
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seorang guru yang produktif adalah guru yang mempunyai keinginan 

yang kuat untuk terus berusaha meningkatkan kualitas kerjanya. Selain itu, 

seorang guru yang produktif juga harus mampu menerapkan aturan-aturan 

yang berlaku di sebuah organisasi dan mampu menguasai metode-metode 

pembelajaran didalam kelas. Seorang guru harus senantiasa memperbaiki hasil 

kerjanya. Hasil kerja itu disebut juga dengan produktivitas. 

Menurut Tohardi dalam Edy Sutrisno mengemukakan bahwa 

produktivitas kerja merupakan sikap mental yang selalu mencari perbaikan 

terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan bahwa seseorang dapat 

melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari kemarin dan hari esok 

lebih baik dari hari ini. Pendapat tersebut juga didukung oleh Rafianto, yang 

mengatakan bahwa produktivitas pada dasarnya mencakup mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin 

dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.
1
  

Indikator guru yang produktif yaitu seorang guru mempunyai 

kemampuan untuk melaksanakan tugas, berusaha untuk meningkatkan hasil 

kerja yang dicapai, memiliki semangat kerja untuk lebih baik dari  hari 

kemarin, senantiasa  mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan 
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kerja, selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu 

dan membandingkan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber 

daya yang digunakan.
2
 Akan tetapi apa yang ditampilkan guru di sekolah 

belum memuaskan dan belum sesuai dengan yang diharapkan. Untuk 

memperbaiki kinerja guru di sekolah terkadang diperlukan alat yang dapat 

mendorong guru untuk bekerja. 

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas 

kerja guru adalah dengan adanya penghargaan. Penghargaan dapat digunakan  

secara khusus untuk meningkatkan produktivitas, kinerja serta terget tertentu. 

Orang akan merasa puas, produktif dan termotivasi jika kinerja mereka 

dikenali dan dihargai setinggi-tingginya.
3
 Penghargaan adalah pengakuan yang 

tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya.
4
 

Dalam melakanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh 

penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan 

sosial. Penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum 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 

penghargaan atas dasar prestasi.
5
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Setiap orang membutuhkan adanya penghargaan diri dan penghargaan 

dari lingkungannya. Penghargaan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta untuk 

mengurangi kegiatan yang kurang produktif. Melalui penghargaan para tenaga 

pendidik dan tenaga kependidikan dapat dirangsang untuk meningkatkan 

profesionalisme kerjanya secara positif dan produktif.
6
 Penghargaan dapat 

dibedakan menjadi dua, yaitu penghargaan sistem dan penghargaan individual. 

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang penghargaan sistem. 

Penghargaan sistem adalah penghargaan yang diberikan kepada semua anggota 

organisasi selama mereka masih tetap menjadi anggota organisasi. 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru telah 

menerapkan pemberian penghargaan sistem bagi para guru berupa pemberian 

gaji dan tunjangan. Dari pemberian penghargaan seharusnya guru-guru 

memiliki produktivitas kerja yang baik. Akan tetapi pemberian penghargaan 

belum mampu untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja guru. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan gejala-gejala yang muncul di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru sebagai Berikut:  

1. Ada guru yang belum memiliki persiapan mengajar. 

2. Ada guru yang belum mampu mengajar menggunakan metode-metode 

yang dapat menarik minat belajar siswa. 

3. Ada guru yang masih datang tidak tepat waktu. 

4. Ada guru yang tidak memenuhi tugasnya untuk mengajar di kelas. 
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5. Ada guru yang kurang memiliki semangat untuk mengajar. 

Mengingat pentingnya pemberian penghargaan terhadap peningkatan 

produktivitas kerja guru, maka penelitian ini akan mengkaji tentang: Pengaruh 

Penghargaan terhadap Produktivitas Kerja Guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

 

B. Penegasan Istilah 

1. Produktivitas kerja adalah perbandingan antara output (hasil) dengan input 

(masukan).
7
 Produktivitas kerja merupakan pengukuran seberapa baik 

sumber daya yang digunakan bersama di dalam organisasi untuk 

menyelesaikan suatu kumpulan hasil.
8
 

2. Penghargaan adalah pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan 

atas prestasi kerja yang dicapainya.
9
 Penghargaan sistem adalah 

penghargaan yang diberikan kepada semua anggota organisasi, jika 

mereka tetap menjadi organisasi.
10

 

 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diidentifikasi beberapa 

masalah, sebagai berikut: 

1. Produktivitas kerja guru di Sekolah  Menengah Kejuruan Muhammadiyah 

3 Terpadu Pekanbaru. 
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2. Faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 terpadu Pekanbaru. 

3. Peningkatan hasil kerja guru dari hari ke hari di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

4. Hasil kerja guru sebelum memperoleh penghargaan di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

5. Pemberian penghargaan dari Sekolah Menengah Kejuruan 

Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru.  

6. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada guru di Sekolah Menengah 

Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

7. Pengaruh penghargaan terhadap produktivitas kerja guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

 

D. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka penulisan ini hanya akan 

membatasi pada pengaruh penghargaan terhadap produktivitas kerja guru di 

Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

 

E. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara penghargaan terhadap produktivitas kerja guru di Sekolah 

Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru? 
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F. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh yang signifikan antara penghargaan terhadap produktivitas kerja guru 

di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 3 Terpadu Pekanbaru. 

 

G. Manfaat Penelitian  

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan bagi sekolah dalam meningkatkan produktivitas kerja 

guru. 

2. Sebagai masukan bagi guru-guru untuk terus memperbaiki hasil kerjanya 

dan ada peningkatan hasil kerja dari hari ke hari. 

3. Untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan bagi penulis dalam 

kajian pemberian penghargaan bagi peningkatan produktivitas kerja guru. 

4. Sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang membahas 

masalah yang sama atau kelanjutan dari penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


