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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan sebuah dasar untuk meningkatkan sumber daya 

manusia yang baik sekaligus mencapai kesuksesan di segala bidang di dalam 

proses pembangunan nasional dengan cara menyiapkan para peserta didik melalui 

pendidikan yang berkualitas, sehingga bermanfaat bagi peserta didik itu sendiri, 

masyarakat maupun negara. Fungsi pendidikan adalah 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 bertanggungjawab.  

Sesuai Ketentuan Umum Penjelasan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Departemen Pendidikan Nasional 

berkewajiban untuk mencapai visi pendidikan nasional yaitu “terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

berkualitas sehingga mampu menjawab tantangan zaman yang selalu berubah” 

maka sejalan dengan itu Depdiknas berhasrat mencapai hasil pada tahun 2025 

yaitu Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif, baik secara spiritual, emosional, 

social, intelektual, dan kinestetis. Untuk mencapai hasil demikian dunia 

pendidikan harus terus berbenah diri , beradaptasi untuk menyesuaikan diri 
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dengan perkembangan tekhnologi maju sehingga mampu menghadapi perubahan 

zaman.   

Sekolah berperan dalam mewujudkan visi pendidikan nasional dengan 

terus beradaptasi dan mempersiapkan institusinya untuk menghadapi perubahan 

dan tantangan zaman. Salah satu hal yang penting dibenahi adalah manajemen 

pendidikan di sekolah tersebut. Satori (dikutip dalam Machali dan Didin 

Kurniawan 2012, 6) menjelaskan bahwa, manajemen pendidikan adalah 

keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personel dan 

materil yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

ditetapkan secara efektif dan efisien.  

Hasil yang diharapkan dari manajemen pendidikan adalah produktivitas 

lembaga pendidikan. Produktivitas lembaga pendidikan dapat dilihat dari 

efektivitas dan efesiensi guru bekerja. Efektivitas adalah kesepadanan antara 

masukan yang merata dan keluaran yang banyak dan bermutu tinggi. Sedangkan 

efesiensi adalah merujuk pada motivasi belajar yang tinggi, semangat belajar, 

kepercayaan berbagai pihak dan pembayaran, waktu dan tenaga yang sekecil 

mungkin dengan hasil yang sebesar-besarnya. 

Luthans (dikutip dalam Afandi 2016, 27) menjelaskan bahwa iklim kerja 

berperan penting dalam meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan. Iklim 

kerja adalah aspek dalam organisasi yang dirasakan oleh orang-orang dalam 

organisasi ini. Aspek yang dirasakan ini dapat mempengaruhi perilaku mereka 

dan pada akhirnya akan menentukan tingkat produktivitas pekerjaan mereka. 

Produktivitas karyawan sangat terkait dengan struktur dalam organisasi, yaitu 

divisi pekerjaan, tanggung jawab karyawan terhadap pekerjaan mereka, baik 
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secara pribadi, kelompok, maupun dalam organisasi; komunikasi yang dilakukan 

oleh atasan terhadap bawahan mereka; penghargaan untuk sumber daya manusia 

(SDM),  penghargaan dan sanksi.  

Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa tugas guru adalah 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Hal itu mampu 

mendorong kualitas guru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan 

mempersiapkan guru sebagai salah satu sumber daya yaitu Sumber Daya Manusia 

berkualitas dapat menunjukkan performa dan kinerja yang baik yang dapat 

mendorong peningkatan produktivitas guru. Guru yang memiliki kinerja tinggi 

merupakan guru yang memiliki produktivitas tinggi, dan sebaliknya.  

Produktivitas kerja guru yang  baik akan menciptakan kualitas  mutu  yang  

baik pula. Maka perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan produktivitas 

kerja guru. Sekolah XYZ merupakan suatu sekolah yang baru berdiri kurang lebih 

8 tahun. Untuk meningkatkan jumlah secara kuantitas diperlukan keseriusan pihak 

manajemen sekolah, guru dan seluruh karyawan untuk berperan meningkatkan 

produktivitasnya melalui peningkatan mutu sekolah. Karena tidak dapat 

dipungkiri ada banyak sekolah kompetitor yang menjadi saingan di daerah 

sekolah tersebut. Dari segi kuantitas SMP memiliki jumlah peserta didik yang 

lebih banyak yaitu dua kelas paralel, sedangkan  SMA hanya memiliki 1 kelas 

pararel. 

Dari segi kualitas, SMP-SMA XYZ mendapatkan hasil yang cukup baik 

untuk jenjang SMP-SMA. Data hasil UN 2018 menunjukkan peringkat UN SMA 
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dikisaran 101 dari 490 sekolah, sedangkan UN SMP mendapat peringkat ke 60 

dari 1065 SMP di Jakarta. Hasil ujian nasional memang bukan ukuran yang dapat 

secara menyeluruh menilai prestasi peserta didik, tapi menjadi standar yang 

digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kemampuan lulusan peserta didik. 

Melalui penjelasan diatas, maka sekolah diharapkan terus meningkatkan 

kualitasnya sejalan dengan itu kuantitaspun dapat ditingkatkan. 

Sekolah XYZ memiliki banyak program kegiatan kerja yang harus 

diselesaikan dalam satu tahun pembelajaran, disamping fokus utamanya tentunya 

adalah untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tidak jarang 

guru mengeluhkan kekurangan waktu untuk menuntaskan peran sebagai guru 

seperti mempersiapkan seluruh administrasi sekolah seperti menyusun perangkat 

pembelajaran, melaksanakan evaluasi terhadap peserta didik, menyampaikan hasil 

evaluasi kembali kepada peserta didik tepat waktu. Padahal seharusnya 

seluruhnya sudah harus dipersiapkan dalam program tahunan maupun program 

semester yang telah disusun oleh guru. Jika hal ini terjadi terus menerus maka 

akan menimbulkan dampak yang tidak baik buat peserta didik yang merupakan 

out put  sekolah. Dampak dari performa guru yang rendah dapat  menurunkan 

minat peserta didik terhadap satu mata pelajaran tertentu. Hal ini mempengaruhi 

juga terhadap hasil penilaian peserta didik, dimana yang menilai peserta didik 

diakhir tahun pembelajaran bukan hanya pihak sekolah melalui pelaksanaan Ujian 

Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tetapi juga pihak pemerintah melalui 

pelaksanaan Ujian Nasional (UN).  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia No 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian dimana penilaian hasil 
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belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses , 

kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan, 

sedangkan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai 

pencapaian  Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran, dan yang 

terakhir penilaian pembelajaran oleh pemerintah bertujuan untuk menilai 

pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu. Oleh 

karena pentingnya dilakukan penilaian berdasarkan tujuan diatas, maka dianggap 

perlu meningkatkan kedisiplinan guru dalam mempersiapkan segala sesuatu yang 

menunjang pembelajaran, maupun yang mendorong guru untuk dapat 

meningkatkan hasil pembelajaran yang lebih baik.   

Kedisiplinan guru akan mendorong produktivitas guru semakin baik. Oleh 

karena itu masalah disiplin kerja perlu dikaji lebih baik untuk meningkatkan 

produktivitas kerja guru di sekolah. Menurut Rivai (dikutip dalam Sinambela 

2017, 356) menjelaskan bahwa kehadiran, ketaatan pada peraturan kerja, ketaatan 

pada standar kerja dan kewaspadaan yang tinggi, serta bekerja etis merupakan 

komponen disiplin kerja karyawan. Guru di SMP-SMA XYZ dinilai belum semua 

memiliki sikap disiplin yang baik, hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya 

beberapa orang guru yang tidak memanfaatkan waktu dengan maksimal ketika 

sedang tidak mengajar, aktivitas yang mereka kerjakan seperti menonton youtube 

di jam kerja, memperpanjang waktu istrahat makan siang melebihi satu jam, dan 

belum kembali ke sekolah, ada juga yang ditemui tidur ke perpustakaan. Keadaan 

guru yang kurang efektif seperti dijelaskan diatas tentunya mengganggu 

produktivitas kerja guru.   
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Menurut Getange (2016, 34) yang termasuk produktivitas kerja guru 

adalah ditentukan dari tingkat disiplin siswa, menyampaikan tujuan pembelajaran 

dengan menggunakan alat dan bahan yang diperlukan, dalam hal ini tentu guru 

harus aktif dalam membuat media pembelajaran, hal ini mendorong fungsi guru 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, menjadikan guru tersebut efektif 

juga dapat dilihat dari kemampuan guru mengatasi masalah di dalam kelas, baik 

pembelajaran maupun menghadapi karakter peserta didik yang beragam setiap 

tahun (Priansa, 2014, 171).  

Sekolah SMP-SMA XYZ menugaskan guru beberapa tugas tambahan 

seperti  walikelas,  sebagai panitia berbagai kegiatan sepanjang tahun (open 

house, graduation, pertemuan orangtua, mempersiapkan misa setiap bulan, 

sebagai coordinator atau penanggung jawab kegiatan ektrakurikuler berupa 

kegiatan olahraga, cooking, paduan suara). Disamping itu tugas utama guru adalah 

untuk mempersiapkan seluruh proses pembelajaran dikelas dan menjalankan 

fungsi sebagai guru yang harus mempersiapkan seluruh administrasi perangkat 

pembelajaran seperti dokumen rencana pembelajaran, program semester dan 

tahunan pembelajaran, dan dokumen lain sesuai kurikulum yang berlaku. Perlu 

diketahui sekolah ini dalam proses mempersiapkan diri untuk menjaadi SPK 

(Satuan Pendidikan Kerjasama) sehingga tuntutan pekerjaan guru jadi ganda, 

mengajar dengan mempersiapkan sesuai kurikulum pemerintah yang berlaku 

sembari tetap mempersiapkan kurikulum yang diminta yayasan untuk mata 

pelajaran tertentu.  Dengan kondisi seperti diatas, didapati permasalahan pada 

guru SMP-SMA XYZ yang tidak disiplin melakukan dan mempersiapkan segala 

tanggungjawabnya tersebut, Masalah ini semestinya bisa diatasi jika guru 
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memiliki rasa tanggungjawab sehingga mengerjakannya dengan disiplin. Jika 

guru tidak disiplin, maka hal ini  akan menurunkan produktivitas kerja guru 

tersebut, mempengaruhi performa guru dalam mengajar dan melayani anak-anak 

di sekolah. 

Kesadaran akan pentingnya melakukan segala tanggungjawab dalam 

pekerjaan akan menuntut guru untuk melakukannya dengan disiplin. Karena 

pekerjaan guru sangat  kompleks, guru bertanggungjawab terhadap pekerjaan-

pekerjaan yang harus diselesaikan di sekolah seperti tertuang dalam Permendiknas 

No 19 Tahun 2007 , dimana guru bertangggung jawab terhadap mata pelajaran 

yang diampunya, guru sebagai agen pembelajar, dan melaporkan hasil 

pembelajaran. Ezeocha (dikutip dalam Coker dan Ebuara 2012) menjelaskan 

bahwa guru adalah penentu kualitas terbaik dalam sistem pendidikan, sangat 

penting bagi mereka untuk memiliki etika perilaku yang baik, disiplin dalam 

bekerja maka akan menghasilkan peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja.  

Sekolah SMP-SMA XYZ menghadapi permasalahan turnover guru yang 

tinggi tiap tahunnya, tentunya hal ini mempengaruhi pihak sekolah untuk melatih 

kembali guru baru setiap tahun, bahkan bisa terjadi dalam semester berjalan. 

Faktor kepuasan kerja guru menjadi salah satu hal yang diidentifikasi menjadi 

penyebab tingginya turn over  guru tersebut. Masalah dengan sikap dan kebijakan 

dari pihak yayasan yang sering berubah dan tanpa sosialisasi langsung dengan 

guru, kenaikan gaji yang tidak transparan dasar pemberiannya, tidak adanya 

kepastian bagi seorang guru tetap untuk bertahan mengabdi sekolah tersebut, dan 

juga sistem manajemen yang dianggap buruk oleh guru sehingga membuat guru 

lebih memilih pindah dan keluar dari sekolah.  
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Munculnya guru baru setiap tahun membuat sistem harus dipelajari dari 

awal kembali. Iklim kerja yang seharusnya sudah mantap diberikan kepada guru 

yang dilatih selama setahun atau lebih akan mengakibatkan melambatnya 

ketuntasan setiap projek selesai dikerjakan oleh guru. Termasuk di kelas 

ditemukan guru tidak mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan 

peserta didik, guru baru tidak mampu menguasai diri didalam kelas, merasa 

tertekan, bahkan sampai menangis dan meninggalkan ruangan kelas. Tentunya 

juga menimbulkan rasa ciut pada diri guru tersebut dan mengatakan mundur. 

Walaupun kejadian ini tidak sering terjadi tetapi merupakan masalah yang dapat 

diidentifikasi sebagai akibat ketidakmampuan guru menjalankan fungsinya. Hal 

ini sangat mengganggu produktivitas kerja guru. Idealnya guru sudah harus siap 

melakukan tanggungjawabnya, tetapi karena faktor tadi setiap tahun harus 

mempersiapkan dan mensosialisasikan iklim kerja disekolah, visi-misi sekolah, 

serta bagaimana dan apa yang harus dikerjakan sepanjang tahun tersebut.  

Munculnya produktivitas kerja guru yang baik tidak terjadi secara 

spontanitas. Hal ini tentunya dibentuk dari iklim kerja yang baik pula. Iklim kerja 

mempengaruhi tingkah laku guru, pegawai dan peserta didik sehingga di sekolah 

tercipta efektivitas kerja.  Iklim kerja di sekolah adalah suasana bekerja, belajar, 

berkomunikasi, dan bergaul dalam organisasi pendidikan. Peserta didik akan 

merasa aman berada di lingkungan sekolah ketika sekolah sendiri menciptakan 

service quality yang menjamin mereka ketika belajar di sekolah. Para guru dan 

karyawan akan leluasa berinovasi dan berkreativitas ketika mendapati 

pemimpinnya yang memberi ruang untuk berkarya. Tuntutan pekerjaan yang berat 

sekalipun akan menjadi ringan jika iklim kerja yang baik diciptakan di sekolah. 
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Terciptanya iklim kerja yang baik akan meningkatkan kepuasan kerja guru. 

Berdasarkan wawancara dengan executive vice principal terkait dengan 

produktivitas kerja guru menunjukkan bahwa ekspektasi dalam penilaian 90-100 

%, sedangkan di lapangan faktanya menunjukkan hanya sekitar 70-85 % yang 

sudah terpenuhi. Dengan demikian terjadi gap (problem) yang terjadi pada 

produktivitas kerja guru.  

  

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan 

kualitas mutu pendidikan dalam suatu institusi sangat dipengaruhi produktivitas 

kerja yang dilakukan oleh SDM yang ada dalam institusi tersebut. Produktivitas 

kerja dipengaruhi oleh beberapa masalah yang berkaitan dengan disiplin kerja, 

iklim kerja, dan kepuasan kerja, maka dilakukanlah penelitian mengenai 

permasalahan tersebut di Saint John School. Dari berbagai literatur dan penelitian 

yang sudah ada, didapati banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja, 

diantaranya adalah: 

1) Kepemimpinan memainkan peranan yang dominan, krusial, dan kritikal 

dalam keseluruhan upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja, baik 

pada tingkat individual, kelompok, dan organisasi ( Siagian 2014, 62) 

2) Kemauan, kemampuan, dan kesediaan seseorang menyesuaikan 

perilakunya dengan budaya organisasi, mempunyai relevansi yang tinggi 

dengan kemauan, kemampuan dan kesediaannya meningkatkan 

produktivitas kerjanya (Siagian 2014, 62) 
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3) Menurut Hartanto (2009; 291) iklim kerja baik iklim intelektual, iklim 

sosial dapat memunculkan potensi dan kapabilitas terbaik dari para 

anggota perusahaan, karena dalam iklim sosial yang baik, akan ada lebih 

banyak orang yang berani untuk berkontribusi pada pengembangan 

pengetahuan baru yang bernilai tinggi.  

4) Promosi mampu meningkatkan produktivitas kerja guru. Dengan 

menduduki jabatan/tenaga pendidik dan kependidikan yang lebih tinggi 

daripada jabatan/ tenaga pendidik dan kependidikan sebelumnya, 

diharapkan tenaga pendidik dan kependidikan mampu meningkatkan 

produktivitas kerja mereka ( Danumiharja 2009; 214) 

5) Kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi mencapai 

tujuan organisasi (Afandi, 2016, 11) 

6) Kepala sekolah memberikan motivasi secara variatif berupa pujian, 

penghargaan dengan memberikan dalam bentuk uang atau bukan uang, 

dengan komunikasi yang efektif kepada para guru sehingga mampu 

meningkatkan produktivitas kerja guru ( Getange, 2016, 33) 

7) Disiplin kerja, pengembangan karir, dan kepuasan kerja merupakan faktor 

penentu kinerja (Cedaryana et al. 2016, 87) 

8) Kepuasan kerja signifikan, berkorelasi positif  terhadap produktivitas, 

Stress dalam pekerjaan tidak signifikan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja ( Hosseini et.al , 2017, 67) 
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1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka penulis membatasi 

masalah penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah pengaruh disiplin 

kerja, iklim kerja, dan kepuasan kerja terhadap produktivitas. Ketiga variabel 

laten independen yang dapat mempengaruhi produktivitas ini dipilih karena 

diduga sangat berpengaruh pada produktivitas kerja guru dan sesuai dengan 

permasalahan yang saat ini ada di ruang lingkup sekolah XYZ. 

Berdasarkan wawancara dengan executive vice principal terkait dengan 

produktivitas kerja guru menunjukkan bahwa ekspektasi dalam penilaian 90-100 

%, sedangkan di lapangan faktanya menunjukkan hanya sekitar 70-85 % yang 

sudah terpenuhi. Dengan demikian terjadi gap (problem) yang terjadi pada 

produktivitas kerja guru.  

Aspek yang mempengaruhi produktivitas kerja guru di sekolah tersebut 

ditunjukkan dengan masih ada beberapa guru yang sering tidak masuk kerja di 

hari efektif sekolah tanpa pemberitahuan sama sekali sehingga jam mengajar dan 

berbagai tugas tambahan guru tersebut tidak dapat dilaksanakan, pembuatan RPP 

yang tidak sesuai dengan yang diharapkan dari sekolah, pengelolaan kelas yang 

tidak efektif, ketidakmampuan menyelesaikan masalah didalam kelas, performa 

guru yang menurun, hasil lulusan yang belum mencapai target sekolah, turn over  

guru yang tinggi setiap tahunnya. 

Disiplin kerja telah diidentifikasi  kepala sekolah sebagai salah satu 

masalah. Aspek disiplin kerja mempengaruhi produktivitas kerja kerja guru , 

karena kedisiplinan merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi mencapai 

tujuan organisasi (Afandi 2016,11). Iklim kerja dipilih untuk diteliti karena 
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berbagai perubahan kebijakan dalam manajemen kerap terjadi. Kelengahan untuk 

melakukan penanggulangan kemerosotan kualitas iklim kerja secara dini dapat 

menimbulkan dampak negatif yang sukar diatasi dan kerugian jangka panjang 

yang besar dalam suatu organisasi (Hartanto 2009,309). Sedangkan kepuasan 

kerja dipilih untuk diteliti karena kepuasan kerja berdampak pada kemajuan kerja, 

yang meningkatkan produktivitas kerja guru ( Danumiharja 2014,30) 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah 

yang telah dikemukakan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Apakah disiplin kerja guru berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

guru? 

2. Apakah disiplin kerja guru berpengaruh positif terhadap produktivitas 

kerja guru? 

3. Apakah iklim kerja guru berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

guru? 

4. Apakah iklim kerja guru berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

guru? 

5. Apakah kepuasan kerja guru berpengaruh positif terhadap produktivitas 

kerja guru? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Produktivitas  guru berperan penting dalam meningkatkan kualitas mutu 

pendidikan dalam rangka membangun sumber daya manusia suatu bangsa,  maka 

perlu diteliti faktor-faktor yang berperan untuk menigkatkan produktivitas kerja 

guru. Berdasarkan hipotesa disiplin, iklim kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap produktivitas kerja guru maka disusunlah tujuan penelitian ini 

sebagai berikut :  

1) Menganalisis pengaruh positif disiplin kerja terhadap kepuasan kerja guru 

di sekolah SMP-SMA XYZ 

2) Menganalisis pengaruh positif disiplin kerja terhadap produktivitas kerja 

guru di sekolah SMP-SMA XYZ 

3) Menganalisis pengaruh positif iklim kerja terhadap kepuasan kerja guru di 

sekolah SMP-SMA XYZ 

4) Menganalisis pengaruh positif iklim kerja terhadap produktivitas kerja 

guru di sekolah SMP-SMA  XYZ 

5) Menganalisis pengaruh positif kepuasan kerja terhadap produktivitas kerja 

guru di sekolah SMP-SMA XYZ 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Secara umum diharapkan ada dua manfaat penelitian yang dapat 

dihasilkan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Diharapkan mampu menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya tentang 

produktivitas kerja guru, disiplin, iklim kerja, kepuasan kerja.  
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1.6.2 Manfaat Praktis 

Diharapkan manfaat praktis penelitian ini bermanfaat untuk berbagai 

pihak, diantaranya bagi : 

a. Yayasan : diharapkan pemahaman akan pengetahuan dari hasil penelitian 

ini akan membawa suatu perbaikan kualitas pendidikan seiring dengan 

ditingkatkannya produktivitas kerja guru di sekolah XYZ sehingga 

mendorong tingkat kepuasan bagi konsumen baik orangtua maupun 

peserta didik 

b. Kepala sekolah : diharapkan pemahaman akan pengetahuan dari hasil 

penelitian ini akan memberikan dampak yang baik sebagai masukan untuk 

memperbaiki produktivitas kerja guru di sekolah XYZ sehingga hasil yang 

diharapkan kepala sekolah terhadap ekspektasi produktivitas kerja guru 

dapat meningkat 

c. Guru : diharapkan pemahaman akan pengetahuan dari hasil penelitian ini 

akan memberikan ide dan kesadaran yang lebih baik untuk memperbaiki 

produktivitas kerjanya. 

d. Penulis: pemahaman akan pengetahuan dari seluruh tahapan penelitian ini, 

penulis mendapat pengetahuan, pengalaman, pemahaman, tentang 

pentingnya produktivitas kerja guru dan aspek yang mempengaruhi 

produktivitas kerja guru seperti disiplim, iklim kerja, dan kepuasan kerja 

guru.  

e. Peserta didik: pemahaman akan pengetahuan dari hasil penelitian ini akan 

membantu peserta didik sendiri dalam mengevaluasi produktivitas kerja 

guru mereka yang mereka lihat sendiri di kelasnya. 
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f. Masyarakat dan orangtua : pemahaman akan pengetahuan dari hasil 

penelitian ini akan memberikan sumbangsih pemikiran tentang bagaimana 

guru yang produktif dan memberikan efek yang baik di tengah –tengah 

masyarakat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang dilakukan di sekolah 

SMP-SMA XYZ dengan populasi semua guru di sekolah tersebut. Variabel laten 

bebas dalam penelitian ini adalah disiplin (X1) iklim kerja (X2) dan kepuasan kerja 

(X3) sedangkan variabel laten terikatnya adalah produktivitas kerja guru (Y). 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi. Karena subjek penelitian 

relatif kecil sehingga peneliti menggunakan teknik sensus artinya data 

dikumpulkan dari seluruh populasi. Pengumpulan data dengan menggunakan 

angket atau kusioner dengan menggunakan skala Likert. Data kemudian akan 

dianalisis dengan analisa jalur. 

Tesis ini terdiri dari lima bab dengan rincian sebagai berikut : 

1) Bab 1 Pendahuluan . Berisi latar belakang penelitian, mengapa penelitian 

penting dilakukan bagi sekolah SMP-SMA XYZ. Dilanjutkan dengan 

identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan penelitian rumusan masalah 

serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun secara praktis bagi 

penulis, sekolah atau pihak yang berkepentingan dan peneliti selanjutnya. 

Bab 1 ditutup dengan Sistematika penelitian.  

2) Landasan teori. Berisi defenisi, teori serta indikator setiap variabel laten 

yang digunakan, yaitu produktivitas kerja, disiplin kerja, iklim kerja, dan 
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kepuasan kerja. Defenisi operasional dan indikator ini akan digunakan 

untuk pembuatan instrumen penelitian yang menjadi sumber pengumpulan 

data dalam penelitian ini. Dilanjutkan dengan penelitian terdahulu yang 

terkait, untuk melanjutkan informasi mengenai penelitian serupa yang 

pernah dilakukan sebelumnya. Kerangka berpikir digunakan untuk 

mengaitkan antar variabel X1, X2, X3 dengan variabel laten Y. Kerangka 

berpikir ini digunakan untuk membuat model penelitian sehingga 

memudahkan peneliti untuk memahaminya. Bab II ditutup dengan 

hipotesis penelitian yang akan dibuktikan dan dijawab pada Bab IV. 

3) Bab III Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan penelitian 

yang digunakan, meliputi rancangan penelitian, tempat, waktu, dan subjek 

penelitian, objek penelitian, populasi, dan sampel, prosedur penelitian, 

instrumen pengumpulan data, dan skala pengukuran, teknik analisis data, 

serta hipotesis statistik. Secara keseluruhan Bab III dipaparkan untuk 

memberikan penjelasan tentang tahapan penelitian secara rinci. 

4) Bab IV Hasil dan Pembahasan menguraikan hasil penelitian sehingga 

dapat dipahami konteks penelitian secara jelas. Dimana data penelitian 

akan menjadi dasar untuk diterjamahkan menjadi informasi yang dapat 

digunakan oleh pihak terkait. Keterbatasan penelitian diberikan sebagai 

catatan yang perlu diperhatikan. Pengujian atas data yang didapat menjadi 

informasi untuk dijabarkan dan dipahami. Secara umum bagian ini 

meliputi penjelasan tentang profil responden, hasil uji studi pendahuluan, 

pengujian model pengukuran, statistik deskriptif, pengujian atas model 

struktural, hasil pengujian setiap hipotesis, pembahasan tentang kaitan 
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antar variabel laten bebas maupun terikat yang didapat dari hasil 

penelitian.  

5) Bab V Kesimpulan, Implikasi, dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan, 

implikasi manejerial dan saran untuk penelitian selanjutnya.kesimpulan 

dari penelitian memberikan jawaban dari hipotesis yang ada. Implikasi 

manejerial diharapkan dapat menjadi informasi bagi para pengambil 

keputusan dilingkungan sekolah untuk meningkatkan produktivitas kerja 

guru. Sedangkan saran ditujukan bagi para peneliti selanjutnya yang akan 

meneliti salah satu atau beberapa variabel laten yang terkait dengan 

penelitian ini agar mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik. 

 




