada sasaran, yakni sebagai 

berikut: 

1. Kompensasi kerja dibatasi penghargaan guru yang berprestasi 

2. Iklim sekolah dibatasi pada sekitar sekolah 

3. Sikap guru dibatasi pada sikap disiplin 

4. Penelitian ini ditujukan pada guru Sekolah tempat penelitian dibatasi di 

SMK Batik 2 Surakarta  
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D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumusan  

masalah penelitian ini sebagai berikut:  

1. Adakah pengaruh kompensasi kerja terhadap disiplin kerja guru di SMK 

Batik 2 Surakarta? 

2. Adakah pengaruh Iklim sekolah terhadap disiplin kerja guru di SMK 

Batik 2 Surakarta? 

3. Adakah pengaruh kompensasi kerja dan Iklim sekolah terhadap disiplin 

kerja guru di SMK Batik 2 Surakarta? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan: 

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh kompensasi kerja terhadap disiplin 

kerja guru di SMK Batik 2 Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh Iklim sekolah terhadap disiplin kerja 

guru di SMK Batik 2 Surakarta. 

3. Untuk mendeskripsikan pengaruh kompensasi kerja dan Iklim sekolah 

terhadap disiplin kerja guru di SMK Batik 2 Surakarta. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun secara praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi perkembangan ilmu pengetahuan tentang 

kepemimpinan kepala sekolah terhadap sikap disiplin guru. 

b. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai peranan kepala 

sekolah dalam sikap disiplin guru yang ada dibawah 

kepemimpinannya. 

c. Dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian yang 

sejenis di waktu yang akan datang. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi kepala sekolah, dapat menambah pengetahuan dalam 

pengalaman memimpin para guru yang ada dibawah 

kepemimpinannya. 

b. Bagi guru, dapat digunankan untuk menambah pengetahuan atau 

patokan sikap sebagai guru dalam kedisiplinan. 

c. Bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian, dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana 

kompensasi kerja yang diberikan guru dan menciptakan iklim sekolah 

yang kondusif. 

 

 


