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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses dari pematangan kualitas hidup. Melalui 

proses tersebut, individu bisa menjalankan kehidupan yang lebih baik. 

Melalui pendidikan individu juga bisa mengembangkan potensi serta 

pengetahuan dan memiliki prilaku yang baik, serta pendidikan memiliki 

peranan penting dalam membentuk karakter dari individu. 

Di dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 Tentang 

Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa pendidikan nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertannggung jawab.
1
.  

Kompensasi merupakan komponen dari sumber daya manusia dan 

kompensasi  juga salah satu dari fungsi yang sangat penting dalam 

manajemen sumber daya manusia, karena kompensasi merupakan salah 

satu aspek yang sangat sensitif didalam hubungan kerja. Kompensasi 

diberikan karena para pegawai telah memberikan kontribusi yang baik 

                                                             
1
 Undang-Undang  No. 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 

1 
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terhadap organisasinya dan dapat memotivasi pekerja agar menghasilkan 

kinerja yang lebih baik lagi.  

Kompensasi merupakan sumber penghasilan utama bagi para 

karyawan untuk menghidupi diri beserta keluarganya. Kompensasi yang 

memadai merupakan alat motivasi yang paling ampuh bagi perusahaan 

untuk mendorong para karyawan bekerja dengan baik. Adapun 

kompensasi yang kurang memadai akan membuat mereka kurang tertarik 

untuk bekerja keras, dan memungkinkan mereka bekerja dengan tidak 

tenang, dari sini jelas bahwa besar kecilnya kompensasi sangat 

mempengaruhi motivasi kerja para karyawan.
2
  

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم: َأْعطُوا اأَلِجيَرَأْجَرُه  َعْن َعْبِداهلِل ْبِن ُعَمَر, َقاَل:َقاَل َرُسوُُلهللِ 
 قَ ْبَل َأْن َيِجفَّ َعَرُقُه.

Dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW 

pernah bersabda, “Berilah upah kepada para pekerja sebelum 

keringatnya kering. 

Berdasarkan hadist diatas menjelaskan bahwa kompensasi atau 

upah wajib diberikan kepada semua pekerja, karena selain untuk 

memenuhi kebutuhan hidup keluarga pemberian kompensasi ini bertujuan 

untuk memotivasi pegawai dalam bekerja, agar pegawai dapat 

menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif dalam melaksanakan 

pekerjaannya, serta dapat mengembangkan potensi dari sumber daya 

                                                             
2 
Edy Sutrisno, Manajemen, Sumber Daya Manusia, (Jakarta,Kencana,2009),hlm 119. 
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manusia yang ada di organisasi. Salah satu tujuan diberikannya 

kompensasi adalah meningkatkan motivasi kerja pegawai. 

Pendidikan merupakan komponen yang sangat penting di dalam 

mengembangkan sumber daya manusia, dengan adanya pendidikan yang 

baik, maka akan dapat meningkatkan kualitas dari suatu lembaga 

pendidikan (sekolah). Sumber daya manusia yang baik harus 

dikembangkan disekolah seperti sumber daya Tenaga Pendidik (guru) dan 

Tenaga Kependidikan (tenaga administrasi). Dalam membantu 

meningkatkan potensi dan motivasi dari kerja tenaga pendidik dalam 

proses pembelajaran disekolah, peran kepala sekolah sangat penting dalam 

meningkatkan kesejahteraan pegawainya, salah satu nya adalah dengan 

adanya  kompensasi, kompensasi diberikan sesuai dan layak dengan 

prestasi kerjanya. 

Untuk itu, sekolah perlu memperhatikan kompensasi sebagai 

hadiah kepada tenaga pendidik yang aktif terlibat dalam pencapaian tujuan 

sekolah yang sesuai dengan kompetensi dan keahlian mereka masing-

masing. Kompensasi bagi tenaga pendidik dapat berbentuk tunjangan, 

insentif, dan bonus dari sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Kepala sekolah perlu memperhatikan kesejahteraan tenaga pendidik agar 

dapat meminimalkan ketimpangan faktor ekonomi sesama tenaga 

pendidik. Untuk menjamin kesejahteraan tenaga pendidik, khusunya 

tenaga edukatif disekolah dibutuhkan suatu sistem yang dapat menjamin 

dan kepastian. Kesejahteraan tenaga pendidik dapat berbentuk finansial 
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dan non finansial, secara finansial istilah kompensasi dalam organisasi 

pedidikan dapat berbentuk gaji, honor, biaya, uang makan dan pendapatan 

yang lain, sedangkan kompensasi berbentuk non finansial yang berhak 

diterima dan dinikmati tenaga kependidikan adalah perlakuan adil dan 

manusiawi, pemberian layanan yang baik, keamanan, dan kenyamanan 

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
3
  

Keinginan para karyawan untuk memenuhi kebutuhan inilah yang 

dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu termasuk untuk 

melakukan pekerjaan atau bekerja. Pemberian kompensasi sangat penting 

bagi karyawan, karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran 

terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem kompensasi yang 

diberikan perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan mendorong 

karyawan untuk lebih baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih 

bertanggung jawab atas masing-masing tugas yang diberikan perusahaan. 

Tujuan kompensasi dilakukan perusahaan antara lain untuk menghargai 

prestasi karyawan, menjamin keadilan diantara karyawan, 

mempertahankan pegawai, memperoleh karyawan yang lebih bermutu, 

dan sistem kompensasi haruslah dapat memotivasi para karyawan.
4
 

Oleh karena itu, kompensasi merupakan faktor yang penting untuk 

dapat bekerja lebih produktif dan berkualitas. Motivasi adalah suatu faktor 

yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh 

                                                             
3
 Tuti Andriani, Manajemen SDM dalam pendidikan, (Pekanbaru,Educationmattersmost 

publishing,2013), hlm.165. 
4
Hernita, “Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja Pegawai”  Jurnal 

Pemberdayaan Ekonomi Vol 07. No 07 Juli-Desember 2015.hlm.4 
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karena itu motivasi sering kali diartikan pula sebagai faktor pendorong 

perilaku seseorang. Setiap aktivitas yang dilakukan seseorang pasti 

memiliki sesuatu faktor yang mendorong aktivitas tersebut. Faktor 

pendorong dari seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu pada 

umumnya adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut. Kinerja 

perusahaan dapat dinilai dari motivasi kerja karyawannya. Motvasi kerja 

yang salah satunya disebabkan oleh pemberian kompensasi yang sesuai 

dapat terlihat dari kinerja karyawan tersebut dalam menjalankan tugasnya. 

Jika kompensasi lebih diperhatikan oleh perusahaan maka diharapkan 

keahlian yang dimiliki karyawan dan motivasi kerja dapat meningkat 

sehingga kinerja karyawan dapat meningkat juga.
5
 

Mengelola sumber daya manusia bukanlah sebuah hal yang mudah 

bagi sebuah perusahaan. Perusahaan seharusnya memberikan perhatian 

yang lebih kepada sumber daya manusia karena sumber daya manusia 

penting bagi kelangsungan hidup dan kemajuan dari sebuah perusahaan. 

Setiap karyawan berhak mendapatkan penghargaan dari perusahaan 

sebagai timbal balik atas jasa yang telah diberikan karyawan untuk 

perusahaan, sehingga diharapkan dengan pemberian penghargaan tersebut 

karyawan akan lebih termotivasi dalam bekerja.  

Untuk mendorong motivasi karyawan dalam bekerja, diperlukan 

adanya hubungan kerja yang saling menguntungkan antara perusahaan 

dengan karyawan. Karyawan diharapkan memberikan kinerja yang 

                                                             
5
Ibid;hlm.4 
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maksimal untuk perusahaan dan sebagai imbalannya, perusahaan akan 

memberikan kompensasi yang sesuai dengan hasil kinerja yang telah 

diberikan karyawan untuk perusahaan.
6
 

Dengan kata lain, tujuan dari pemberian kompensasi (imbalan) 

adalah untuk memotivasi pegawai agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

tenaga pendidik dari yang PNS maupun non PNS semua nya memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang sama dalam memajukan sekolah. Dengan 

adanya penerapan sistem kompensasi atau imbalan tenaga pendidik akan  

termotivasi dan dapat meningkatkan prestasi kinerja, serta mempunyai 

keterampilan dan kemampuan di bidangnya masing-masing.  

Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru merupakan 

lembaga formal yang beralamat di jalan Rajawali, kecamatan tampan 

Pekanbaru. Yang saat ini dipimpin oleh Drs. H. ZulbahriMajid, M. Pd 

sebagai kepala sekolah beliau berusaha memberikan kompensasi kepada 

tenaga pendidik secara adil dan tepat waktu sesuai dengan beban kerja dan 

tanggung jawabnya. Semuanya itu dilakukan agar para tenaga pendidik 

merasa puas dengan hasil kerjanya dan merasa termotivasi agar bekerja 

lebih baik lagi. 

                                                             
6
Sagita Sukma Haryani, Dkk. Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja dan 

Kinerja Karyawan (Studi Pada Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk Kandatel Malang). 

Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 25 No. 1 Agustus 2015. hlm.2. 
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Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan di Sekolah 

Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru, penulis menemukan gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Sekolah perlu memperhatikan kompensasi sebagai reward kepada 

tenaga pendidik yang aktif terlibat dalam pencapaian tujuan sekolah. 

2. Perlu adanya hubungan kerja yang saling menuntungkan antara 

sekolah dengan tenaga pendidik untuk mendorong motivasi dalam 

bekerja. 

3. Kurangnya motivasi kerja sehingga semangat kerja dan prestasi  

kinerja menurun. 

4. Kurangnya sistem kompensasi atau imbalan agar dapat memotivasi 

dalam meningkatkan prestasi kinerja. 

Berdasarkan gejala-gejala diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pemberian 

Kompensasi Terhadap Motivasi Kerja  Tenaga Pendidik” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah yang 

ada, maka penulis memberikan penegasan istilah yaitu : 

1. Kompensasi 

Kompensasi sebagai bentuk pembayaran atau imbalan yang 

diberikan kepada pegawai dari pelaksanaan pekerjaannya.
7
 Artinya 

kompensasi itu bagian dari sistem imbalan atau balas jasa organisasi 

                                                             
7
 Ibid.hlm.165. 
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terhadap pegawai yang telah berkonstribusi banyak kepada 

organisasinya. 

2. Motivasi kerja 

Motivasi kerja adalah penggerak atau pendorong dalam diri 

seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik 

sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kedepannya.
8
 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut bahwa kajian pokok 

penelitian ini adalah, Kontribusi pemberian kompensasi terhadap 

motivasi kerja  tenaga pendidik, maka dapat diidentifikasi masalah-

masalahnya sebagai berikut: 

a. Kontribusi pemberian kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga 

pendidik SMK Taruna Pekanbaru. 

b. Kontribusi pemberian kompensasi di SMK Taruna Pekanbaru. 

c. Motivasi kerja tenaga pendidik di SMK Taruna Pekanbaru 

d. Faktor  yang mempengaruhi pemberian kompensasi di SMK 

Taruna Pekanbaru. 

e. Faktor yang mempengaruhi motivasi kerja tenaga pendidik di 

SMK Taruna Pekanbaru. 

 

                                                             
8
M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (PT Raja grafindo 

persada: Jakarta, 2014), hlm. 278.   
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2. Batasan Masalah 

Sehubungan dengan banyaknya masalah-masalah yang timbul 

dalam penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya pada 

kontribusi pemberian kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga 

pendidik dan faktor yang mempengaruhi motivasi kerja tenaga 

pendidik di Sekolah Menenengah Kejuruan Taruna Pekanbaru. 

3. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas penulis merumuskan masalah yang 

akan diteliti adalah: 

a. Bagaimana kompensasi di SMK Taruna Pekanbaru? 

b. Bagaimana motivasi kerja di SMK Taruna Pekanbaru? 

c. Seberapa besar kontribusi pemberian kompensasi terhadap motivasi 

kerja tenaga pendidik di SMK Taruna Pekanbaru? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

a. Untuk mengetahui bagaimana kompensasi tenaga pendidik di SMK 

Taruna Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui motivasi kerja tenaga pendidik di SMK Taruna 

Pekanbaru. 
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c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pemberian 

kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga pendidik di SMK 

Taruna Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat: 

a. Bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam permasalahan 

penelitian ini. 

b. Bagi SMK Taruna Pekanbaru sebagai sumbangan pemikiran guna 

peningkatan mutu pendidikan. 

c. Bagi kepala sekolah SMK Taruna pekanbaru dalam pemberian 

kompensasi dengan layak dan adil agar dapat meningkatkan 

sumber daya manusia tenaga pendidik. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Konsep Teoritis 

1. Pemberian Kompensasi 

a. Pengertian Pemberian Kompensasi  

Salah satu tanggung jawab organisasi yang mempekerjakan 

seseorang untuk mencapai tujuan organisasi adalah pemberian 

kompensasi atau balas jasa atas apa yang seseorang kerjakan untuk 

organisasi tersebut.  

Program kompensasi atau balas jasa umumnya bertujuan untuk 

kepentingan perusahaan, karywan, dan pemerintah/masyarakat. 

Supaya tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua 

pihak hendaknya program kompensasi ditetapkan berdasarkan 

prinsip adil dan wajar, undang-undang perburuhan, serta 

memperhatikajn internal dan eksternal konsistensi.
9
  

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung, atau tidak langsung yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada 

perusahan.
10

 E Mulyasa mengartikan kompensasi adalah balas jasa 

yang diberikan dinas pendidikan dan sekolah kepada tenaga 

                                                             
9
  Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia (Jakarta: PT Bumi aksara, 

2002), hlm 120.   

 
10

 Ibid, hlm 118.   

11 
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kependidikan, yang dapat dinilai dengan uang dan mempunyai 

kecendrungan diberikan secara tepat.
11

 

Kompensasi bagi organisasi/perusahaan berarti 

penghargaan/ganjaran pada para pekerja yang telah memberikan 

kontribusi dalam mewujudkan tujuannya, melalui kegiatan yang 

disebut bekerja. Dari pengertian tersebut terlihat adanya dua pihak 

yang memikul kewajiban dan tanggung jawab yang berbeda, tetapi 

saling mempengaruhi dan saling menentukan. Pihak pertama 

adalah para pekerja yang memikul kewajiban dan tanggung jawab 

melaksanakan kegiatan yang disebut bekerja. Sedang pihak yang 

kedua adalah organisasi/perusahaan yang memikul kewajiban dan 

tangung jawab memberikan penghargaan atau ganjaran atas 

pelaksanaan pekerjaan oleh pihak pertama. Kewajiban dan 

tanggung jawab itu muncul karena kedua belah pihak terdapat 

hubungan kerja didalam sebuah organisasi/perusahaan. Dari sisi 

lain terlihat juga dalam pengertian tersebut bahwa pekerja yang 

dilaksanakan itu harus yang relavan, sehingga merupakan 

kontribusi dalam usaha mewujudkan tujuan organisasi/perusahaan. 

Pekerjaan yang dihargai dan diberi ganjaran tersebut, bukan 

kegiatan-kegiatan diluar upaya organisasi/perusahaan untuk 

mencapai tujuannya.  

                                                             
11

  E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam Konteks Menyukeskan MBS 

dan KBK (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 158. 
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Kompensasi yang berarti penghargaan/ganjaran ternyata 

tidak sekedar berbentuk pemberian upah/gaji sebagai akibat dari 

pengangkatannya menjadi tenaga kerja sebuah 

organisasi/peruahaan. Penghargaan/ganjaran sebagai kompensasi 

harus dibedakan jenis-jenisnya sebagai berikut : 

a. Kompensasi Langsung 

Kompensasi langsung adalah penghargaan/ganjaran yang 

disebut gaji atau upah, yang dibayar secara tetap berdasarkan 

tenggang waktu yang tetap. Sejalan dengan pengertian itu, 

upah atau gaji diartikan juga sebagai pembayaran dalam 

bentuk uang secara tunai yang diperoleh pekerja untuk 

pelaksanaan pekerjaannya. Kompensasi langsung dapat juga 

diartikan sebagai upah dasar yakni upah atau gaji tetap yang 

diterima seseorang dalam bentuk upah bulanan (salary) atau 

upah mingguan atau upah setiap jam dalam bekerja (hourly 

wage). 

b. Kompensasi Tidak Langsung 

Kompensasi tidak langsung adalah pemberian bagian 

keuntungan/manfaat lainnya bagi para pekerja diluar gaji atau 

upah tetap, dapat berupa uang atau barang. Misalnya THR, 

tunjangan Hari Natal dan lain-lain. Dengan kata lain 

kompensasi tidak langsung adalah program pemberian 

penghargaan/ganjaran dengan variasi yang luas, sebagai 
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pemberian keuntungan organisai/perusahaan. Disamping 

contoh diatas dalam variasi yang luas itu maka dapat pula 

berupa pemberian jaminan kesehatan, liburan, cuti dan lain-

lain. 

c. Insentif 

Insentif adalah penghargaan/ganjaran yang diberikan untuk 

memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, 

sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. Oleh karena itu 

insentif sebagai bagian dari keuntungan, terutama sekali 

diberikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau 

berprestasi. Misalnya dalam bentuk pemberian bonus. 

Disamping itu berarti insentif dapat pula diberikan dalam 

bentuk barang.
12

  

Berdasarkan pengertian kompensasi yang telah dijelaskan 

diatas maka dapat dikatakan bahwa kompensasi merupakan 

imbalan yang wajib diberikan organisasi kepada karyawan atas 

kontribusi mereka kepada perusahaan. Namun dalam pemberian 

kompensasi tersebut, harus memperhatikan prinsip adil dan wajar. 

Dengan adanya kompensasi ini diharapkan dapat memotivasi para 

pekerja dalam bekerja khususnya tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan disekolah, oleh karena itu pemberian kompensasi 

harus diperhatikan. 

                                                             
12

 Hadari nawawi, Manajemen Sumber Daya manusia (untuk bisnis yang kompetentif) 

(Yogyakarta:gadjah mada university press,2011), hlm 315. 
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b. Jenis-jenis Kompensasi 

Kompensasi mempunyai tiga komponen yaitu sebagai berikut :  

1) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) 

dalam bentuk gaji, dan intensif. 

2) Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk 

tunjangan dan asuransi. 

3) Ganjaran dan nonfinancial (non financial reward) seperti jam 

kerja yang luwes dan kantor yang bergengsi.  

c. Tujuan Diadakan Pemberian kompensasi 

Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara lain adalah: 

1) Ikatan Kerja Sama 

Dengan pemberian kompensasi terjadilah ikatan kerja sama 

formal antara perusahaan dengan karyawan. Karyawan harus 

mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan 

pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan 

perjanjian yang disepakati. 

2) Memberikan kepuasan kerja bagi karyawan dan perusahaan 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-

kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3) Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan 

karyawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 
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4) Sebagai motivasi kerja 

Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih 

mudah memotivasi bawahannya. 

5) Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsisitensi yang kompentatif maka stabilitas 

karyawan lebih terjamin karena turn-over relative kecil. 

6) Disiplin kerja 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta 

mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7) Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh 

dapat dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada 

pekerjaannya. 

8) Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

d. Sistem Kompensasi 

Sistem pembayaran kompensasi yang umum diterapkan 

1) Sistem waktu 



17 
 

 

Dalam sistem waktu, besarnya kompensasi (gaji, upah) 

ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, minggu atau 

bulan. 

2) Sistem Hasil (Output) 

Dalam system hasil, besarnya kompensasi/upah ditetapkan atas 

kesulitan unit yang dihasilkan pekerja, seperti potongan, meter, 

liter, dan kilogram. 

3) Sistem Borongan 

Sistem borongan adalah suatu cara pengupahan yang 

penetapan besarnya jasa didasarkan atas volume pekerjaan dan 

lama mengerjakannya.
13

 

e. Pentingnya Kompensasi 

Kompensasi sangat penting bagi pegawai. Hal ini 

merupakan sumber penghasilan bagi mereka dan keluarganya. 

Kompensasi juga gambaran dalam status sosial bagi pegawai. 

Tingkat penghasilan sangat berpengaruh dalam menentukan 

standart kehidupan.  

Kompensasi merupakan faktor utama dalam kepegawaian, 

kebijakan kepegawaian banyak berhubungan dengan pertimbangan 

untuk menentukan kompensasi pegawai. Tingkat besar kecilnya 

kompensasi pegawai sangat berkaitan dengan tingkat pendidikan, 

tingakat jabatan, dan masa kerja pegawai.  

                                                             
13

 Pandi Afandi, Manajemen Sumber daya Manusi, teori konsep dan indikator, 

(Pekanbaru:Zanafa Publishing, 2018), hlm 192. 
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Kompensasi yang diberikan kepada pegawai sangat 

berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja dan motivasi kerja, serta 

hasil kerja. Perusahaan yang menentukan tingkat upah dengan 

mempertimbangkan standart kehidupan normal, akan 

memungkinkan pegawai bekerja dengan penuh motivasi. Hal ini 

karena motivasi kerja pegawai banyak dipengaruhi oleh tidak 

terpenuhinyanya kebutuhan minimal kehidupan pegawai dan 

keluarganya.
14

 

f. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi 

Besar kecilnya pemberian kompensasi tidak mungkin dapat 

ditentukan begitu saja, tanpa mengantisipasi perkembangan 

keadaan sekitar yang mengelilingi gerak perusahaan. Penetapan 

kompensasi yang hanya berdasarkan keinginan sepihak saja tanpa 

didasarkan pada perhitungan-perhitungan yang rasional dan bisa 

dipertanggung jawabkan secara yuridis akan sulit ditetapkan dalam 

jangka panjang. Karena itu, ada anggapan bahwa besar kecilnya 

kompensasi akan selalu dipengaruhi oleh beberapa faktor 

diantaranya: 

1) Tingkat pemerintah 

Peraturan pemerintah yang berhubungan dengan standar gaji 

minial, pajak penghasilan penetapan harga bahan baku, biaya 

transportasi/angkutan, inflasi maupun devaluasi sangat 

                                                             
14

A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber daya Manusia Perusahaan, 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm, 84. 
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mempengaruhi perusahaan dalam menentukan kebijakan 

kompensasi pegawai. 

2) Penawaran bersama antara perusahaan dan pegawai 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dapat dipengaruhi 

pula pada saat terjadinya tawar menawar mengenai besarnya 

upah yang harus diberikan oleh perusahaan kepada 

pegawainya. Hal ini terutama dilakukan oleh perusahaan dalam 

merekrut pegawai yang mempunyai keahlian dalam bidang 

tertentu yang sangat dibutuhkan diperusahaan. 

3) Standar dan biaya hidup pegawai 

Kebijakan kompensasi perlu memperhatikan standar dan biaya 

hidup minimal pegawai. Hal ini karena kebutuhan dasar 

pegawai harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

dasar pegawai dan keluarganya, maka pegawai akan merasa 

aman. Terpenuhi nya kebutuhan dasar dan rasa aman pegawai 

akan memungkinkan pegawai dapat bekerja dengan penuh 

motivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Banyak penelitian 

menunjukkan bahwa ada korelasi tinggi antara motivasi kerja 

pegawai dan prestasi kerjanya, ada korelasi positif antara 

motivasi kerja dan pencapaian tujuan perusahaan.  

4) Ukuran perbandingan upah 

Kebijakan dalam menentukan kompensasi dipengaruhi pula 

oleh ukuran besar kecilnya perusahaan, tingkat pendidikan 
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pegawai, masa kerja pegawai. Artinya, perbandingan tingkat 

upah pegawai perlu memperhatikan tingkat pendidikan, masa 

kerja, dan ukuran perusahaan. 

5) Permintaan dan persediaan 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

mempertimbangkan tingkat persediaan dan permintaan pasar. 

Artinya kondisi pasar pada saat itu perlu dijadikan bahan 

pertimbangan dalam menentukan tingkat upah pegawai. 

6) Kemampuan membayar 

Dalam menentukan kebijakan kompensasi pegawai perlu 

didasarkan pada kemampuan perusahaan dalam membayar 

upah pegawai. Artinya, jangan sampai menentukan kebijakan 

kompensasi diluar batas kemampuan yang ada pada 

perusahaan.
15

  

g. Kompensasi Dalam Pendidikan 

Kompensasi sebagai bentuk pembayaran atau imbalan yang 

diberikan kepada pegawai dari pelaksanaan pekerjanya. Sekolah 

perlu memperhatikan kompensasi sebagai hadiah kepada guru dan 

pegawai yang aktif terlibat dalam pencapaian tujuan sekolah. 

Kompensasi bagi guru dapat berbentuk tunjangan, insentif, dan 

bonus dari sekolah berdasarkana peraturan yang berlaku.  

                                                             
15

 Ibid; h.  84. 
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Kepala sekolah memperhatikan kesejahteraan guru agar dapat 

meminimalkan ketimpangan faktor ekonomi sesama guru. 

Terpenuhinya kebutuhan guru diharapkan guru konsisten dan aktif 

dengan tugas utamanya yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan peserta didik. Sehingga kasus guru yang meninggalkan 

tugas utamanya sebagai pendidik karena bekerja bidang lain dapat 

diatasi.  

Dalam Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 Tentang 

Perubahan atas UU Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian disebutkan bahwa setiap pegawai Negeri berhak 

memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerja 

dan tanggung jawabnya, dan gaji yang diterima oleh pegawai 

Negeri harus mampu memacu produktivitas dan menjamin 

kesejahteraannya.  

Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan 

Pegawai Negeri, maka Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji 

yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung 

jawabnya. Untuk itu Negara dan Pemerintah wajib mengusahakan 

dan memberikan gaji yang adil sesuai setandar yang layak kepada 

Pegawai Negeri. Gaji adalah sebagai balas jasa dan penghargaan 

atas prestasi kerja Pegawai Negeri yang bersangkutan.
16

 

 

                                                             
16

 Opcit,.Tuti Andriani, hlm.165. 
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2. Motivasi kerja Tenaga Pendidik  

a. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi berasal dari bahasa latin movere yang berarti 

mendorong atau menggerakkan. Motivasi mempersoalkan 

bagaimana mengarahkan daya dan potensi bawahan agar 

bekerja sama secara produktif dan mencapai serta mewujudkan 

tujuan perusahaan yang telah ditentukan. Dengan demikian 

motivasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

dalam memberikan inspirasi, semangat dan dorongan kepada 

orang lain.
17

 Motivasi secara sederhana adalah faktor-faktor 

yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu kearah 

tujuan yang akan dicapainya.
18

 

Dari uraian diatas, motivasi kerja merupakan sikap 

mental kerja karyawan untuk bekerja sama lebih giat dan 

konsekuen dengan disiplin sehingga dapat tercapainya hasil 

kerja secara optimal dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan bersama. Dengan motivasi kerja yang tinggi, maka 

pekerja akan lebih cepat diselesaikan, kerusakan akan dapat 

dikurangi, absensi akan dapat diperkecil, perpindahan 

karyawan dapat diminimalisir. Motivasi kerja merupakan suatu 

keadaan yang berkaitan erat dengan mental seseorang, sehingga 

                                                             
17

 T. Nurani,  Manajemen Sumberdaya Manusia, (Pekeanbaru:Yayasan Ainisyam, 2013), 

hlm, 104. 
18

 Jusmaliani, Pengelolaan Sumber Daya Insani, (Jakarta:PT Bumi aksara, 2011), hlm, 180. 
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kondisi mental seseorang memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan.  

Motivasi berdasarkan kebutuhan menurut Abraham 

Maslow adalah kebutuhan yang dapat didefinisikan sebagai 

suatu kesenjangan atau pertentangan yang dialami antara suatu 

kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri. 

Apabila pegawai kebutuhannya tidak terpenuhi maka 

pegawai tersebut akan menunjukkan perilaku kecewa. 

Sebaliknya, jika kebutuhannya terpenuhi maka pegawai 

tersebut akan memperlihatkan perilaku yang gembira sebagai 

manifestasi dari rasa puasnya.  

Abraham Maslow mengemukakan bahwa hierarki 

kebutuhan manusia adalah sebagai berikut: 

a) Kebutuhan fisiologi 

Kebutuhan fisiologi merupakan kebutuhan manusia 

yang paling dasar dan harus dimiliki oleh setiap manusia. 

Kebutuhan ini antaralain adalah kebutuhan untuk makan, 

minum, oksigen, tidur, menghangatkan diri, dan lain-lain. 

Dikatakan sebagai kebutuhan dasar karena jika kebutuhan 

ini tidak terpenuhi, maka kebutuhan-kebuthan berikutnya 

tidak akan dapat dicapai. 

b) Kebutuhan akan rasa aman 
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Kebutuhan akan rasa aman ini akan muncul jika 

seseorang telah terpenuhi kebutuhan fisiknya. Hal-hal yang 

termasuk kebutuhan akan rasa aman, antara lain adanya 

suatu tatanan, adanya stabilitas, adanya suatu kebebasan 

dari hal yang menakutkan dan menyebabkan rasa sakit, dan 

sesuatu yang dapat diperkirakan akibatnya. 

c) Kebutuhan sosial 

Dalam hierarki kebutuhan Maslow, tingkat ketiga 

adalah kebutuhan sosial. Sebagaimana yang terjadi pada 

kebutuhan sebelumnya, kebutuhan sosail ini diwujudkan 

dalam perilaku mendapatkan teman, dicintai dan diterima 

oleh orang lain. Perilaku ini akan terwujud jika seseorang 

didorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial seperti 

berkomunikasi, bekerja sama dalam kelompok. 

d) Kebutuhan akan harga diri 

Ketika seseorang telah diterima, dicintai, dan 

mencintai orang lain, maa kebutuhan berikutnya yaitu 

kebutuhan akan harga diri akan muncul. Jika seseorang 

telah dicintai dan dapat mencintai, maka akan mengarahkan 

perilaku orang tersebut untuk lebih mempunyai rasa 

percaya diri (self-confident), mempunyai kemampuan, dan 

memiliki suatu perasaan bahagia berguna bagi orang lain. 

e) Kebutuhan aktualisasi diri 
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Jika semua urutan kebutuhan diatas telah terpenuhi 

dan terpuaskan, maka kebutuhan yang paling akhir dan 

yang paling penting adaah kebutuhan untuk 

mengatualisasikan diri. Menurut Maslow, aktualisasi diri 

mengarah pada suatu hal yang ingin dicapai atau sesuatu 

yang diinginkan (becoming) sesuai dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh seseorang.
19

 

Dalam perkembangan selanjutnya, motivasi dapat 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 1) motivasi intrinsik; 2) 

motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah hal dan keadaan 

yang berasal dari dalam diri individu sendiri yang dapat 

mendorongnya melakukan tindakan belajar. Yang termasuk 

dalam motivasi intrinsik adalah perasaan menyayangi materi 

dan kebutuhannya terhadap materi tersebut, misalnya untuk 

kehidupan masa depan individu yang bersangkutan. 

Adapun motivasi ekstrinsik adalah hal yang timbul 

karena adanya rangsangan dari luar individu. Misalnya dalam 

bidang tugas yang dilakukan guru terkait dengan minatnya 

dalam melakukan tugas sebagai guru. Minat tersebut timbul 

dari diri seorang guru untuk melakukan tugas karena 
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Hartono, Psikologi Konseling , (Jakarta: Prenada  Media Group, 2012), hlm.144.  
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berhubungan dengan manfaat yang diperolehnya dari tugas 

yang dilaksanakan.
20

 

Dalam dunia pendidikan, motivasi kerja para guru dapat 

diartikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 

mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja dibidang pendidikan. Untuk 

meningkatkan motivasi kerja para guru diperlukan 

mengondisikan dari lembaga (pimpinan) dalam bentuk 

pengarahan dan pemeliharaan kondisi kerja yang dapat 

menstimulusi kualitas kinerja. 

Stoner mengemukakan empat asumsi tentang motivasi, 

yaitu: 

1. Ada pendapat umum yang menyatakan bahwa motivasi 

merupakan hal yang baik; 

2. Motivasi merupakan salah satu diantara berbagai macam 

faktor yang masuk kedalam kerja seseorang; 

3. Motivasi merupakan hal yang langka dan ia memerlukan 

penggantian secara periodik; 

4. Motivasi merupakan sebuah alat dengan apa para manajer 

dapat mengatur hubungan-hubungan pekerja didalam 

organisasi. 
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 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan, (Bandung: RosdaKarya,), hlm, 134. 
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Perkembangan berbagai riset dibidang motivasi, telah 

menggiring konsep motivasi dalam tataran manajemen 

pegawai dalam sebuah organisasi. Dari berbagai konsep yang 

dikemukakan oleh para ahli tentang motivasi, maka teori 

tentang motivasi dapat ditelusuri pada dua teori, yaitu 

pandangan tradisional dan pandangan kontemporer. 

Pandangan tradisional ini menempatkan pentingnya 

pemberian insentif bagi para pegawai untuk meningkatkan 

motivasi kerjanya. Asumsi yang melandasinya adalah para 

manajer lebih memahami pekerjaan yang harus dilaksanakan, 

dibandingkan dengan para pekerja yang pada dasarnya 

memiliki sifat malas, sehingga mereka hanya termotivasi oleh 

pemberian insentif. Salah satu wujud dari pandangan ini adalah 

fenomena tentang praktik pemberian imbalan para tenaga 

penjual mendapatkan imbalan mereka berdasarkan prinsip 

pemberian komisi. 

Wujud lainnya dari pandangan tradisional motivasi adalah 

model hubungan antarmanusia (human relations model) yang 

dikemukakan oleh Elton Mayo. Menurut pandangan ini, 

perasaan bosan dan pengulangan banyak macam tugas 

mengakibatkan menurunnya motivasi, sedangkan kontak-kotak 
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sosial membantu menciptakan dan mempertahankan 

motivasi.
21

 

2. Tujuan Motivasi Kerja 

Motivasi diberikan sebagai upaya memelihara semangat 

kerja karyawan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan 

optimal. Motivasi ditujukan sebagai upaya mendorong  

pegawai untuk melakukan kegiatan atau tugasnya dengan rasa 

kesadaran. Sebagai upaya motivasi, pemimpin dapat 

melakukan kegiatan untuk meningkatkan kegairahan, disiplin, 

kesejahteraan, prestasi, moral kerja, tanggung jawab terhadap 

tugas-tugas, produktivitas dan efisiensi pegawai. Tujuan 

pelaksanaan motivasi, yaitu: 

1. Mengubah perilaku pegawai sesuai dengan keinginan 

pemimpin. 

2. Meningkatkan kegairahan pegawai. 

3. Meningkatkan disiplin pegawai. 

4. Meningkatkan kesejahteraan pegawai. 

5. Meningkatkan prestasi kerja pegawai. 

6. Meningkatkan moral kerja pegawai. 

7. Meningkatkan rasa tanggunng jawab pegawai terhadap 

tugas-tugas. 

8. Meningkatkan produktivitas dan efisien. 
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 KH. U. Saefullah, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 
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9. Memperbesar rasa tanggung jawabpegawai terhadap 

perusahaan. 

10. Memperbesar partisipasi pegawai terhadap perusahaan.
22

 

Berdasarkan uraian tersebut, pemberian motivasi kerja pada 

para karyawan adalah untuk mengubah perilaku karyawan 

sesuai dengan keinginan perusahaan. Dalam pemberian 

motivasi, terkandung makna bahwa setiap pegawai perlu 

diperlakukan dengan segala kelebihan, keterbatasan, dan 

kekurangan-kekurangannya. Dalam melakukan pekerjaan, 

seseorang pegawai berbuat atau tidak berbuat bukanlah 

semata-mata didorong oleh faktor-faktor ratio (pikiran), tetapi 

kadang juga dipengaruhi faktor emosi (perasaan). Oleh sebab 

itu faktor-faktor ini perlu mendapat perhatian dalam 

memberikan motivasi, supaya motivasi itu betul-betul menjadi 

tepat sasaran. Jadi perubahan perilaku disini adalah perilaku 

kerja, dalam arti bahwa pemberian motivasi kepada para 

pegawai, agar mereka tetap bersedia melaksanakan pekerjaan 

sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. 

Oleh karena itu, diharapkan mereka bukan saja asal mau 

bekerja, tetapi juga yang terpenting adalah pekerjaan itu sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh organisasi. Selanjutnya 
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tujuan pemberian motivasi kepada karyawan adalah 

meningkatkan gairah dan semangat kerja.
23

  

3. Faktor-faktor Motivasi Kerja 

Faktor-faktor yang ada dalam motivasi sebagai berikut:  

1. Kebutuhan-kebutuhan manusia (human want’s) 

2. Kebutuhan hubungan (communication) 

3. Kepemimpinan (leadership) 

4. Perangsang (respond) 

5. Supervise (supervision) 

6. Sikap dan semangat (attitude and morale) 

7. Disiplin (dicipline).
24

 

4. Teknik-teknik Motivasi 

Motivasi jelas diperlukan untuk memelihara semangat dan 

bahkan semangat kerja pegawai sehingga organisasi dapat 

mencapai tujuan secara produktif. Berdasarkan kajian terhadap 

hasil penelitian para ahli tentang motivasi, dipelajari beberapa 

aktivitas yang dapat dijadikan teknik memotivasi baik dari 

perbaikan iklim dan kualitas tempat kerja sampai kepada 

perbaikan dan peningkatan perilaku hubungan insani diantara 

personil serta memberikan reward yang memadai dan 

menantang kerja. 
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Adapun teknik-teknik motivasi sebagai berikut: 

1. Pemberian gaji yang cukup. 

2. Memperhatikan kebutuhan sosial. 

3. Sesekali menciptakan suasana santai. 

4. Memperhatikan harga diri. 

5. Menempatkan karyawan pada posisi yang tepat. 

6. Memberikan kesempatan untuk maju. 

7. Memperhatikan perasaan aman para pegawainya untuk 

menghadapi masa depan. 

8. Mengusahakan loyalitas karyawan. 

9. Sesekali mengajak karyawan untuk berunding. 

10. Memberikan insentif 

11. Fasilitas yang menyenangkan.25 

b. Tenaga Pendidik  

1. Pengertian Tenaga pendidik  

Menurut UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 1 ayat 6, Pendidik adalah tenaga 

kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, 

konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.26 
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 Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, Manajemen 

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm, 230 
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Pendidik akan berhadapan langsung dengan para 

peserta didik, namun ia tetap memerlukan dukungan dari para 

tenaga kependidikan lainnya, sehingga ia dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik. Karena pendidik akan mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan tugasnya apabila berada dalam 

konteks yang hampa, tidak ada aturan yang jelas, tidak 

didukung sarana prasarana yang memadai, tidak dilengkapi 

dengan pelayanan dan sarana perpustakaan serta sumber belajar 

lain yang mendukung. Karena itulah pendidik dan tenaga 

kependidikan memiliki peran dan posisi yang sama penting 

dalam konteks penyelenggaraan pendidikan (pembelajaran). 

Karena itu pula, pada dasarnya baik pendidik maupun tenaga 

kependidikan memiliki peran dan tugas yang sama yaitu 

melaksanakan berbagai aktivitas yang berujung pada 

terciptanya kemudahan dan keberhasilan siswa dalam belajar. 

2. Tugas dan Fungsi Tenaga Pendidik 

Berdasarkan Undang-undang no 20 tahun 2003 Pasal 

39 : (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan 

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan. (2) Pendidik merupakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan 
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pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. 

Secara khusus tugas dan fungsi tenaga pendidik 

didasarkan pada undang-undang no 14 tahun 2007, yaitu 

sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni, serta pengabdi kepada masyarakat. Dalam Pasal 6 

disebutkan bahwa : kedudukan guru dan dosen sebagai tenaga 

profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan 

nasional dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, serta menjadi 

warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara 

professional tenaga pendidik dan tenaga kependidikan harus 

memiliki kompetensi yang disyaratkan baik oleh peraturan 

pemerintah maupun kebutuhan masyarakat antara  lain : (1) 

Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi 

sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani 

dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional. (2) Pendidik untuk pendidikan 

formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, 
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pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh 

perguruan tinggi yang terakreditasi.
27

 

Dari uraian diatas jelas bahwa pendidik sangatlah 

mempunyai peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan, 

maka dari itu pendidik dituntut untuk dapat meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja yang efektif.  

Maka dari itu pendidik berhak memperoleh 

kompensasi yang adil dan layak sebagai motivasi dan balas jasa 

sesaui dengan beban kerja dan tanggung jawabnya, agar selalu 

mempertahankan kualitas kerjanya dengan baik. 

3. Kontribusi Pemberian Kompensasi terhadap Motivasi Kerja 

Tenaga Pendidik 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan 

sebagai balas jasa untuk kerja atau pengabdian mereka.
28

 Jenis 

kompensasi yang diberikan pada pegawai menurut Monday dan Neo, 

dapat berbentuk kompensasi finansial dan non finansial. Kompensasi 

finansial adalah kompensasi yang diterima pegawai dalam bentuk 

finansial, seperti gaji, upah, bonus, dan tunjangan-tunjangan. 

Sedangkan kompensasi nonfinansial adalah kompensasi yang diterima 

pegawai dalam bentuk nonfinansial, seperti promosi jabatan dan 

pernghargaan. Dalam penelitian Andrew F. Sikula menyatakan bahwa 

dibagian kepegawaian, hadiah yang bersifat uang diberikan kepada 
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 Soekidjo Notoatmodjo, Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta:Rineka Cipta, 
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pegawai sebagai penghargaan dari pelayanan mereka. Bentuk-bentuk 

kompensasi seperti upah, gaji digunakan untuk mengatur pemberian 

pegawai antara pegawai dengan organisasi.
29

 

Organisasi yang baik akan selalu menarik calon karyawan untuk 

bekerja didalamnya, serta mempertahankan karyawannya untuk betah 

bekerja didalamnya. Disamping itu organisasi yang baik akan 

memberikan motivasi kerja bagi para karyawannya. Kompensasi 

(upah/gaji) yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan akan 

dapat menarik dan memertahankan serta memberikan motivasi kerja 

kepada mereka (karyawan) apabila diberikan secara tepat dan sesuai 

dengan jasa yang diberikan.
30

  

Motivasi kerja tidak selamanya berada dalam kondisi baik, oleh 

karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi kerja 

disaat motivasi kerja pegawai menurun. Meningkatkan motivasi kerja 

pegawai bias dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi 

kebutuhan pegawai serta menghargai hasil dari pekerjaan mereka. 

Menurut hasibuan ada dua macam metode untuk meningkatkan 

motivasi pegawai, yaitu motivasi langsung dengan memotivasi 

pegawai secara materiil dan non materiil serta motivasi tidak langsung 

dengan memberikan fasilitas-fasilitas untuk menunjang pekerjaan.
31

 

Tenaga kependidikan merupakan salah satu bagian dari pegawai 

pemerintah atau anggota masyarakat yang bekerja dan mengabdikan 
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diri dalam menyelanggarakan pendidikan. Status tenaga kependidikan 

terdiri atas tenaga kependidikan yang berstatus PNS dan tenaga 

kependidikan yang bersetatus non PNS. Keduanya memiliki peran dan 

tugas yang sama dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Oleh 

karena itu keduanya berhak memperoleh kompensasi/gaji dan 

kesejahteraan lainnya atas jasa yang tekah disumbangkan dalam upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa.
32

  

B. Penelitian Relevan 

Penelitian yang relevan adalah yang digunakan sebagai perbandingan 

dari menghindari manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguat 

bahwa penelitian yang penulis lakukan benar-benar belum pernah diteliti 

dengan orang lain. Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian 

penulis, seperti:  

1. Dewi Lestari, 2016, judul penelitian yaitu: “Pemberian Kompensasi 

Insentif dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Kependidikan di sekolah 

Menengah Atas Negeri 2 Tambang”. Kesimpulan dari penelitan 

tersebut adalah Kompensasi yang diberikan sekolah sudah sesuai 

dengan peraturan pemerintah, dalam meningkatkan kinerja 

kependidikan, pengukuran yang telah dilakukan. 

2. Indrayani, 2014, judul penelitian yaitu: “Pengaruh Prestasi Kerja Guru 

terhadap pemberian kompensasi di SMAS Sei Putih kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar”. Kesimpulan dari penelitian tersebut 
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adalah Kompensasi yang diberikan sekolah sudah sesuai dengan 

peraturan pemerintah, dalam meningkatkan kinerja kependidikan, 

pengukuran yang telah dilakukan. 

3. Indrayani, 2014, judul penelitian yaitu: “Pengaruh Prestasi Kerja Guru 

terhadap pemberian kompensasi di SMAS Sei Putih kecamatan 

Tapung Kabupaten Kampar”. Kesimpulan dari penelitian tersebut 

bahwa kompensasi bepengaruh signifikan dan positif bahwa 

kompensasi bepengaruh signifikan dan positif terhadap prestasi kerja 

guru di SMAS Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. 

4. Mia Anggelia, 2013, judul penelitian yaitu: “ Pengaruh Pemberian 

Insentif terhadap Kedisiplina Guru Ekonomi dalam Melaksanakan 

Tugas di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru”. Kesimpulan 

dari penelitian ini adalah ada pengaruh yang signifikan antara antara 

pemberian insentif terhadap kedisiplinan guru ekonomi dalam 

melaksanakan tugas sebesar 0,881 x 100% = 88,1%.  

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional ini merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberi batasan terhadap kerangka teoritis. Hal ini diperlukan agas tidak 

terjadi kesalahan dalam penelitian ini. Konsep operasional dalam 

penelitian ini mengenai Kontribusi Pemberian Kompensasi Terhadap 

Motivasi Kerja Tenaga Pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna 

Pekanbaru. 

 



38 
 

 

Indikator Variabel Pemberian Kompensasi 

Variabel Subindikator Indikator 

Pemberian 

Kompensasi 

Upah dan gaji 1. Kecukupan gaji untuk 

keperluan hidup. 

2. Ketepatan waktu 

pembayaran gaji. 

3. Pemberian tentang 

kesesuaian besaran gaji 

dengan volume 

pekerjaan.. 

 

Tunjangan 1. Adanya tunjangan 

kesehatan yang diberikan 

secara periodik 

2. Tenaga pendidik 

memperoleh tunjangan 

berupa perumahan. 

3. Tenaga pendidik 

memperoleh tunjangan 

berupa liburan. 

4. Tenaga pendidik 

memperoleh tujangan 

keluarga (anak dan istri). 

5. Tenaga pendidik 

memperoleh tunjangan 

hari raya (THR). 
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Insentif  1. Tenaga pendidik 

memperoleh penghargaan 

atas prestasi kerjanya 

berupa kenaikan gaji. 

2. Tenaga pendidik 

Memperoleh reward 

berupa Umroh gratis  

terhadap tenaga pendidik 

yang menjalankan 

tanggung jawabnya 

dengan baik 

 

Indikator Variabel Motivasi Kerja Tenaga Pendidik  

Variabel  Subindikator Indikator 

Motivasi Kerja Tenaga 

Pendidik  

Motif 

 

1. Gaji yang memadai 

2. Besarnya sesuai dengan 

kebutuhan hidup.  

3. Ketepatan waktu dalam 

pembayaran gaji. 

4. Kesesuaian penempatan 

kerja sesuai dengan latar 

belakang pendidikan. 

5. Perhatian pihak lembaga 

terhadap jaminan 

kesehatan keluarga. 

6. Adanya sistem pensiun. 

7. Adanya rasa bangga 

bertugas di SMK Taruna 

Pekanbaru 
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8. Keterbukaan dari 

pimpinan dalam 

pekerjaan. 

 

 

Harapan 

 

 

1. Pemberian bonus dalam 

bekerja. 

2. Jaminan keamanan dan 

ketenangan dalam 

bekerja. 

3. Dapat mengembangkan 

karir . 

4. Fasilitas kerja yang 

nyaman. 

Imbalan 

 

 

1. Pengakuan sebagai 

manusia yang patut di 

hargai. 

2. Peningkatan pengetahuan 

dan keterampilan. 

3. Pemberian kesempatan 

untuk maju. 
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D. Asumsi dan Hipotesis 

1. Asumsi 

Dalam penelitian ini penulis berasumsi bahwa kontribusi 

pemberian kompensasi berpengaruh yang postif dan signifikan 

terhadap motivasi kerja tenaga pendidik. 

2. Hipotesis  

Berdasarkan asumsi yang penulis kemukakan diatas maka penulis 

berhipotesis sebagai berikut: 

Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara kontribusi 

pemberian kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga 

pendidik di SMK Taruna Pekanbaru. 

Ha: Ada hubungan yang signifikan antara kontribusi pemberian 

kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga pendidik di SMK 

Taruna Pekanbaru. 

3. Uji Hipotesis 

Hipotesis yang diuji adalah: 

a. Jika r hitung (   ) ≥ r tabel maka    ditolak,    diterima 

b. Jika r hitung (   ) ˃ r tabel maka    ditolak,    diterima 

Pada taraf r tabel signifikan 5% Maupun 1%  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-

penemuan yang dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistik atau cara lain dari kuantifikasi (Pengukuran). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Taruna Pekanbaru. Pemilihan lokasi 

ini telah melalui beberapa pertimbangan bahwa hal-hal yang diteliti ada 

dilokasi ini. Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun yang menjadi  subjek dalam penelitian ini adalah tenaga 

pendidik. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kontribusi 

pemberian kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga pendidik di Sekolah 

Menengah Kejuruan Taruna Pekanbaru. 

D. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tenaga pendidik yang ada 

di SMK Taruna Pekanbaru yang berjumlah 65 orang.  

 

 

 

 

42 



43 
 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut: 

1. Angket  

Angket adalah teknik  pengumpulan data dengan memberikan 

seperangkat pertanyaan-pertanyaan atau pernyataan kepada responden 

dengan harapan memberikan respon atau daftar pertanyaan tersebut. 

Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan tertulis kepada 

responden untuk dijawab.
33

 Teknik angket ini penulis gunakan untuk 

mengumpulkan data tentang seberapa besar kontribusi pemberian 

kompensasi terhadap motivasi kerja tenaga pendidik.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

dilakukan untuk mengumpulkan semua data-data pendukung yang 

dibutuhkan oleh penulis yang meliputi dokumen-dokumen tentang 

sejarah SMK Taruna Pekanbaru. 

F. Teknik Analisi Data 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasi, karena itu data 

yang telah terkumpul  akan dianalisa secara korelasi. Oleh karena kedua 

data tersebut termasuk jenis data ordinal yaitu kontribusi pemberian 

kompensasi (variabel bebas dengan simbol X) dan motivasi kerja 

tenaga pendidik dan tenaga kependidikan (variabel terikat dengan 
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Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Pratktiknya (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2012), hlm. 77 
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simbol Y). Untuk mendapatkan instrumen yang baik hendaknya 

dilakukan uji intrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas 

dengan bantuan program SPSS 18.0 for windows. Menurut Hartono, 

validitas adalah ukuran yang menujukkan tingkat kesahilan suatu 

intrumen.
34

 

Untuk mengukur validitas digunakan analisis faktor yakni 

mengkorelasi skor item instrumen dan skor totalnya dengan bantuan 

program SPSS 18.0 for windows. Adapun rumus yang digunakan adalah 

product moment dari pearson. 

 
   

      (  ) (  )

√        (   )  ]         (   ) ]

 

Keterangan: 

Rxy : koefisien korelasi antara skor item dan skor total 

∑X  : Jumlah skor butir 

∑Y  : Jumlah skor total 

∑X
2
 : Jumlah kuadrat butir 

∑Y
2
 : Jumlah kuadrat total 

∑XY : Jumlah perkalian skor item dan skor total 

N  : Jumlah responden 
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 Hartono. Analisis Item Instrumen. (Pekanbaru: Zanafa Publishing bekerja sama dengan 

Musa Media Bandung, 2010), hlm. 81.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian data dan analisis data yang telah di paparkan 

di atas, maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kontribusi pemberian Kompensasi Tenaga Pendidik Di SMK Taruna 

berada pada angka atau skor 88% dan pada rentang 81%-100%, maka 

dapat disimpulkan berada pada kategori “Sangat Baik”. 

2. Motivasi kerja tenaga pendidik di Sekolah Menengah Kejuruan 

Pekanbaru berada pada angaka atau skor 87% dan pada rentang 81-

100%. Maka dapat disimpulkan berada pada kategori “Sangat Baik”. 

3. Ada kontribusi yang signifikan antara Pemberian Kompensasi 

Terhadap Motivasi Kerja Tenaga Pendidik sebesar 0,560 berada 

dikategori sedang. 

B. Saran 

1. Bagi kepala sekolah, harus melihat kembali proses kerja yang 

dilakukan oleh guru yang telah diberi motivasi berupa kompensasi, 

apakah cara tersebut sudah memperbaiki cara kerjanya atau belum. 

2. Bagi guru jika terdapat kekurangan dalam keterampilan bekerja, 

sebaiknya meminta bantuan kepala sekolah atau guru-guru yang ada 

disekolah untuk memberikan saran agar kekurangan tersebut dapat 

diperbaiki sehingga dapat meningkatan kerja.  
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ANGKET PENELITIAN 

Kontribusi Pemberian Kompensasi Terhadap  

Motivasi Kerja Tenaga Pendidik  

Di SMK Taruna Pekanbaru 

Responden (Nama, Jabatan) : 

Hari, tanggal      : 

Tempat      : 

Pengantar      : 

1. Angket ini diberikan semata mata untuk Penelitian Skripsi di mana bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh supervisi klinis terhadap kinerja guru. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya 

3. Beri tanda centang () pilihan jawaban anda pada kolom yang sudah tersedia yaitu  

SS,S,KS,TS yang tersedia dibelakang pertanyaan 

4. Keterangan SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju) 

 

A. Pemberian Kompensasi 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

 

ALTERNATIF JAWABAN 

SS S KS TS 

1 Tenaga pendidik 

memperoleh gaji yang 

cukup untuk keperluan 

hidup 

    

2  Kepala sekolah 

memberikan sertifikat 

penghargaan terhadap 

tenaga pendidik 

    

3 Kepala sekolah 

memberikan pujian 

terhadap tenaga pendidik 

yang menyelesaikan 

pekerjaan dengan baik 

    



 

 

4 Kepala sekolah 
memberikan kesempatan 

kepada guru untuk 

memperoleh penempatan 

guru teladan secara adil.  

    

5 Kepala sekolah 

bertanggung jawab 

terhadap insentif yang 

diberikan kepada tenaga 

pendidik 

    

6 Gaji yang saya terima 

telah sesuai dengan 

Standar Upah Minimum 

Regional (UMR) 

    

7 Sekolah memberikan gaji 

sesuai dengan waktu yang 

sudah ditetapkan. 

    

8 Tenaga pendidik 

memperoleh gaji setiap 

bulannya secara tepat 

waktu 

    

9 Besaran gaji yang diterima 

tenaga pendidik sesuai 

dengan hasil pekerjaan 

yang diberikan oleh 

sekolah 

    

10 Sekolah memberikan 

insentif  sesuai dengan 

tingkat posisi jabatan 

tenaga pendidik. 

    

11 Sekolah memberikan 

tunjangan jaminan 

kesehatan kepada tenaga 

pendidik 

    

12 Sekolah memberikan 

tunjangan kesehatan 

berupa BPJS ketenaga 

kerjaan 

    

13 Tenaga pendidik 

mendapatkan jaminan 

sosial berupa tempat 

tinggal. 

    



 

 

14 Sekolah menyediakan 
sarana transportasi untuk 

tenaga pendidik 

    

15 Sekolah mengadakan 

liburan bersama disetiap 

akhir semester  

    

16 Tenaga pendidik 
memperoleh tunjangan 

keluarga 

    

17 Sekolah memberikan cuti 

melahirkan 
    

18 Tenaga pendidik 
memperoleh tunjangan 

hari raya (THR) yang 

dilaksanakan setiap 

tahunya 

    

19 Kepala sekolah 

memberikan penghargaan 

kepada tenaga pendidik 

yang berprestasi 

    

20 Kepala sekolah 

memberikan reward 

kepada tenaga pendidik 

yang menyelesaikan tugas 

dengan tepat waktu 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Responden (Nama, Jabatan) : 

Hari, tanggal      : 

Tempat      : 

Pengantar      : 

1. Angket ini diberikan semata mata untuk Penelitian Sripsi di mana bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh supervisi klinis terhadap kinerja guru. 

2. Jawablah pertanyaan dibawah ini sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya 

3. Beri tanda centang () pilihan jawaban anda pada kolom yang sudah tersedia yaitu  

SS,S,KS,TS yang tersedia dibelakang pertanyaan. 

4. Keterangan SS (Sangat Setuju), S (Setuju), KS (Kurang Setuju), TS (Tidak Setuju). 

 

B. Motivasi Kerja Tenaga Pendidik 

 

NO 

 

PERNYATAAN 

 

ALTERNATIF JAWABAN 

SS S KS TS 

1 Kesesuaian penempatan 

kerja sesuai dengan latar 

bekalang pendidikan 

    

2  Tenaga pendidik 

memegang mata pelajaran 

sesuai dengan jurusannya 

    

3 Perhatian pihak lembaga 

terhadap jaminan 

kesehatan keluarga 

    

4 Adanya sistem pension     

5 Kepala sekolah 

memberikan jaminan 

dihari tua 

    



 

 

6 Adanya rasa bangga 
bekerja di SMK Taruna 

Pekanbaru 

    

7 Adanya rasa bangga 
bekerja di sekolah yang 

mengutamakan 

kedisiplinan 

    

8 Keterbukaan dari kepala 

sekolah dalam bekerja 
    

9 Kepala sekolah bersikap 

otoriter terhadap semua 

tenaga pendidik 

    

10 Kepala sekolah 

memebrikan reward 

berupa penghargaan 

kepada tenaga pendidik 

atas prestasi kerjanya 

    

11 Adanya jaminan 

keamanan dan ketenangan 

dalam bekerja 

    

12 Lingkungan sekolah yang 

nyaman menunjang 

proses kerja yang baik 

    

13 Adanya sikap saling 

menolong antara sesama 

guru 

    

14 Dapat mengembangkan 

karir 
    

15 Fasilitas kerja yang 

nyaman dan memadai 
    

16 Adanya iklim kerja yang 

kondusif 
    



 

 

17 Pengakuan sebagai 
manusia yang dihargai 

    

18 Peningkatan pengetahuan 
dan keterampilan 

    

19 Selain menjadi tenaga 
pendidik, guru 

mempunyai bakat lain 

    

20 Pemberian kesempatan 
untuk maju 
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