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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah

mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan

ekonomi nasional. Rendahnya kualitas sumber daya manusia juga akan

menjadi batu sandungan dalam era globalisasi, karena era globalisasi

merupakan era persaingan mutu. Jika bangsa Indonesia ingin berkiprah dalam

percaturan global, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah

menata sumber daya manusia, baik dari aspek manajerial, spiritual,

kreativitas, moral, maupun tanggung jawab. Kualitas sumberdaya manusia

berkaitan dengan kinerja (Performance).

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam sistem

pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral,

pertama, dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan

strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait

dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran

utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan

secara formal disekolah. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik,

terutama dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar. Guru merupakan

komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil

pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang

dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan
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sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang professional dan

berkualitas.

Guru dituntut memiliki kretativitas dan motivasi dengan prestasi kerja

yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan keinginan semua

pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru

dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat

dipengaruhi oleh kretaivitas dan motivasi dengan prestasi kerja guru dalam

melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk

mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik

menjadi tolak ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru.

Kretativitas dan motivasi dengan prestasi kerja guru harus selalu ditingkatkan

mengingat tantangan dunia pendidikan untuk menghasilkan kualitas sumber

daya manusia yang mampu bersaing di era global semakin ketat.

Menurut Kunandar mengemukakan bahwa dalam menjalankan

tugasnya seorang guru setidaknya harus memiliki kemampuan dan sikap

sebagai berikut: pertama, menguasai kurikulum, guru harus tahu batas-batas

materi yang harus disajikan dalam kegiatan belajar mengajar, baik dalam

keluasan materi, konsep, maupun tingkat kesulitannya sesuai dengan yang di

gariskan dalam kurikulum. Kedua, menguasai substansi materi yang di

ajarkannya, guru tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan bahan pelajaran

yang ditetapkan, tetapi guru juga harus menguasai dan menghayati secara

mendalam semua materi yang diajarkan. Ketiga, menguasai metode dan
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evaluasi belajar. Keempat, tanggung jawab terhadap tugas. Kelima, disiplin

dalam arti yang luas.1

Pada dasarnya prestasi kerja atau kinerja menekankan apa yang

dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang apa yang

dihasilkan (out-come). Bila disimak lebih lanjut apa yang terjadi dalam

sebuah pekerjaan atan jabatan adalah suatu proses yang mengolah input

menjadi output (hasil kerja). Penggunaan indikator kunci untuk mengukur

hasil kinerja individu, bersumber dari fungsi-fungsi yang diterjemahkan

dalam kegiatan/tindakan dengan landasan standar yang jelas dan tertulis.

Mengingat prestasi kerja mengandung komponen kompetensi dan

produktifitas hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung pada tingkat

kemampuan individu dalam pencapaiannya, terutama tujuan organisasi.

Prestasi kerja dalam suatu organisasi dilakukan oleh segenap

sumberdaya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pekerja.

Banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi sumberdaya manusia dalam

menjalankan kinerjanya. Terdapat faktor yang berasal dari dalam diri

sumberdaya manusia sendiri maupun dari luar dirinya (lingkungan). Sekolah

sebagai satu institusi di dalamnya terdapat sekumpulan orang-orang yang

masing-masing mempunyai tujuan, mereka terhimpun ke dalam satu susunan

yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, mereka saling melengkapi,

saling bekerja sama dan memikul tanggung jawab. Sebagai satu institusi

Sekolah juga mempunyai peran dan tujuan/harapan, dalam mencapai tujuan

1 Kunandar. 2007. Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
(KTSP) Dan Persiapan Menghadapi Sertifikasi Guru. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Hlm.
60
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di dalam institusi berlaku norma, aturan atau ketentuan-ketentuan yang

mengatur hubungan kerja sama antara orang yang satu dengan yang lain.

Prestasi kerja yang tinggi menandakan bahwa sebuah organisasi

sekolah telah dikelola dengan baik dengan manajemen yang efektif. Prestasi

kerja yang tinggi menunjukkan kesesuaian antara harapan guru dengan

imbalan yang disediakan oleh organisasi. Suatu gejala yang dapat membuat

rusaknya kondisi organisasi sekolah sebagai akibat dari rendahnya kinerja

guru salah satunya adalah timbulnya gejala tidak disiplin dalam

melaksanakan tugas. Dampak dari ketidakdisiplinan guru ini akan

mengakibatkan tidak tercapainya tujuan dari pendidikan yang telah dirancang

sekolah. Guru dituntut untuk bekerja dengan memberikan pelayanan sebaik-

baiknya kepada pemakai sekolah seperti siswa, orang tua, dan masyarakat.

Salah satu faktor yang menunjang guru untuk bekerja dengan sebaik-baiknya

yaitu terpenuhinya kebutuhan guru.

Selain prestasi kerja dan motivasi, kreativitas adalah suatu kondisi,

sikap atau keadaan yang sangat khusus sifatnya dan hampir tidak mungkin

dirumuskan secara tuntas. Kreativitas dapat didefinisikan dalam

beranekaragam pernyataan tergantung siapa dan bagaimana menyorotinya.

Istilah kreativitas dalam kehidupan sehari-hari selalu dikaitkan dengan

prestasi yang istimewa dalam menciptakan sesuatu yang baru, menemukan

cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh kebanyakan

orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. Dalam

proses belajar mengajar apa yang dilakukan guru dalam mengembangkan

sikap dan kemampuan anak didiknya yang dapat membantu untuk

menghadapi persoalan-persoalan dimasa mendatang secara kreatif.
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Berdasarkan beberapa pendapat para para pakar di atas, dapat

disimpulkan bahwa kreativitas dan motivasi berprestasi merupakan faktor

yang berpengaruh terhadap prestasi kerja seorang guru. Dengan kata lain

semakin baik kreativitas dan motivasi berprestasi maka meningkatkan

prestasi kerja guru. Moekijat mengemukakan bahwa seseorang menginginkan

pekerjaan yang berarti bagi dirinya sendiri, dan apabila tidak demikian, maka

usaha-usaha motivasi akan sangat sulit mencapainya. Seperti yang dinilai

oleh guru, empat aspek pekerjaan yang penting adalah a) hakikat umum

pekerjaan, tantang dan penggunaan bakat-bakat seseorang yang diperlukan,

b) kebebasan menyelesaikan pekerjaan, menggunakan gagasan-gagasan, dan

mengambil keputasan-keputusan tentang pekerjaan, c) kesempatan untuk

tumbuh dan untuk berkembang melalui latihan, umpan balik atas hasil kerja,

dan untuk menerima bermacam-macam pekerjaan yang layak, dan d)

penghargaan terhadap penyelesaian pekerjaan dengan cara yang jujur,

sungguh-sungguh, dan tepat waktu (kinerja).2

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat dijelaskan bahwa

terdapat keterkaitan antara kreativitas kerja maupun motivasi berprestasi

dengan prestasi kerja guru. Dengan kreativitas kerja yang baik dan motivasi

berprestasi yang tinggi akan mampu meningkatkan prestasi kerja guru

khususnya dalam mencapai tujuan organisasi. Seorang akan melaksanakan

kerja dengan kinerja yang tinggi, apabila pemimpin mereka dapat

memberikan penghargaan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan. Begitu

2 Moekijat. 2002. Dasar-Dasar Motivasi. Bandung. Pioner Jaya. Hlm.8
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juga mereka yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan bekerja dengan

sungguh dan kesadaran serta kesediaan yang tinggi pula.

Berdasarkan hasil pengamatan penulis dan hasil wawancara dengan

pengawas  Madrasah Ibtidaiyah Se-Kota Pekanbaru yaitu Bapak H. M. Daud,

S.Ag pada hari senin tanggal 14 Maret 2016, bahwa di Madrasah Ibtidaiyah

Se Kota  Pekanbaru ditemukan gejala-gejala atau fenomena-fenomena

sebagai berikut: bahwa lebih 50% prestasi kerja guru rendah, hal ini

tercermin dari: 1) sebagian besar guru- guru sering datang terlambat,

terutama pada hari senin ketika upacara bendera dilaksanakan. 2) sebagian

besar guru- guru belum melengkapi perangkat pembelajarannya, seperti

silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), penilaian. 3) sebagian

besar guru- guru tidak menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan

yang telah ditentukan, hal ini terlihat adanya guru yang meninggalkan

sekolah sebelum jam pulang sekolah.

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar guru harus kreatif dalam

menggunakan metode pembelajaran dan memilih media pembelajaran, selain

itu guru memiliki motivasi berprestasi yang tinggi. Dengan guru yang kreatif

dan memiliki motivasi berprestasi tinggi akan tercapainya prestasi kerja guru

yang tinggi.  Dari paparan yang telah dijelaskan penulis sangat menarik untuk

mengkaji lebih mendalam melalui sebuah penelitian yang difokuskan pada

judul penelitian : ”Hubungan Kreativitas Guru dan Motivasi Berprestasi

Dengan Prestasi Kerja Guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.”
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B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan gejala-gejala di atas, maka

dapat diidentifikasi masalah penelitian dalam bentuk beberapa pertanyaan

sebagai berikut:

1. Terdapat hubungan antara kreativitas guru dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

2. Terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi kerja guru

di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

3. Terdapat hubungan kreativitas guru dan motivasi berprestasi dengan

prestasi kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

4. Terdapat hubungan lingkungan kerja dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

5. Terdapat hubungan komitmen organisasi dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

6. Terdapat hubungan budaya organisasi dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

7. Terdapat hubungan kepuasan kerja dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas merupakan sejumlah masalah

yang perlu diteliti. Jawaban atas sejumlah masalah tersebut merupakan

umpan balik bagi penetapan kebijakan dan pembinaan prestasi kerja para

guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.
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C. Pembatasan Masalah

Sebenarnya penelitian ini akan lebih sempurna jika melibatkan lebih

banyak komponen yang berkaitan dengan prestasi kerja guru di Madrasah

Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru. Namun untuk memperoleh hasil penelitian

yang bermanfaat dan memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang andal

dan mengingat keterbatasan waktu dan sarana, serta agar penelitian ini lebih

terfokus, permasalahan penelitian ini perlu dibatasi pada faktor-faktor yang

diduga mempunyai hubungan yang erat dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru. Pembatasan tersebut pada variabel

Kreativitas (X1), Motivasi berprestasi (X2) dengan Prestasi Kerja (Y) di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

D. Perumusan Masalah

Bertolak dari pembatasan masalah yang diajukan di atas, maka dalam

hal ini peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kreativitas guru dengan prestasi kerja

guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru?

2. Apakah terdapat hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi

kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru?

3. Apakah terdapat hubungan kreativitas guru dan motivasi berprestasi

dengan prestasi kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru?
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis hubungan

antara kreativitas guru dan motivasi berprestasi dengan prestasi kerja guru

di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru. Sedangkan, secara khusus

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

a. Hubungan antara kreativitas guru dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

b. Hubungan antara motivasi berprestasi dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

c. Hubungan antara kreativitas guru dan motivasi berprestasi dengan

prestasi kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian tentang hubungan antara kreativitas guru dan motivasi

berprestasi dengan prestasi kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se Kota

Pekanbaru  ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak terkait antara

lain:

1) Manfaat secara Teoritis

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

manajemen pendidikan, khususnya berkenaan dengan masalah

prestasi kerja pada organisasi atau lembaga pendidikan.
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b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu

manajemen pendidikan khususnya yang berkenaan dengan

prestasi kerja sekolah.

c. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan konsep dan

manajemen pendidikan terutama konsep hubungan kreativitas

guru dan motivasi berprestasi dengan prestasi kerja guru di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.

2) Manfaat secara Praktis

a. Menambah wawasan, pengetahuan dan kemampuan dalam

melakukan analisis terhadap kreativitas guru dan motivasi

berprestasi dengan prestasi kerja guru di Madrasah Ibtidaiyah Se

Kota  Pekanbaru.

b. Sebagai bahan masukan bagi Kepala sekolah dan pegawai di

Madrasah Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru dalam rangka

meningkatkan prestasi kerja sekolah dalam mencapai tujuan

pendidikan.

c. Sebagai bahan masukan bagi berbagai pihak terutama bagi Dinas

Pendidikan dalam rangka mengefektifkan kreativitas guru dan

motivasi berprestasi dengan prestasi kerja guru di Madrasah

Ibtidaiyah Se Kota  Pekanbaru.


