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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap lembaga pendidikan hendaknya membuka diri terhadap tuntutan

perubahan serta berupaya menyusun strategi kebijakan yang selaras dengan

perubahan. Lembaga pendidikan yang mampu berkarya adalah lembaga

pendidikan yang didukung oleh sumber daya manusia yang maju dan tangguh.

Lembaga pendidikan yang berkarya tidak lepas dari peran guru. Guru adalah

seorang pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik.

Kepuasan kerja guru diartikan sebagai sikap emosional yang menyenangkan dan

mencintai pekerjaannya dengan tolok ukur tingkat disiplin kerja, moral kerja dan

turnover guru.1 Guru yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka akan

bekerja secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab seorang guru.

Profesionalitas guru akan muncul berdasarkan keinginan untuk bekerja secara

maksimal dalam menyelesaikan setiap pekerjaannya.

Menurut Reza Ahmadiansah, indikator kepuasan kerja guru antara lain

adalah: 1. Pekerjaan guru itu sendiri, 2. Gaji yang memadai, 3. Peluang promosi

yang terbuka/kenaikan pangkat, 4. Lingkungan kerja yang kondusif.2

Menurut Nanang Okta Widiandaru, salah satu faktor penting yang dapat

mempengaruhi seorang guru dalam mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi

1Nanang Okta Widiandaru, 2014, Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kompensasi Terhadap
Disiplin Kerja Guru, Jurnal Seminar Nasional Evaluasi Pendidikan Tahun 2014, ISBN 978-602-
14215-5-0, hlm. 412

2Reza Ahmadiansah, 2016, Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja
Guru SMK Muhammadiyah Salatiga, Interdisciplinary Journal Of Communication, Vol. 1, No. 2,
Desember 2016, hlm. 229
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adalah pemberian kompensasi yang sesuai dan adil. Adanya ketidak puasan atau

merasa kurang dalam menerima kompensasi serta pengaruh lemahnya motivasi

guru yang berujung pada rendahnya kepuasan kerja. Dengan meningkatkan

kebutuhan ekonomi pada masa sekarang ini dengan kompensasi yang diterima

dirasakan masih belum bisa mencukupi kebutuhan tersebut.3

Menurut R. Wayne Mondy dalam bukunya Manajemen Sumber Daya

Manusia, Edisi Kesepuluh Jilid 2 yang dikutip oleh Ami Widyastuti

mengemukakakan bahwa kompensasi adalah total seluruh imbalan yang

diterima sebagai pengganti jasa yang telah mereka berikan.4

Kompensasi penting bagi guru sebagai individu karena besarnya

kompensasi mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara guru itu sendiri,

keluarga dan masyarakat. Kemudian program kompensasi juga penting bagi

sekolah, karena hal itu mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan

sumber daya manusia.5

Kompensasi dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk

upah, gaji, insentif, komisi dan bonus.

2. Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan

seperti asuransi dan liburan. Tunjangan-tunjangan ini digolongkan dalam

paket kesejahteraan.

3Nanang Okta Widiandaru, Op.Cit., hlm. 413
4Ami Widyastuti, et. all, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Pekanbaru: Al- Mujtahadah,

2016), hlm. 86
5Nanang Okta Widiandaru, Op.Cit., hlm. 413
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Ada beberapa jenis tunjangan:

a. Tunjangan bayaran suplemen menyediakan bayaran untuk tidak bekerja.

Tunjangan ini meliputi uang libur, uang pesangon.

b. Tunjangan asuransi merupakan jenis lain dari bentuk kesejahteraan

pegawai. Kompensasi pegawai misalnya bertujuan untuk menjamin

tersedianya penghasilan dan tunjangan medis dengan segera bagi korban

kecelakaan kerja atau keluarga yang ditanggungnya tanpa

mempersoalkan siapa yang salah.

c. Tunjangan masa tua, ada dua jenis tunjangan masa tua yakni jaminan

sosial dan pensiun. Jaminan sosial tidak sekedar meliputi tunjangan masa

tua, tetapi juga tunjangan ahli waris dan ketidakmampuan. Pensiunan

merupakan jaminan hari tua.

d. Tunjangan pelayanan, pada umumnya bentuk kesejahteraan ini

mencakup pelayanan makanan, kesempatan rekreasi, koperasi simpan

pinjam, tugas/izin belajar, ruang atau rumah ibadah dan pelatihan diluar

organisasi.

3. Ganjaran nonfinansial (nonfinancial rewards) seperti hal-hal yang tidak

mudah di kuantifikasi, yaitu ganjaran- ganjaran seperti pekerjaan yang lebih

menantang, jam kerja yang lebih luwes dan kantor yang lebih bergengsi.6

6Tjutju Yuniarsih dan Suwatno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: Alfabeta,
2013), hlm. 129-130
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Dalam Al-Quran firman Allah mengenai pemberian kompensasi sebagai

berikut:

Artinya: “dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah
mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan)
pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.” (QS. Al-
Ahqaf (46) : 19)7

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian kompensasi atau upah yang

diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya. Dengan pemberian upah

yang sesuai dengan tugas-tugas yang harus diselesaikannya, maka segala

sesuatu yang dikerjakan akan terselesaikan dengan baik.

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah Menengah

Atas kota Pekanbaru, penulis menemukan bahwa guru ekonomi mendapatkan

pakaian seragam dari sekolah, guru ekonomi menerima tunjangan pelayan seperti

izin tugas/mengajar, uang makan, tempat ibadah, kantin dan guru ekonomi

mendapatkan fasilitas mengajar seperti disedikan infokus untuk mendukung

aktivitas mengajar guru.

Penulis masih menemukan gejala-gejala yaitu sebagai berikut:

1. Masih ada sebagian guru ekonomi yang kurang peduli dalam pengembangan

karirnya seperti kurang peduli terhadap kenaikan pangkat.

2. Masih ada sebagian guru ekonomi yang kurang loyal dan sungguh-sungguh

dalam melaksanakan tugas yang berkaitan dengan tugas-tugas yang harus

7Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan terjemahan, (Bandung: Syaamil
Quran, 2009), hlm. 504
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diselesaikannya.

3. Masih ada sebagian guru ekonomi yang kurang melakukan inovasi dan

kreatifitas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

4. Masih ada guru ekonomi yang kurang merasa nyaman dengan lingkungan

kerjanya.

Berdasarkan latar belakang dan gejala- gejala diatas, maka penulis tertarik

untuk meneliti masalah “Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru

Ekonomi Pada Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru”.

B. Penegasan Istilah

Penulis menjelaskan beberapa istilah yang digunakan didalam judul

penelitian ini, yaitu:

1. Kepuasan kerja guru

Menurut Malayu S.P Hasibuan, kepuasan kerja dalah sikap emosional

yang menyenangkan dan mencintai dengan mana guru memandang

pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan

prestasi kerja. 8

Sementara itu, menurut Gary Dessler dalam Farid Firmansyah kepuasan

kerja (job satisfaction) guru dan karyawan merupakan faktor yang harus

diperhatikan oleh pihak manajemen sebagai upaya memelihara tingkat

kinerja guru dan karyawan yang diinginkan.9

8Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Bumi
Aksara, 2014), hlm. 202

9Farid Firmansyah, 2008, Pengaruh Lingkungan Kerja, Kompensasi, Dan Kepemimpinan
Terhadap Kepuasan Kerja Guru Dan Karyawan di SMA Wachid Hasyim Surabaya, Vol. 3, No. 1,
hlm. 94
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Berdasarkan defenisi di atas, kepuasaan kerja guru yaitu sikap positif

atau negatif, perasaan yang menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan

mana guru memandang pekerjaanya.

2. Kompensasi

Menurut Farid Firmansyah kompensasi yaitu besaran jumlah

uang/tunjangan yang diterima oleh guru sebagai hasil kerja guru.10

Sementara itu, Menurut Malayu S.P Hasibuan, kompensasi adalah

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak

langsung diterima guru/karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan oleh

perusahan.11

Berdasarkan defenisi di atas, kompensasi yang penulis maksudkan yaitu

kompensasi mencakup kompensasi langsung, kompensasi tidak langsung dan

imbalan buka uang. Termasuk dalam kompensasi antara lain adalah gaji

pokok, upah lembur, pembayaran insentif, tunjangan, bonus, sedangkan

termasuk kompensasi tidak langsung adalah jaminan sosial, asuransi, pensiun,

pesangon cuti kerja, pelatihan dan liburan. Termasuk imbalan bukan uang

misalnya rasa aman, lingkungan kerja yang nyaman, pengembangan diri,

peluang kenaikan penghasilan, simbol status, pujian dan pengakuan.

10Ibid, hlm. 98
11Malayu S.P. Hasibuan, Op.Cit., hlm. 118
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan gejala-gejala yang penulis kemukan

diatas, maka dapat diidentifikasikan beberapa masalah sebagai berikut:

a. Kepuasan kerja guru belum maksimal

b. Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja guru ekonomi pada

Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru belum maksimal.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi permasalahan ini pada pengaruh kompensasi dan

kepuasan kerja guru ekonomi pada Sekolah Menengah Atas di Kota

Pekanbaru.

3. Rumusan masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan

permasalahan yaitu seberapa besarkah pengaruh kompensasi terhadap

kepuasan kerja guru ekonomi pada Sekolah Menengah Atas di Kota

Pekanbaru?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh

kompensasi terhadap kepuasan kerja guru ekonomi pada Sekolah Menengah

Atas di Kota Pekanbaru.
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2. Kegunaan penelitian

a. Bagi Guru

Untuk meningkatkan kinerja guru melalui peningkatan kepuasan kerja.

Sehingga guru mampu meningkatkan profesionalime dan karirnya.

b. Sekolah

Sebagai bahan masukan bagi kepala sekolah, guru-guru, tenaga

kependidikan mengenai kompensasi terhadap kepuasan kerja guru

ekonomi.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk

melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengaruh

kompensasi terhadap kepuasan kerja guru ekonomi pada Sekolah

Menengah Atas di kota Pekanbaru.


