
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan 

dalam berbagai data survei, tidak bisa dilepaskan dari rendahnya disiplin kerja 

guru karena guru mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam 

penyelenggaraan pendidikan.Sudah cukup banyak penelitian mengenai rendahnya 

disiplin kerja guru.Dilihat dari permasalahan rendahnya displin kerja guru juga 

dapat menyebabkan kurangnya minat para generasi muda yang berkualitas untuk 

menjadi guru salah satu penyebabnya adalah minimnya jaminan pemberian 

kompensasi guru 

Terkait dengan bahasan tentang pengertian manajemen kompensasi 

berikut di kemukakan teori, konsep, definisi/batasan serta pendapat dari para ahli 

dibidangnya serta analisis mendalam, kompensasi adalah apa yang seorang 

karyawan/pegawai/pekerja terima sebagai balasan dari pekekrjaan yang di 

berikannya baik upah perjam ataupun gaji periodik di desain dan di kelolah oleh 

bagian sumber daya manusia. 

Menurut cahyani “manajemen kompensasi adalah proses pengembangan 

dan penerapan strategi, kebijakan, serta sistem kompensasi yang membantu 

organisasi untuk mencapai sasarannya dengan mendapatkan dan mempertahankan 
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orang yang di perlukan dan dengan meningkatkan motivasi serta komitmen 

mereka.
1
 

Banyak persoalan guru sebagian kecil dari realitas dehumanisasi yang 

dihadapi guru dan sudah sangat lama di sorot masyarakat dengan gaji dan 

tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi terlalu sibuk dengan upaya 

mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai 

pendidik diabaikan atau tidak di lakukan dengan sepenuh hati. Terseret dalam 

upaya mencari penghasilan tambahan ini, sebagian guru malah melakukan 

pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les secara pribadi bagi 

peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangannya sendiri, ikut 

menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling 

memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa 

tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelolah 

sekolah. 

Selanjutnya disiplin kerja guru dapat di tingkatkan dengan memenuhi 

kesejahteraan guru, melalui promosi jabatan dan peningkatan pendapatan serta 

pemberian kompensasi yang memadai terhadap guru. Dalam konteks ini, di 

butuhkan political will dari pemerintah untuk segera menaikan anggaran 

pendidikan sesuai dengan ketetapan Undang-Undang pendidikan yang 

menyebutkan bahwa anggaran Pendidikan Nasional adalah 20% dari anggaran 

Belanja Negara. 
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Dikotomi pekerjaan dan panggilan undang-undang guru dan dosen nomor 

14 tahun 2005 mungkin disusun dengan suatu itikad baik untuk memberikan 

perlindungan hukum bagi guru dan profesi keguruan. Ada yang memosisikan 

guru sebagai pekerja budaya (cultural worker) yang harus mendapatkan 

perlindungan hukum atas hak-hak personal dan profesionalnya.Memang selama 

ini guru seringkali diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pemerintah 

maupun sebagian pengelolah sekolah swasta. 

Sebagai pekerja, guru berhak mendapatkan kebebasan akademis dan 

berserikat, rasa aman dan jaminan keselamatan, cuti, tunjangan kesehatan, dan 

gaji yang layak seperti diatur dalam RUU pasal 8 sampai pasal 12. Guru juga 

berhak mendapatkan prosedur pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian 

yang layak (pasal 13 sampai dengan pasal 16), serta pembinaan dan 

pengembangan (pasal 20 dan 21). Karena undang-undang ketenaga kerjaan 

nomor 13 tahun 2003 dianggap tidak membuat ketentuan yang mengatur 

guru.
2
 

 Dengan adanya UU guru tersebut di harapkan bisa memberikan perlindungaan 

hukum agar guru tidak lagi di-PHK secara sepihak, dieksploitasi waktu dan 

tenaganya dan upah yang sangat tidak memada, serta tidak di berikan kesempatan 

untuk berkembang sebagai seorang profesional. Namun pada sisi lain, guru bukan 

buruh. Menjadi guru (sejati) merupakan panggilan hati.Bagi seorng guru sejati, 

tugas utamanya adlah membantu anak didik berkembang menjadi manusia yang 

lebih utuh. 

                                                           
2
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Masih rendahnya tingkat profesionalisme guru saat ini di sebabkan oleh 

faktor-faktor yang berasal dari internal guru itu sendiri dan faktor lainnya yang 

berasal dari luar. Faktor-faktor tersebut antara lain ; penghasilan yang diperoleh 

guru belum mampu memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga secara 

mencukupi. Oleh karena itu, upaya untuk memambah pengetahuan dan informasi 

menjadi terhambat karena dan untuk membeli buku, berlangganan koran, internet, 

tidak tersedia. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dapur harus juga melakukan 

kerja sampingan lainnya. 

Disamping itu, kurangnya minat guru untuk menambah wawasan sebagai 

uapaya untuk meningkatkan tingkat profesionalisme sebab bertambah atau 

tidaknya pengetahuan serta kemampuan dalam melaksanakan tugas rutin tidak 

berpengaruh terhadap pendapatan yang di perolehnya.Kalaupun ada, hal itu tidak 

seimbang dangan pengorbanan yang telah di keluarkan. 

Masalah manajemen kompensasi dan disiplin kerja guru khususnya di MIS 

Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut 

tampaknya menjadi hal yang penting yang patut di perhatikan. Dari sejumlah 

pegawai/guru di MIS Alkhairaat Kendek 2 (dua) guru diantaranya masih berstatus 

guru tidak tetap (GTT) dan 8 (delapan) guru lainnya hanya berstatus guru tetap 

akan tetapi bukan PNS. Hal ini mengisyaratkan bahwa manajemen kompensasi 

yang ada di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten 

Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah berjalan tidak sesuai dengan beban kerja 
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yang di berikan dari sekolah baik guru tetap maupun guru tidak tetap (GTT) 

dikarenakan pemberian gaji/upah hanya mengandalkan pemberian gaji dari 

yayasan yang dananya bersumber dari dana Bos.
3
Selain itu terkadang gaji atau 

upah yang diterima oleh guru tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup 

keluarga.Hal ini dikarenakan akibat kenaikan harga barang melonjak tinggi yang 

menjadi kebutuhan pokok masyarakat di pasaran.Sedangkan jenis kebutuhan 

pokok yang diperlukan oleh guru dan keluarga sangat beragam dan di tambah lagi 

dengan jumlah tanggungan dalam keluarga melebihi ketetapan yang telah di atur 

oleh pemerintah. 

Kondisi demikian mengharuskan guru di MIS Alkhairaaht Kendek 

Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut mencari alternatif lain untuk 

menambah penghasilan keluarga. Dan di antaranya ada yang membuka 

kios/warung kecil-kecilan, dan usaha-usaha lainnya yang dapat menambah 

penghasilan. Hal tersebut dapat mempengaruhi disiplin kerja guru dan ada hal lain 

yang menghambat kedisiplinan guru. Dari pengamatan awal peneliti, sebagian 

guru di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai 

Laut masih sering datang terlambat, sering absen atau tidak masuk kantor dengan 

alasan tertentu, dan sering pulang sebelum jam kantor selesai. Kondisi ini jelas 

dikarenakan tidak ada perhatian guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

                                                           
3
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jawabnya di karenakan berfikir akan kebutuhan keluarga serta pekerjaan-

pekerjaan lain yang ada diluar jam pelajaran sekolah yang belum terselesaikan. 

Berdasarkan kenyataan di atas maka peneliti memandang perlu untuk di 

adakan penelitian mengenai“Manajemen Kompensasi Terhadap Disiplin Kerja 

Guru di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten 

Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah” dengan tujuan untuk memberikan 

masukan atau informasi kepada pihak-pihak tertentu, sehingga kedepan 

manajemen kompensasi dapat lebih ditingkatkan terutama dalam hal pemberian 

gaji/upah yang harus sesuai dengan kondisi saat ini sehingga timbul kesadaran 

untuk berbuat yang lebih baik, demi tercapainya tujuan pendidikan yang optimal. 

B. Batasan Masalah 

1. Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis menganggap 

perlu membatasi pokok-pokok permasalahan penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 

a. Manajemen kompensasi di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan 

Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut 

b. Disiplin Kerja guru di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai 

Utara Kabupaten Banggai Laut 
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c. Bagaimana peran manajemen kompensasi dalam meningkatkan 

kedisiplinan kerja guru di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai 

Utara Kabupaten Banggai Laut. 

C. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari uraian batasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimanakah kondisi manajemen kompensasi di MIS Alkhairaat Kendek 

Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut 

b. Bagaimanakah kondisi tingkat kedisiplinan kerja guru di MIS Alkhairaat 

Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut 

c. Bagaimana peran manajemen kompensasidalam meningkatkan 

kedisiplinan kerja guru di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai 

Utara Kabupaten Banggai Laut 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan : 

a. Untuk mengetahui manajemen kompensasi para guru di MIS 

Alkhairaat Kendek Kec. Batara Kab. Banggai Laut 

b. Untuk mengetahui disiplin kerja guru di MIS Alkhairaat Kendek Kec. 

Batara Kab. Banggai Laut 
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c. Bagaimana peran manajemen kompensasi dalam meningkatkan 

kedisiplinan kerja guru di MIS Alkhairaat Kendek Kecamatan Banggai 

utara Kabupaten Banggai Lat. 

E. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan yang diperoleh dari 

penelitian ini sebagai berikut : 

a. Sebagai bahan masukan kepada pihak sekolah, instansi terkait dan 

khususnya kepada para pengambil kebijakan di lingkungan atau di 

instansi tersebut untuk selalu memberikan gaji dan juga gaji tambahan 

(insentif) kepada para guru sehingga guru akan bergairah dalam 

menjalankan tugasnya. 

b. Kepada para guru berguna sebagai bahan kajian dalam rangka 

meningkatkan disiplin kerjanya. 

c. Penelitin ini secara khusus digunakan bagi penu;is sebagai acuan 

untuk memperluas wawasan peneliti dalam mengklasifikasikan materi 

perkuliahan yang telah di peroleh sehingga menjadi karya tulis yang 

bernilai ilmiah. 

d. Sebagai penambah koleksi perpustakaan IAIN Kendari  
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F. Definisis Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen kompensasi merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengontrolan terhadappelaksanaan pemberian 

kompensasi yang diberikan oleh pihak pimpinan (kepala sekolah) kepada 

pegawai (guru) baik berupa uang, barang dan sebagainya yang tujuannya 

untuk meningkatkan disiplin kerja guru dan senantiasa menambah gairah 

kerja guru tersebut dan merasa nyaman dan tentram, dengan apa yang 

dihasilkan. 

2. Disiplin kerja guru adalah suatu kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-

nilai dan norma-norma serta aturan yang harus dilaksanakan oleh guru 

dalam menjalankan tugas dan tanggug jawabnya yaitu interaksi guru dan 

siswa (mengajar), dalam menjalankan aktivitas proses belajar mengajar 

(PBM) guru diharuskan tepat waktu dalam mengajar agar siswa dapat 

mengikutinya, baik dikalangan keluarga, sekolah maupun masyarakat. 

. 

 

 


