
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Sekolah adalah suatu sistem organisasi, dimana terdapat sejumlah orang 

yang bekerjasama dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi tersebut (Gorton, 

1976 dalam Sagala, 2010:71). Sedangkan berdasarkan undang-undang no 2 tahun 

1989 sekolah adalah satuan pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan 

untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar. Sekolah adalah suatu lembaga 

atau tempat belajar untuk meningkatkan kompetensi bagi siswa didik dan tempat 

belajar untuk berperilaku yang baik. Sekolah juga merupakan bagian integral dari 

suatu masyarakat yang berhadapan dengan kondisi nyata yang terdapat dalam 

masyarakat pada masa sekarang. 

Pada tahun 2005 diterbitkan peraturan pemerintah (PP) nomor 19 tahun 

2005 tentang standar nasional pendidikan. Melalui PP 19/2005 tersebut, semua 

sekolah di Indonesia diarahkan untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu 

dan memenuhi standar nasional pendidikan yang berlaku di Indonesia. 

Dalam publikasi hasil dari suatu penelitian tentang perjalanan kebijakan 

pendidikan di Indonesia disebutkan bahwa salah satu permasalahan di dunia 

pendidikan adalah terbatasnya kesempatan mendapatkan pendidikan (Nurtanio, 

2008:2). Yang pada masa orde baru, pemerintah membuat suatu kebijakan yang 

mengatur agar kegiatan belajar digalakkan sedemian rupa di semua kalangan 

masyarakat, namun sangat disayangkan kebijakan tersebut belum mampu 

mengatasi masalah pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar 
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sekalipun. Pemerintah pada masa itu lebih memprioritaskan pendidikan secara 

terpusat pada sekolah-sekolah negeri dan kurang memberikan perhatian kepada 

sekolah-sekolah swasta, bahkan setelah terjadinya krisis ekonomi, kondisi 

pendidikan di Indonesia menjadi sangat memprihatinkan. 

Disebutkan juga, bahwa profesionalisme guru yang masih kurang memadai 

dan ketersediaan tenaga kependidikan juga masih menjadi salah satu masalah di 

dunia pendidikan. Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang ada di Indonesia 

mencukupi namun tidak demikian dari sisi kualitasnya, masih banyak dari para guru 

tersebut yang masih unqualified, underqualified dan mismatch sehingga kurang 

mampu untuk dapat mengangkat kualitas pendidikan di Indonesia. 

 Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Colquitt et al. (2011,105) bahwa 

kepuasan kerja adalah suatu kondisi emosional menyenangkan yang berasal dari 

penilaian terhadap pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Dengan kata lain, 

hal tersebut mewakilkan bagaimana perasaan kita terhadap pekerjaan dan apa yang 

kita pikirkan tentang pekerjaan kita. Pekerja dengan kepuasan kerja yang tinggi 

mengalami perasaan yang positif ketika mereka memikirkan tanggung jawab 

mereka atau mengambil bagian dalam beban pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan 

suatu pencapaian individual yang bisa dicapai sebagai akibat dari beberapa faktor 

pendukung. Dalam hal ini konteks pekerja adalah para guru. 

Salah satu upaya dalam meningkatkan kepuasan kerja para guru adalah 

dengan cara meningkatkan semua faktor yang mempengaruhi rasa puasnya 

tersebut. Menurut Baron dan Byrbe (1994,45) ada dua kelompok faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor yang pertama adalah faktor organisasi yang 

terdiri dari kebijaksanaan perusahaan dan iklim kerja. Faktor kedua adalah faktor 
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individual atau karakteristik pekerja. Sedangkan menurut Moos (1979,81) 

mendefinisikan iklim sekolah sebagai pengaturan suasana sosial atau lingkungan 

belajar.  

  Oleh sebab itu, dalam organisasi sekolah salah satu faktornya adalah iklim 

kerja para guru tersebut atau iklim sekolah. Iklim sekolah menciptakan suatu 

lingkungan kerja yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi orang-orang 

yang berada di dalam lingkungan. Dengan menciptakan iklim sekolah yang 

menguntungkan bagi para guru, yang menyenangkan dan mendukung pekerjaan 

akan cenderung membuat guru lebih semangat dan termotivasi dalam pekerjaannya 

dan juga berpengaruh terhadap kepuasan kerjanya. 

Motivasi sering disebut sebagai suatu dorongan, yang berarti adanya tenaga 

yang menggerakkan jiwa dan jasmani untuk berbuat, sehingga motivasi merupakan 

suatu tenaga pendorong seseorang, untuk bersikap dalam pencapaian tujuan yang 

sudah terlebih dahulu ditetapkan. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda-

beda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Seseorang merasakan dirinya 

termotivasi apabila seseorang tersebut merasa dirinya didorong, diarahkan, dan 

ditopang dalam mencapai satu tujuan yang diharapkannya. Seseorang dengan 

motivasi tinggi akan cenderung mempunyai dorongan yang kuat dalam melakukan 

upaya untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Seperti yang dijelaskan oleh Hasibuan (2004,56) motivasi berasal dari kata 

latin yaitu Movere yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini penting 

karena dengan memiliki motivasi diharapkan setiap individu pekerja pada 

umumnya dan guru padanya, mau berupaya untuk bekerja keras dan antusias yang 

pada akhirnya bisa mencapai Kepuasan Kerja. Dalam sebuah organisasi sekolah, 
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dibutuhkan guru yang memiliki motivasi yang tinggi dalam pekerjaannya yang 

berasal dari lingkungan sosial di sekolah di mana dia bekerja.   

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data pada populasi guru di Sekolah 

XYZ yang terletak di Tangerang. Latar belakang penyelenggaraan pendidikan di 

Sekolah XYZ oleh pendirinya adalah kurang terfasilitasinya anak-anak usia sekolah 

yang memiliki kompentensi di atas rata-rata dan anak-anak yang memiliki 

kompetensi yang baik namun memiliki keterbatasan dalam mendapatkan 

kesempatan belajar untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu. Untuk itu, 

Sekolah XYZ hadir dengan menyediakan guru-guru yang berkualitas berikut 

dengan sarana dan prasarana pendukung demi mencerdaskan anak bangsa. 

Siswa didik di sekolah tersebut, sebagaian besar berasal dari kota kecil, 

daerah terpencil, dimana kondisi kompetensinya berada di bawah standar yang 

seharusnya dan kemampuan berbahasa yang terbatas serta kemampuan beradaptasi 

sosial yang masih kurang baik. Maka untuk memenuhi kebutuhan para siswa 

tersebut akan pendidikan yang berkualitas, maka guru di sekolah tersebut 

diharapkan memiliki kompetensi yang berkualitas dan motivasi yang tinggi, agar 

dapat memberikan pendidikan yang bermutu, berani menghadapi tantangan, dan 

memiliki kemauan untuk terus meningkatkan kualitas dalam metode pengajarannya 

di kelas agar bisa diserap dengan baik oleh para siswa tersebut. 

Di sisi lain, kurikulum yang dibutuhkanpun tentunya berbeda dari sekolah-

sekolah umum lainnya dimana juga masih harus dilakukan penyesuain, pendalaman 

dan pengulangan materi pada para siswa. Yang tentunya membutuhkan totalitas dan 

kesediaan guru dalam membutuhkan menyusun silabus, membuat metode 

pengajaran sampai mengaktualisasikannya di kelas. Hal lainnya yang menjadi 
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beban tentunya perbedaan budaya, bahasa dan agama dalam menjalin komunikasi 

antara siswa dan guru, bahkan adanya tuntutan yang tinggi dari pihak lain seperti 

orang tua siswa ataupun instansi yang mendanai biaya sekolah para siswa tersebut. 

Seperti diketahui dari penelitian sebelumnya, tentang kepuasan kerja guru 

dan motivasi untuk meninggalkan profesi sebagai pengajar dalam hubungan antara 

iklim sekolah, rasa memiliki, dan kelelahan secara emosional. Skaalvik et al (2011, 

1029-1038) dalam penelitiannya menguji hubungan antara variabel iklim sekolah 

dan perasaan memiliki guru, kelelahan secara emosional, kepuasan kerja, dan 

motivasi untuk meninggalkan profesi guru.  

Dalam penelitian tersebut enam aspek iklim sekolah yang diukur melalui: 

nilai keharmonisan, dukungan dari pengawas, hubungan dengan rekan kerja, 

hubungan dengan orang tua siswa, tekanan waktu, dan masalah disiplin. Guru yang 

menjadi peserta penelitian adalah 2.569 guru orang Norwegia di sekolah dasar dan 

sekolah menengah. Keenam variabel iklim sekolah adalah variabel yang 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan motivasi untuk meninggalkan profesi 

guru. Hubungan ini adalah hubungan yang tidak langsung, yang dimediasi melalui 

perasaan memiliki dan kelelahan secara emosional. Diteliti juga hubungan antara 

persepsi guru dari enam variabel iklim sekolah dan perasaan memiliki mereka, 

kelelahan secara emosional, kepuasan kerja, dan motivasi untuk meninggalkan 

profesi guru. Seperti yang diharapkan, perasaan yang dimiliki oleh guru dari nilai 

keharmonisan serta dukungan dari pengawas dan hubungan positif dengan rekan-

rekan kerja dan orang tua siswa bisa memprediksikan rasa kepemilikan terhadap 

sekolah, sedangkan tekanan waktu dan masalah disiplin yang diprediksikan berasal 

dari kelelahan secara emosional. Sementara itu, sesuai dengan yang diperkirakan, 
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perasaan memiliki dan kelelahan secara emosional yang bisa memprediksikan 

kepuasan kerja guru, sedangkan kelelahan secara emosional dan kepuasan kerja 

yang diprediksi dapat memotivasi guru untuk meninggalkan profesinya. 

Hasil dari penelitian Skaalvik et al (2011, 1029-1038) tersebut ditemukan 

bahwa adanya hubungan antara persepsi guru pada iklim sekolah dan kepuasan 

kerja guru serta motivasi mereka untuk meninggalkan profesinya sebagai guru. Hal 

ini menunjukkan bahwa persepsi guru akan iklim sekolah memberikan dampak 

tidak langsung terhadap kepuasan kerja mereka, yang dimediasi oleh rasa memiliki 

guru dan kelelahan secara emosional. 

Berdasarkan temuan dari penelitian sebelumnya dan dengan kenyataan yang 

ditemui pada para guru di Sekolah XYZ, yang memiliki berbagai kendala seperti 

perbedaan latar belakang budaya, keterbatasan bahasa indonesia dan level 

kompetensi yang dimiliki oleh para siswanya yang mengharuskan sekolah dan guru 

memberikan totalitas dalam pelayanannya kepada para siswa didik tanpa 

melupakan kenyataan pencapaian kepuasan kerja dari para guru, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan analisis lebih lanjut terhadap pengaruh iklim sekolah dan 

motivasi kerja terhadap guru di Sekolah XYZ. 

1.2. Identifikasi Masalah 

 Menurut Lincoln dan Cuba dalam Moleong (1996,62) masalah penelitian 

adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih 

yang menghasilkan situasi yang membingungkan.  Faktor yang berhubungan itu 

dapat berupa konsep, data empirik, pengalaman, atau unsur  lainnya. Dengan kata 

lain masalah adalah hubungan antara dua (beberapa) variabel yang tidak atau belum 



7 
 

jelas. Dan pada penelitian ini berdasarkan hasil observasi peneliti didapati masalah 

sebagai berikut: 

1) Kualitas komunikasi yang terjalin antar Pimpinan dan guru yang terjalin 

selama ini. 

2) Latar belakang guru beragam baik dari usia, masa kerja, sampai jenjang 

pendidikan terakhir. 

3) Guru mengajar bidang studi tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. 

4) Upah yang diterima oleh guru dirasakan kurang sesuai dengan banyaknya 

pekerjaan yang harus dilakukan. 

5) Keterlibatan guru dalam pengambilan keputusan penting oleh pimpinan 

sekolah. 

6) Kemampuan guru berkreasi dan berinovasi dalam pembuatan bahan ajar. 

7) Hubungan sesama guru dalam menyelesaikan permasalahan ynag timbul dalam 

lingkungan kerja. 

8) Siswa yang memiliki kemampuan akademik yang kurang dan kemampuan 

bersosialisasi yang kurang baik menjadi tantangan tersendiri bagi para guru. 

9) Guru membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan akademiknya. 

10) Kecintaan akan profesi sebagai guru menjadi motivasi utama dalam melakukan 

pekerjaan. 

11) Karakteristik guru yang berhubungan dengan tantangan yang dihadapi dan 

kebebasan berekspresi yang diberikan oleh pihak sekolah.  

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian 

ini dibatasi pada iklim sekolah, motivasi kerja dan kepuasan kerja guru. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis pengaruh iklim sekolah dan motivasi 

kerja terhadap kepuasan kerja guru di Sekolah XYZ. Berdasarkan pada latar 

belakang yang diungkapkan sebelumnya, dapat dibuat rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1) Apakah iklim sekolah berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di sekolah 

XYZ? 

2) Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru di sekolah 

XYZ? 

3) Apakah iklim sekolah berpengaruh terhadap motivasi kerja guru di sekolah 

XYZ? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Menganalisis pengaruh dari iklim sekolah terhadap kepuasan kerja guru di 

sekolah XYZ. 

2) Menganalisis pengaruh dari motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di 

sekolah XYZ. 

3) Menganalisis pengaruh dari iklim sekolah terhadap motivasi kerja guru di 

sekolah XYZ. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dapat memberikan manfaat teoritis untuk pengembangan ilmu 

pengetahuan dan manfaat praktis untuk pengembangan mutu organisasi sekolah. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini bagi praktisi pendidikan dan para 

penyelenggara pendidikan adalah menambah literatur dalam pengembangan ilmu 

manajemen pendidikan,nya tentang pengaruh iklim sekolah dan motivasi kerja 

terhadap kepuasan kerja guru. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai 

dasar untuk penelitian selanjutnya. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada Yayasan 

dan Pimpinan dari Sekolah XYZ dan sekolah lainnya, bahwa dengan mengetahui 

pengaruh iklim sekolah dan motivasi kerja terhadap kepuasan guru di sekolah, 

maka pihak sekolah bisa membuat sistem yang terukur untuk meningkatkan iklim 

sekolah. Selain itu, sekolah juga dapat merancang pelatihan untuk meningkatkan 

motivasi kerja para guru. 

 Sistem yang baik untuk meningkatkan iklim sekolah dan pelatihan untuk 

meningkatkan motivasi kerja guru diharapkan dapat meningkatkan kepuasan kerja 

para guru. Dengan demikian, para guru memiliki peran yang penting dalam 

pencapaian dari tujuan penyelengaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut. 

Bab I menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. Bab II menjelaskan tentang literatur dan teori yang menjadi landasan dari 

penelitian yang dilakukan. Landasan teori membahas teori-teori pendukung untuk 
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variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian, yaitu kepuasan kerja, iklim 

sekolah, dan motivasi kerja. Termasuk di dalamnya adalah teori tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi variabel penelitian. 

Bab III menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, meliputi sampel 

dan variabel yang digunakan dalam penelitian, tempat dan waktu penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analsis data. Bab IV menjabarkan hasil penelitian, 

hasil analisis data penelitian, dan pembahasan hasil uji hipotesis yang berkaitan 

dengan landasan teori yang telah disusun. Bab V tentang kesimpulan dari hasil 

penelitian, implikasi, dan saran kepada pihak sekolah tempat berlangsungnya 

penelitian, sehingga pihak sekolah dapat mengambil keputusan secara cepat dan 

tepat terkait dengan variabel yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




