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BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah

     Dalam  rangka  mencapai  visi,  misi  dan  tujuan  pendidikan  yang  telah 

ditetapakan bersama oleh sekolah, diperlukan kondisi sekolah yang kondusif dan 

keharmonisan  antara  tenaga  pendidik  yang  ada  disekolah  antara  lain,  Kepala 

sekolah,  guru,  tenaga  administrasi,  yang  masing-masing  mepunyai  peran  yang 

cukup  besar  dalam  mencapai  tujuan  pendidikan.     

         Tenaga  guru  salah  satu  tenaga  kependidikan  yang  mempunyai  peran 

sebagai factor penentu keberhasilan tujuan organisasi selain tenaga kependidikan 

lainnya, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk 

memberikan  bimbingan  yang  muaranya  akan  menghasilkan  tamamatan  yang 

diharapkan. Untuk itu kinerja guru harus selalu ditingkatkan. Upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja itu biasanya dilakukan dengan cara memberikan insentif, 

memberikan motifasi, meningkatkan kemampuan, gaya kepemimpinan yang baik. 

Sementara  kinerja  guru  dapat  ditingkatkan  apabila   insentif  diberikan  tepat 

waktunya, dan pihak manajemen sekolah bisa mengetahui apa yang diharapkan 

dan kapan bisa  harapan-harapan diakui terhadap  hasil kerjanya. 

           Kinerja guru atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai oleh guru 

dalam melaksanakan  tugas-tugas  yang dibebankan  kepadanya  yang didasarkan 

atas  kecakapan,

pengalaman dan kesungguhan serta  penggunaan waktu.  Kinerja  baik jika guru 

telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri  komitmen yang tinggi  pada tugas 

mengajar,  menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran,  kedisiplinan dalam 

mengajar dan kreatifitas dalam melaksanakan pengajaran serta tujuan lainnya.  

            Dengan demikian membaiknya keadaan social ekonomi masayarakat dan 

pendidikan  yang  bertambah  tinggi,  serta  pengetahuan  masyarakat  yang  terus 

meningkat,  mengakibatkan  sistem  nilai  juga  bertambah,  yang  mengakibatkan 

masyarakat makin menuntut pendidikan yang bermutu dan memuaskan.           

            Pemberian insentif tehadap guru adalah sebagai pendorong yang dapat 

memotivasi  guru  untuk  lebih  bekerja  keras  secara  efektif.  Insentif  terkait  erat 



dengan kinerja  guru.  Terdapat  timbal  balik  dua arah antara  pemberian insentif 

dengan kinerja. Insentif diberikan karena adanya kinerja yang baik dan diberikan 

untuk lebih meningkatkan kinerja lagi  dimasa mendatang. 

Motivasi yang diberikan dapat berupa insentif baik yang bersifat formal 

maupun non formal,  sehingga kemauan,  kemampuan dan semangat  kerja  guru 

akan meningkat  dengan sendirinya.  Dorongan dan semngat  ini  agar  para  guru 

memahami serta sadar akan tugas dan kewajiban yang harus ia lakukan setelah 

kepala sekolah menetapkan target dan sasaran serta tugas-tugas setiap pekerjaan. 

Tujuan  pemberian  insentif   pada  dasarnya  adalah  berfungsi  dalam 

memotivasi  guru agar  terus  menerus  berusaha memperbaiki  dan meningkatkan 

kemampuannya dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban serta 

tanggung jawabnya.    

       Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pemberian insentif dapat 

meningkatkan kinerja guru pada sebuah sekolah, maka penulis tertarik menyususn 

skripsi  ini  dengan  judul  ”Pengaruh  Pemberian  Insentif  Dalam  Upaya 

Meningkatkan Kinerja Guru Pada SMP PGRI Kalimulya Depok”

1.2. Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah 

            Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dijelaskan bahwa insentif 

merupakan faktor yang sangat penting didalam upaya meningkatkan kinerja guru 

agar didalam melaksanakan tugas mengajar dapat maksimaldengan identifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana  cara  pemberian  insentif  yang  diberikan  oleh  pihak  sekolah 

untuk meningkatkan kinerja guru? 

2. Sejauh  mana  guru  merasa  puas  atas  pemberian  insentif  oleh  pihak 

sekolah?

3. Apa dampak pemberian insentif dalam meningkatan kinerja guru?

4. Bagaimana hubungan antara pemberian insentif dengan peningkatkkan 
kinerja guru?



            Bertolak dari identifikasi masalah tersebut maka penulis akan membahas 

tentang ”Pengaruh Pemberian Insentif Dalam Upaya Meningkatan Kinerja Guru 

Pada SMP PGRI Kalimulya Depok”

1.2.2. Batasan Masalah 

            Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba membatasi masalah penelitian 

ini pada ”Pengaruh Pemberian Insentif Dalam UpayaMeningkatkan Kinerja Guru 

Pada SMP PGRI Kalimulya Depok” 

1.2.3. Rumusan Masalah 

        Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, 

maka  dirumuskan  suatu  permasalahan  pokok  yang  akan  dibahas  pada  bab 

pembahasan yakni:

1. Seberapa besar pemberian insentif guru SMP PGRI  terhadap 

peningkatan kinerja guru tersebut?

2. Faktor-faktor apa saja yang mepengaruhi kinerja guru pada SMP 

PGRI Kalimulya?

3. Apa   bentuk  pemberian  insentif  yang  diberikan  SMP PGRI Kalimulya 

kepada tenaga gurunya?   

1.3. Tujuan dan Kegunaan penelitian 

a. Bagi Penulis 

          Meningkatkan pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia 

khususnya dalam hal peranan insentif dan kinerja dalam suatu sekolah di samping 

itu skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan strata satu (S1).

b. Bagi Sekolah 

            Bagi sekolah tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap 

kepala sekolah, bila mana suatu ketika sekolah memerlukan bentuk-bentuk 



insentif yang baik dan mungkin dilaksanakan. 

c. Bagi Akademis 

Sebagai  ilmu pengetahuan khususnya manajemen sumber daya manusia 

serta  segala  kegiatannya dan dapat  memberikan  sumbangan pemikiran  sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan bagi organisasi  sekolah, dan 

SMP PGRI Kalimulya khususnya.

1.4. Hipotesis  

            Berdasarkan identifikasi masalah, maka hipotesis yang diajukan adalah 
terdapat hubungan positif antara pemberian insentif dengan kinerja guru SMP 
PGRI Kalimulya.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Variabel-variabel yang diteliti

            Adapun yang menjadi variabel pada penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas ( Indeiendent Variable )

Yang  menjadi  Variabel  bebas  pada  penelitian  ini  adalah  insentif  yang 

dilambangkan dengan notasi ( X ).

2. Variabel Terikat ( Dependent Variable)

Sedangkan yang menjadi Variabel terikat pada penelitian ini adalah kinerja 

guru sekolah PGRI sekota Depok.

1.5.2. Populasi dan Sampel

Populasi 

            Populasi adalah kumpulan obyek yang akan diteliti dengan kualitas dan 

ciri-ciri  yang  telah  ditetapkan.  Adapun  populasi  pada  penelitiam  ini  adalah 

pemberian insentif di SMP PGRI Kalimulya. 

Sampel 

           Sampel adalah bagian dari populasi. Sedangkan yang menjadi sampel pada 

penelitian ini adalah kinerja guru pada SMP PGRI Kalimulya di Kota Depok

1.5.3 Tekhnik Pengumpulan Data



           Salah satu cara untuk mencari memperoleh, mengumpulkan serta mencatat 

data yang dipergunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan menganalisa 

faktor - faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga didapat 

suatu kebenaran atas data yang diperoleh. 

 1.5.3.1. Pengumpulan Data Langsung (primer)

a.a.Observasi  

Yaitu  mengadakan  pengamatan  dan  penelitian  secara  langsung  pada 

sekolah SMP PGRI Kalimulya Kota Depok. 

b. Wawancara  

Yaitu  pengumpulan  data  dengan  cara  mengadakan  tanya  jawab dengan 

pihak-pihak  sekolah  mengenai  berbagai  hal  yang  berhubungan  dengan 

dengan objek penelitian. 

1.5.3.2. Pengumpulan Data Tidak Langsung (Sekunder) 

            Merupakan pengumpulan data pendukung  yang diperoleh dari laporan-

laporan pihak sekolah dan dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan . 

1.5.4. Tekhnik Pengolahan Data

1.5.4.1. Kuantitatif 

 Ada banyak tekhnik pengolahan data secara kuantitatif yang bisa diperoleh dari 

statistik adapun tekhnik atau metode pengolahan data adalah metode: Regresi, 

koefisien korelasi, dan koefisien determinasi, dan uji t.

a. Analisa regresi 

Digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yaitu X dan Y.Dimana 

X sebagai pemberian isentif dan Y adalah sebagai kinerja guru.
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Keterangan : 

r= Koefisien Korelasi 

n= Jumlah Sampel

X= Pemberian Insentif

Y= Kinerja Guru 

c. Untuk mengetahui koefisien determinasi atau penentu kuat atau lemahnya 

pemberian insentif dalam usaha peningkatan kinerja guru diperlihatkan beberapa 

persen dengan menggunakan rumus

2rkp =  x 100%



a. Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis maka harus melakukann pengujian 

hipotesa: 

21

2

r
nrto
−

−=

Bila tb > t (table) maka signifikan. Artinya adalah hipotesa kerja yang dirumuskan 

dapat diterima. 

 

1.5.4.2. Diskriptif Kuantitatif 

             Analisis deskriptif kuantitatif yaitu : teknis analisis yang pada dasarnya 

menggunakan penjelasan-penjelasan serta gambaran umum penjelasan koefisien 

korelasi yang bersimbol r mempunyai batasan =-1<r<1. Artinya bila r= 1 

hubungan X dan Y sempurna serta pisitif atau mendekati 1 hubunan X dan Y 

sangat erat dan positif. 

Bila r=-1 hubungan X dan Y sangat erat dan positif 

Bila r=0 hubungan X dan Y tidak ada hubungan.

1.5.4.3. Kerangka Anlisis  

            Peranan pemberian insentif usaha kebijaksanaan dalam peningkatan guna 

meningkatkan kinerja guru. 

Input Proses Output

• Perencnaan dan 
Evaluasi 

• Kurikulum 
• Pembelajaran
• Fasilitas 
• Keuangan 

Kepesertadidikan
• Hubungan 

Sekolah 
Msyarakat

• Iklim Sekolah

Kinerja
Prestasi Siswa



1.5.4.3. Sistematika Skripsi

            Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang diuraikan dalam 

skipsi ini, maka penulis membuat suatu sistematika yang terbagi atas lima bagian 

yang berurutan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. 

BAB. 1  

PENDAHULUAN

            Dalam bab ini akan dibahas tentang pendahuluan yang menguraikan latar 

belakang pemilihan judul, masalah dan batasan masalah yang akan dipecahkan. 

Selain itu juga akan menguraikan metode pengumpulan data, alat analisis, serta 

tujuan dan manfaat penelitian. 

BAB ll 

LANDASAN TEORI

             Dalam bab ini penjelasan tentang arti imsentif dan kinerja, dan faktor-

faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja guru, dan pentingnya usaha untuk 

memajukan dunia pendidikan.

BAB 111 

GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

              Menjelaskan tentang sejarah singkat sekolah, struktur organisasi, dan 



sarana penunjang pada proses dalam meningkatkan kinerja guru

BAB IV

 ANALISIS PEMBAHASAN DAN INTERPRETASI

             Dalam bab ini membahas mengenai pemberian insentif guna menigkatkan 

kinerja  guru.  Kemudian  penulis  mencoba  menganalisis  dan  mengevaluasi 

pemberian insentif yang telah dijalankan guna meningkatkan  kinrja guru. 

BAB V

 PENUTUP

             Merupakan bab terakhir yang akan memberikan kesimpulan-kesimpulan 

yang bisa diambil  dari  skripsi  ini.  Saran-saran apa yang dapat penulis  berikan 

untuk  meningkatkan  pemberian  insentif  kepada  guru  SMP  PGRI  Kalimulya 

khususnya. 



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Manajemen

Manajemen  merupakan  suatu  alat  untuk  mencapai  suatu  tujuan  yang 

diinginkan oleh sebuah organisasi  atau sekolah.  Dimana manajemen yang baik 

akan memudahkan didalam mewujudkan tujuan yang akan dicapai. 

Manajemen  suatu  instrumen  yang  penting,  baik  itu  organisasi  besar, 

menengah maupun kecil.  Manajemen sangat  dibutuhkan oleh  setiap  organisasi 

karena  hanya  dengan  manajemen  yang  baik,  organisasi  akan  berkembang  dan 

mencapai kemajuan. 

Adapun pengertian manajemen menurut para ahli adalah sebagai berikut: 

Manajemen adalah mengendalikan, menangani atau mengelola. (Yayat M 

Herujito, 2001;1)

Manajemen adalah organizing, actuating, dan controlling yang dilakukan 

untuk  mencapai  tujuan  yang  ditentukan  dengan  menggunakan  manusia  dan 

sumber daya lainnya. (George R. Terry, 2001;3) 

Manajemen  adalah  proses  perencanaan,  pengorganisasian  pemimpinan, 

dan pengendalian supaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua lain-

lain  sumber  daya  organisasi  untuk  tercapainya  tujuan  organisasi  yang  telah 

ditetapkan. (Stonner dan Freman, 2003;7) 

Mengemukakan bahwa manajemen pendidikan dalam arti seluas-luasnya 

adalah  suatu  ilmu  yang  mempelajari  bagaimana  menata  sumber  daya  untuk 

mencapai  tujuan  yang  telah  ditetapkan  secara  produktif  dan  bagaiman 

menciptakan suasana yang baik bagi manusia yang turut serta didalam mencapai 

tujuan yang disepakai bersama. (Engkoswara, 2004;8) 

Manajemen  pendidikan  adalah  suatu  usaha  pengkoordinasian  yang 

dilakukan oleh lembaga pendidikan yang menggunakan beberapa perangkat 

sekolah  yang  antara  lain  sumberdaya  pendidik  yaitu  guru,  sarana  dan 

prasarana pendidikan untuk mencapai sasaran.(Dr. E. Mulyasa, M.Pd.,2004;4)



Manajemen  adalah  suatu  seni  dan  ilmu  perencanaan,  pengorganisasian, 

penyusunan,  pengarahan dan  pengawasan sumber  daya  untuk  mencapai  tujuan 

yang sudah ditetapakan. (manullang, 1996;15) 

Dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah 

suatu proses untuk mengatur sumber daya organisasi secara efektif guna tercapai 

tujuan organisasi.

 2.2. Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Managemen sumber daya manusia adalah suatu bidang manajemen yang 

khusus  mempelajari  hubunga  peranan  manusia  dalam  organisasi.  Dengan 

demikian, fokus yang dipelajari manajemen sumber daya manusia ini hanyalah 

masalah yang berhubungan dengan tenaga kerja manusia saja. 

Manusia mempunyai sifat, prilaku dan kebutuhan yang sangat bervariasi, 

oleh karena itu manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan 

organisasi, karena manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya 

tujuan organisasi. 

Manajemen sumber  daya  manusia  adalah bagian dari  manajemen.  Oleh 

karena itu, teori-teori manjemen umum menjadi dasar pembahasannyamengenai 

pengaturan peranan manusia dalam mewujudkan tujuan yang optimal. Pengaturan 

ini  meliputi  masalah perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan,  pengendalian, 

pengadaan,  pengembangan,  kompensasi/insentif,  pengintegrasian,  pemeliharaan, 

kedisiplinan  dan  pemberhentian  tenaga  kerja.  Untuk  membantu  terwujudnya 

tujuan oraganisasi, guru dan masyarakat jelas manajemen sumber daya manusia 

mengatur  tenaga  guru,  manusia  sedemikian  rupa  sehingga  terwujud  tujuan 

organisasi, kepuasan guru dan masyarakat. 

Untuk  mengetahui  dan  memahami  pengertian  manajemen  sumber  daya 

manusia, penulis akan mengmukakan beberapa definisi manajemen sumber daya 

manusia sebagai berikut: 

Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah:  ilmu  dan  seni  mengatur 

hubungan  dan  peranan  tenaga  kerja  agar  efektif  dan  efisien  membantu 



terwujudnya tujuan organisasi, guru, dan masyarakat. (Drs. Melayu S.P Hasibuan, 

1990;10)

Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah:  proses  meningkatkan 

kemampuan  manusia  untuk  melakukan  pilihan-pilihan.  Pengertian  ini 

memusatkan perhatian pada pemerataan dalam peningkatan kemampuan manusia 

(melalui investasi pada manusia itu sendiri) dan pada pemanfaatan kemampuan itu 

(melalui  penciptaan  kerangka  keterlibatan  manusia  untuk  mendapatkan 

penghasilan dan perluasan peluang kerja). (Tadjuddin Noer Evvendi, 1995;4)

Menurut H. Handari Nawawi (2003,9)

Sumber daya manusia adalah meliputi tiga pengertian yaitu:

c. Sumber daya manusia adalah yang bekerja di lingkungan suatu organisasi.

d. Sumber  daya  manusia  adalah  potensi  manusiawi  sebagai  penggerak 

organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.

e. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan asset dan berfungsi 

sebagai modal didalam organisasi, yang dapat diwujudkan potensi nyata.

Manajemen sumber daya manusia adalah pengembangan dan pemanfaatan 

pegawai  dalam  rangka  tercapainya  tujuan  dan  sasaran  individu,  organisasi, 

masyarakat, bangsa dan internasional. (Moses N. Kiggundu, 1993;11)

Manajemen sumber daya manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan,  dan  pengawasan  kegiatan-kegiatan  pengadaan,  pengembangan, 

pemberian  kompensasi,  pengintegrasian,  pemeliharaan  dan  pelepasan  sumber 

daya manusia agar tercapai berbagai tujuan individu, organisasi dan masyarakat. 

(Edwin B. flippo, 1993;12)

Manajemen sumber daya manusia adalah Perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan  dan  pengawasan  atas  pengadaan,  pengembangan,  pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja 

dengan  maksud  untuk  membantu  mencapai  tujuan  organisasi,  individu  dan 

masyarakat. (Tulus, 1993;12)

Manajemen sumber daya manusia adalah: perencanaan, pengorganisasin, 

pengarahan  dan  pengawasan  kegiatan-kegiatan,  pengadaan,  pemberian 

kompensasi,  pengintegrasian,  pemeliharaan dan pelepasan sumber daya mnusia 



agar  tercapai  berbagai  tujuan  individu,  organisasi  dan  masyarakat.  (Edwin  B. 

Flippo, 1995;45)

Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah:  seni,  ilmu  pengadan, 

pengembangan dan pemanfaatan sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi 

direalisasi secara daya guna dan adanya kegairahan kerja dari tenaga kerja. (M. 

Manullang, 1996;47)

Manajemen  sumber  daya  manusia  adalah:  seleksi,  pengembanng, 

pemelihara dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai baik tujuan-

tujuan indifidu maupun organisasi. (T. Hani Handoko, 1994,4)

Manajemen sumber daya manusia adalah: perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan  dan  pengawasan  atas  pengadaan,  pengembangan,  pemberian 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutus hubungan tenaga kerja 

dengan  maksud  untuk  membantu  mencapai  tujuan  organisasi,  individual  dan 

masyarakat. (Drs. Moh. Agus Tulus, 1996;3)

Dari definisi-definisi diatas dapat lebih menekankan pada masalah kinerja, 

dimana  hal  ini  berarti  dapat  diarahkan  secara  efektif  dan  efisien  didalam 

organisasi sehingga dapat menigkatkan kinerjanya. 

1. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Fungsi  sumber  daya  manusia  menurut  Castetter  (2004,125)telah 

memberikan konsep yang lengkap tentang pengembangan sumber daya manusia , 

khususnya sumber daya manusia pendidikan. Menurut Castetter di bagi menjadi 

empat kelompok yaitu: 

-Fungsi Manajerial

 a, Perencanaan (planning)

Adalah merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai 

dengan kebutuhan organisasi dalam membantu terwujudnya tujuan. Perncanaan 

dilakukan  dengan  menetapkan  program  kepegawaian,  program  kepegawaiam 

meliputi  pengorganisasian,  pengarahan,  pengendalian,  pengadaan, 

pengembangnan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian 



guru.  Program  kepegawaian  yang  baik  akan  membantu  tercapainya  tujuan 

organisasi, guru dan masyarakat.

b, pengorganisasian (Organization)

Pengorganisasian  menyangkut  penentuan  aktivitas-aktivitas  yang 

diperlukan  guna  mencapai  sasaran  yang  ditetapkan.  Pengelompokan  aktivitas 

secara logis dan akhirnya menugaskan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan 

yang dirancang tersebut. Pengorganisasia sekolah telah menentukan fungsi-fungsi 

guru yang diperlukan guna mencapai tujuan.

c, Pelaksanaan (Actuating)

Kepala sekolah profesionel dalam paradigma baru manajemen pendidikan 

akan memberikan  dampak positif  dan  perubahan yang cukup mendasar  dalam 

pembaruan sistem pendidikan di sekolah. Dampak tersebut antara lain terhadap 

efektifitas  pendidikan,  kepemimpinan  sekolah  yang  kuat,  pengelolaan  tenaga 

kependidikan  yang  efektif,  budaya  mutu,  yang  kompak,  cerdas,  dan  dinamis, 

kemandirian, partisipasi warga sekolah dan masyarakat, keterbukaan manajemen, 

kemauan untuk  berubah,  evaluasi  dan  perbaikan   berkelanjutan,  responsif  dan 

antisipatif terhadap kebutuhan, akuntabilitas, sustainabililitas.  

d, Pengawasan (controling)

Profesionalisme kepala sekolah dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

untuk mendorong visi menjadi aksi, tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang 

terlibat dalam pembinaan kepala sekolah. Peran dan kinerja kepala sekolah dalam 

melaksanakan  pengawasan  terhadap  tenaga  pengajar  agar  mengubah  cara 

mengajar. 

-Fungsi Operasional

a, Pengadaan Tenaga Guru

Adalah  suatu  fungsi  yang merupakan suatu  uasaha  manajemen sekolah 

untuk memperoleh jenis dan jumlah tenaga guru yang tepat agar tercapai tujuan 

sekolah.

b, Pengembangan

Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan keahlian dan pengetahuan 



guru dalam mengajar, melalui pelatihan guru. 

c, Kompensasi 

Adalah  pemberian  balas  jasa  langsung  dan  tidak  langsung,  uang  atau 

barang kepada guru sebagai  imbalan jasa yang diberikan kepada guru.  Prinsip 

kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, 

layak  diarikan  dapat  memenuhi  kebutuhan  primernya  serta  berpedoman  pada 

batas  upah  dan  minimum  pemerintah  dan  berdasarkan  internal  dan  eksternal 

konsistensi.

d, Integrasi  

Adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan sekolah dan hubungan 

guru, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan. 

2. Upaya Memberdayakan Tenaga Kependidikan 

Balai  Pengembangan  Produktifitas  Daerah,  mengemukakan  enam  faktor 

utama yang menentukan produktifitas tenaga kerja yakni: 

1. Sikap kerja, seperti kesediaan untuk bekerja secara bergiliran (shif work),  

dapat menerima tambahan tugas, dan bekerja dalam satu tim. 

2. Tingkat  keterampilan,  yang  ditentukan  oleh  pendidikan,  latihan  dan 

manajemen dan supervisi serta keterampilan dalam tekhnik industri. 

3. Hubungan antara tenaga kerja dan kepala sekolah yang tercermin dalam 

usaha  bersama antara  kepala  sekolah  dengan guru  untuk  meningkatkan 

kinerja melalui lingkaran pengawasan mutu (quality control circles)

4. Manajemen produktivitas, yaitu manajemen yang efisien mengenai sumber 

dan sistem ngajar untuk mencapai peningkatan kinerja. 

5. Efesiensi  tenaga  kerja,  seperti  perencanaan  tenaga  kerja  dan  tambahan 

tugas. 

6. Tingkat  penghasilan  yang  memadai  dapat  menimbulkan  konsespntrasi 

kerja,  dan  kemampuan  yang  dimiliki  dapat  dimanfaatkan  untuk 

meningkatkan produktivitas.

2. Kompensasi

1. Pengertian Kompensasi 



Penetuan  tingkat  kompensasi  penting  bagi  sekolah,  karena  upah  atau  gaji 

seringkali  merupakan  satu-satunya  biaya  terbesar  bagi  sekolah.  Hal  ini  juga 

penting  bagi  guru,  karena  uang  gaji  merupakan  sumber  pendapatan  untuk 

kelangsungan  hidup  guru  dan  merupakan  salah  satu  faktor  yang  berpengaruh 

dalam menetukan status ditengah masyarakat.

Menurut  Edwin B. Flippo (1996,46),  program kompensasi  dirancang untuk 

melakukan tiga hal yaitu: 

b. Untuk menarik guru yang ckap dalam sekolah. 

c. Untuk memotivasi guru untuk meraih prestasi yang tinggi. 

d. Untuk menciptakan masa dinas yang panjang. 

Harapan  untuk  mendapatkan  kompensasi  yang  lebih  baik  dari  sekolah 

menjadikan adanya kecendrungan seseorang mengajar dengan baik. 

Kompensasi yang baik mengandung unsur yang rasa keadilan, keseimbangan, 

keserasian, dan kewajaran dari kedua belah pihak yaitu antara guru dan kepala 

sekolah. 

Pengertian  kompensasi  yang  baik  menurut  Dr.  E.  Mulyasa,  M.Pd. 

(2004,156) yaitu: 

Kompensasi  adalah  balas  jasa  yang  diberikan  dinas  pendidikan  dan 

sekolah  kepada  tenaga  kependidikan,  yang  dapat  dinilai  dengan  uang  dan 

mempunyai kecendrungan diberikan secara tetap. 

Berdasarkan  pengertian  diatas  dpat  diambil  kesimpulan  bahwa kompensasi  itu 

merupakan suatu penghargaan yang di berikan kepada para tenaga pengajar secara 

adail dan layak, yang di maksud untuk prestasi kerja guru yang telah dikeluarkan 

demi tercapainya tujuan sekolah.

 

2.3.2. Tujuan Pemberian kompensasi

Tujuan  pemberian  kompensasi  (balas  jasa)  menurut  T.  Hani  Handoko 

(1998,150-158) adalah: 

4. Memperoleh personalia yang berkualitas

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi agar menarik para pelamar, karena 



organisasi-organisasi bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus 

sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja. Terkadang tingkat gaji 

yang relative tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar yang cakap dan sudah 

bekerja di berbagai organisasi lain. 

5. Mempertahankan para pekerja yang ada sekarang 

Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif,  niscaya banyak tenaga guru yang 

baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran guru, pengupahan harus dijaga agar 

tetap kompetitif dengan sekolah lain. 

6. Menjamin keadilan 

Administrasi  pengupahan  dan  penggajian  sekolah  untuk  memenuhi  prinsip 

keadilan.  Keadilan  dan  konsisten  internal  dan  eksternal  sangat  penting 

diperhatikan dalam tingkat kompensasi. 

7. Kepuasan kerja 

Denga  balas  jasa  guru  akan  dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  fisik, 

status,  social  dan  egoistiknya,  sehingga  ia  memperoleh  kepuasan  kerja  dari 

jabatannya itu. 

8. Motivasi 

Jika  balas  jasa  yang  di  berikan  cukup  besar,  kepala  sekolah  akan  mudah 

memotivasi bawahannya. 

9. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin guru semakin 

baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku.

Tujuan pemberian balas jasa ini hendaknya memberikan kepuasan kepada semua 

pihak,  guru  dapat  memnuhi  kebutuhannya,  kepala  sekolah  mendapatkan  hasil 

yang baik, peraturan pemerintah harus ditati, dan masyarakat mendapatkan hasil 

yang baik, tamatan yang membanggakan.

2.3.3. Bentuk Kompensasi

Bentuk kompensasi terdiri atas beberapa macam yaitu: 

Gaji atau upah 



Tambahan atas gaji yaitu bonus, uang perangsang, insentif, uang lembur/les, 

dan tunjangan, dan pelatihan dll.

2..3.4. metode Kompensasi 

Kompensasi  yang  berarti  penghargaan  atau  ganjaran  ternyata  hanya  tidak 

sekedar berbentuk pemberian upah atau gaji sebagai akibat dari pengangkatannya 

menjadi  tanaga  guru  di  sebuah  oraganisasi  atau  sekolah.  Pengharagaan  atau 

ganjaran sebagai kompensasi harus dibedakan metodenya sebagai berikut: 

a. Kompensasi langsung 

Kompensasi  langsung  adalah  penghargaan  atau  ganjaran  yang  disebut  gaji 

atau upah, yang dibayarkan secara tepat berdasrkan tenggang waktu yang tepat 

pula. Dpat diartikan juga sebagai pembayaran dalam bentuk uang secara tunai. 

Kompensasi langsung disebut juga upah dasar, yakni upah atau gaji tetap yang 

diterima seseorang guru dalam bentuk upah bulanan atau upah mingguan atau 

upah setiap jam dalam bekerja. 

b. Kompensasi tidak langsung 

Kompensasi  tidak  langsung  adalah  pemberian  bagian  keuntungan  manfaat 

lainnya bagi para guru, diluar gaji atau upah tetap, dapat berupa uang atau barang. 

Misalnya tunjangan hari raya (THR), tunjangan hari natal, dll.

c. Insentif 

Insentif  adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi  para  pekerja 

agar  produktivitas  kerjanya tinggi,  sifatnya tidak tetap.  Insentif  diberikan pada 

pekerja  yang  bekerja  secara  baik  atau  maksimal.  Misalnya  dalam  bentuk 

pemberian bonus atau hadiah barang.

2.4. Insentif 

2.4.1. Pengertian Dan Jenis Insentif  

Insentif merupakan suatu usaha dari sekolah untuk memberikan tambahan 

diluar  upah  biasa  untuk  mendorong  guru  agar  bekerja  lebih  giat  lagi  dan 

bersemangat guna meningkatkan kinerja kerja mereka. 

Adapun pengertian insentif adalah merupakan suatu bentuk motivasi yang 



dinyatakan dalam bentuk uang. (Heiddjrachman Saud Husnan, 1993;161)

Insentif  adalah  penghargaan  atau  ganjaran  yang  diberikan  untuk 

memotivasi para pekerja agar produktivitas kerjanya tinggi, sifatnya tidak tepat 

atau  sewaktu-waktu.  Oleh  karena  itu  insentif  sebagai  bagian  dari  keuntungan, 

terutama sekali di berikan pada pekerja yang bekerja secara baik atau berprestasi, 

misalnya dalam bentuk pemberian bonus dan dapat pula diberikan dalam bentuk 

barang. (H. Hadarinawawi, 200;317)

Insentif  adalah  balas  jasa  yang dibayarikan  kepada  tenaga  kerja  tertentu  yang 

prestasinya di atas prestasi standar. (Drs.H. S.P. Hasibuan, 1990;133)

Sedangkan pengertian insentif menurut buku Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis 

dan manajemen yang disusun oleh Magdalena Lumbatoruan (1992,270) adalah 

sistem imbalan  yang  direncanakan  untuk  memberikan  motivasi  kepada  tenaga 

kerja  agar  meningkatkan  prestasi  dan  efisiensi.  Sehingga  hasil  karya  mereka 

diatas standar yang telah ditentukan.

Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa insentif 

merupakan suatu perangsang atau pendorong yang dapat menimbulkan semangat 

atau gairah kinerja seseorang guna meningkatkan prestasi kerja.

Heidjrachman  Ranupanjodo  dan  Suad  Husnan  (1993,185) 

mengklasifikasikan  jenis-jenis  insentif  yang  diberikan  pada  karyawan  adalah 

sebagai berikut:

3. Uang, seseorang  ingin  bekerja  karena  ingin  memperoleh  uang,  dengan 

uang  seseorang  dapat  memuaskan  kebutuhannya,  bagi  kebanyakan 

karyawan uang dapat merupakan daya rangsang yang sangat kuat.

4. Keamanan, merupakan sebuah kebutuhan manusia yang fundamental bagi 

sebagian tenaga kerja kadang-kadang pekerjaan yang aman lebih penting 

dari pada uang atau upah. Keamanan yang dimaksud dalam hal ini adalah 

kecemasan tarhadap kemungkinan diberhentikan meskipun pada dasarnya 

upah  yang  diberikan  rendah  tetapi  karena  pekerjaan  itu  menjamin 

kontiunitas maka hal ini menjadi minat utama seseorang untuk bekerja.



5. Persahabatan,  manusia  bekerja  memerlukan  manusia  lainnya,  adanya 

persahabatan  akan  akan  menyatuakan  mereka  secara  kelompok  yang 

bekerja sama dan saling memiliki.

6. pengakuan yang adil,  merupakan salah satu kebutuhan sosial yang dapat 

diperoleh dari hubungan antara atasan dan bawahan atau sesame mereka. 

Perlakuan yang adil ini dimaksudkan tidak pandang bulu dalam pemberian 

tugas,  insentif  dan  penghargaanserta  lainnya  yang  dapat  mengganggu 

kosentrasi guru dalam bekerja. 

7. Otonomi, merupakan salah satu bentuk insentif dalam memenuhi egoistik 

guru untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam batas-batas tertentu akan 

meningkatkan kreatifitas dan spontanitas. 

8. Prestasi,  pemberian kesempatan pada guru untuk berprestasi merupakan 

salah satu kebutuhan egoistik dalam hubungan dengan pemberian insentif. 

Kepala sekolah harus menghargai hasil pekerjaan mereka dan memberikan 

kesempatan untuk melakukan suatu tujuan organisasi sekolah. Seseorang 

yang merasa bahwa pekerjaannya tidak penting sering tidak semangat dan 

sering mengeluh didalam melaksanakan pekerjaannya. 

Menurut  M.  Manulang  (1996,4),  pada  dasarnya  bentuk  insentif  dapat 

digolongkan menjadi dua bagian yaitu: 

-Insentif Finansial  

d. bonus, adalah  uang  yang  diberikan  sebagai  balas  jasa  yang  diberikan 

secara  ikatan  dimasa  datang  dan  diberikan  kepada  guru  yang  berhak 

menerimanya.

e. Komisi, adalah jenis komisi yang diberikan kepada guru yang berprestasi. 

- Insentif non finasial                                                 

a. Pembelian pujian secara lisan maupun tertulis

b. Pemberian promosi jabatan

c. Ucapan terima kasih secra rormal maupun tidak formal

d. Pemberian perlengkapan khusus pada ruang kerja 

e. Pemberian penghargaan 



          Tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) menurut T. Hani Handoko 

(1998,150-158) adalah: 

1. Memperoleh personalia yang berkualitas

Kompensasi perlu ditetapkan cukup tinggi agar menarik para pelamar, karena 

organisasi-organisasi bersaing dalam pasar tenaga kerja, tingkat pengupahan harus 

sesuai dengan kondisi suplai dan permintaan tenaga kerja. Terkadang tingkat gaji 

yang relative tinggi diperlukan untuk menarik para pelamar yang cakap dan sudah 

bekerja di berbagai organisasi lain. 

2. Mempertahankan para pekerja yang ada sekarang 

Bila tingkat kompensasi tidak kompetitif,  niscaya banyak tenaga guru yang 

baik akan keluar. Untuk mencegah perputaran guru, pengupahan harus dijaga agar 

tetap kompetitif dengan sekolah lain. 

3. Menjamin keadilan 

Administrasi  pengupahan  dan  penggajian  sekolah  untuk  memenuhi  prinsip 

keadilan.  Keadilan  dan  konsisten  internal  dan  eksternal  sangat  penting 

diperhatikan dalam tingkat kompensasi. 

4. Kepuasan kerja 

Denga  balas  jasa  guru  akan  dapat  memenuhi  kebutuhan-kebutuhan  fisik, 

status,  social  dan  egoistiknya,  sehingga  ia  memperoleh  kepuasan  kerja  dari 

jabatannya itu. 

5. Motivasi 

Jika  balas  jasa  yang  di  berikan  cukup  besar,  kepala  sekolah  akan  mudah 

memotivasi bawahannya. 

6. Disiplin 

Dengan  pemberian  balas  jasa  yang  cukup  besar  maka  disiplin  guru 

semakin baik.  Mereka akan menyadari  serta mentaati  peraturan-peraturan yang 

berlaku.

Tujuan pemberian balas jasa ini hendaknya memberikan kepuasan kepada semua 

pihak,  guru  dapat  memnuhi  kebutuhannya,  kepala  sekolah  mendapatkan  hasil 



yang baik, peraturan pemerintah harus ditati, dan masyarakat mendapatkan hasil 

yang baik, tamatan yang membanggakan.

Dari tujuan-tujuan tersebut kita lihat bahwa insetif sangat penting didalam 

memotivasi guru agar mau mengajar dengan baik dan sungguh-sungguh. 

Untuk  memahami  pengertian  motivasi  dalam  pemberian  insentif  maka 

penulis akan mengemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli 

manajemen sebagai berikut: 

Bahwa  motivasi  adalah  suatu  kekuatan  penggerak  bagi  pekerja.(Gisela 

Hageman, 1993;146) 

Motivasi  adalah  keinginan  yang terdapat  pada  seseorang individu  yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. (Winardi, 1983;23) 

Motivasi  adalah suatu keterampilan untuk membuat  agar  orang yang dipimpin 

memberikan  upaya  yang  lebih  besar  dari  yang  biasa.  (Alan  Loy  Mc  Ginnis, 

1997;75)

Motivasi adalah keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para 

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja ikhlas demi tercapainya 

tujuan organisasi dengan efesien dan ekonomis.(Sondang P. Siagian, 1996;39)

Motivasi adalah merupakan proses pemberian dorongan kepada anak buah 

supaya  anak  buah  dapat  bekerja  sejalan  dengan  batasan  yang  diberikan  guna 

mencapai tujuan organisasi. (Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003;58)

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya 

tingkah laku ke arah tujuan tertentu. (Dr. E. Mulyasa, M.Pd.,2004;143) 

        Dari pengertian-pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

motivasi adalah keinginan yang menggerakan atau mendorong seseorang atau 

diri sendiri untuk berbuat sesuatu.

2.5. KINERJA 

2.5.1. Pengertian Kinerja

  Secara  umum  kinerja  mengandung  pengertian  perbandingan  antara 

hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. 

  Kinerja adalah merupakan perbandingan atau rasio antara massukan dan 



pengeluaran (Suyatno Sastrowinoto,Ir, 1995;2) 

     Kinerja adalah merupakan cara utama untuk mengangkat umat manusia 

dari  kemiskinan  ketingkat  kemakmuran  yang  lebih  baik.  (AF.  Stoner, 

1995;260) 

  Kinerja  adalah  mengandung  pengertian  filosofis,  definisi  kerja  dan 

teknis operasional. Secara filosofis kinrja mengandung pandangan hidup dan 

sikap  mental  yang  selalu  berusaha  untuk  meningkatkan  mutu  kehidupan. 

Keadan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan untuk kehidupan besok 

harus lebih baik dari hari ini. (Payman aj. Simanjuntak, 1998;30)

    Kinerja adalah diartikan dengan hubungan antara hasil nyata maupun 

fisisk  dengan  masukan  yang  nyata.  Kinerja  juga  diartikan  sebagai  tingkat 

efisiensi dalam meningkatkan kerja. (Muchandarsyah Sinungan, 1995;16)

Kinerja adalah merupakan hasila atau keluaran dari suatu proses. (Dr. E. 

Mulyasa, M.Pd.)

2.5.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja   

       Banyak  faktor  yang  mempengaruhi  kinerja  kerja  guru  baik  yang 

berhubungan dengan tenaga guru maupun lingkungan sekolah. Menurut balai 

pengembangan  produktifitas  daerah,  mengemukakan  12  faktor  utama  yang 

memnentukan kinerja tenaga guru, yakni: 

1. Sikap mental, berupa motivasi, disiplin dan etika kerja. 

2. Pendidikan, pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan yang lebih 

tinggi  akan nmemiliki  wawasan yang lebih  luas,  terutama penghayatan 

akan  arti  penting  kinerja.  Pendidikan  disisni  dapat  berarti  pendidikan 

formal  informal,  maupun  non  formal.  Tingginyakesadaran  akan 

pentingnya  kinerja  akan  mendorong  tenaga  kependidikan  yang 

bersangkutan bertindak produktif. 

3. Keterampilan,  makin  terampil  tenaga  kependidikan  akan  lebih  mampu 

bekerja  serta  menggunakan  fasilitas  dengan  baik.  Tenaga  kependidikan 

akan menjadi lebih terampil apabila mempunyai kecakapan (ability) dan 

pengalaman (experience) yang memadai. 



4. Manjemen,  diartikan  dengan  hal  yang  berkaitan  dengan  sistem  yang 

diterapkan  oleh  kepala  sekolah  untuk  mengelola  dan  memimpin  serta 

mengendalikan  tenaga  kependidikan.  Manajemen  yang  tepat  akan 

menimbulkan  semangat  yang  lebih  tinggi  sehingga  mendorong  tenaga 

kependidikan untuk bertindak produktif. 

5. Hubungan industrial, dapat: 

a.  Menciptakan ketenangan kerja dan memberikan mitivasi  kerja secara 

produktif sehingga kinerja dapat meningkat. 

b.  Menciptakan  hubungan  kerja  yang  serasi  dan  dinamis  sehingga 

menumbuhkan partisipasi aktif dalam usaha meningkatkan kinerja. 

c.  Meningkatkan  harkat  dan  martabat  tenaga  kependidikan  sehingga 

mendorong  diwujudkannya  jiwa  yang  berdedikasi  dalam  upaya 

meningkatkan produktivitas sekolah. 

6. Tingkat penghasilan yang memadai dapat menimbulkan kosentrasi kerja, 

dan kemampuan yang dimiliki  dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan 

kinerja. 

7. Gizi  dan kesehatan akan meningkatkan semangat kerja dan diwujudkan 

kinerja kerja yang tinggi. 

8. Jaminan  sosial  yang  diberikan  dinas  pendidikan  kepada  dimaksudkan 

untuk meningkatkan pengabdian dan semangat kerja. Jika jaminan sosial 

tenaga  kependidikan  mencukupi  maka  akan  menimbulkan  kesenangan 

bekerja,  yang  mendorong  pemanfaata  seluruh  kemampuan  untuk 

meningkatkan kinerja. 

9. Lingkungan  dan  suasana  ngajar  yang  baik  akan  mendorong  tenaga 

kependidikan  senang  bekerja  dan  meningkatkan  tanggung  jawab  untuk 

melakuakan  pekerjaan  dengan  lebih  baik  menuju  kearahy  peningkatan 

kinerja. 

10. Kualitas sarana pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan kinerja, 

sarana pembelajaran yang tidak baik akan menimbulkan pemborosan. 



11. Tekhnologi  yang  dipakai  secara  tepat  akan  mempercepat  penyelesaian 

proses  pendidikan,  menghasilkan  jumlah  lulusan  yang  berkualitas  sera 

memperkecil pemborosan. 

12. Kesempatan  berprestasi  dapat  menimbulkan  dorongan  psikologis  untuk 

meningkatkan  dedikasi  serta  pemanfaatan  potensi  yang  dimiliki  dalam 

meningkatkan kinerja. 

 

2.5.3. Pengukuran Kinerja  

     Dalam sebuah sekolah perlu diadaka penelitian terhadap prestasi ngajar, 

yang amna bertujuan untuk memcu semangat ngajar guru. 

Secara umum penilaian prestasi ngajar dapat diartikan sebagai suatu evaluasi 

yang  dilakukan  secara  priodik  dan  sistematis  tentang  prestasi  ngajar  (Job 

Performance) seorang tenaga guru, termasuk potensi pengembangannya. 

1. Job Standard > Job Performance

      Tenaga  kependidikan  yang  berada  dibawah  standar,  yang  artinya 

kemampuan  tenaga  ngajarnya  tersebut  berada  dibawah  standar  tugas  yang 

diberikan.

2. job Standar=Job Performance

Tenaga kependidikan yang kemampuannya sesuai standar tugasnya. 

3. Job Standar < Job Performance

Tenaga kependidikan yang kemampuannya berada diatas standar. 

          Penilaian prestasi ngajar mempunyai beberapa tujuan diantaranya: 

1. Memelihara prestasi ngajar 

2. Mengukur dan meningkatkan prestasi ngajar 

3. Menentukan kebutuhan akan pelatihan (trainning need)

4. Sebagai dasar pengembangan karir 

      Untuk mencapai tujuan tercapainya tenaga kependidikan yang terlatih 

perlu diakan pelaihan tenaga guru yang dibarengi oleh motivasi yang baik dari 

kepala sekolah. 



 

  


	BAB I
	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang Masalah

	     Dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan pendidikan yang telah ditetapakan bersama oleh sekolah, diperlukan kondisi sekolah yang kondusif dan keharmonisan antara tenaga pendidik yang ada disekolah antara lain, Kepala sekolah, guru, tenaga administrasi, yang masing-masing mepunyai peran yang cukup besar dalam mencapai tujuan pendidikan.    
         	Tenaga guru salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran sebagai factor penentu keberhasilan tujuan organisasi selain tenaga kependidikan lainnya, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan yang muaranya akan menghasilkan tamamatan yang diharapkan. Untuk itu kinerja guru harus selalu ditingkatkan. Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja itu biasanya dilakukan dengan cara memberikan insentif, memberikan motifasi, meningkatkan kemampuan, gaya kepemimpinan yang baik. Sementara kinerja guru dapat ditingkatkan apabila  insentif diberikan tepat waktunya, dan pihak manajemen sekolah bisa mengetahui apa yang diharapkan dan kapan bisa  harapan-harapan diakui terhadap  hasil kerjanya. 
	           	Kinerja guru atau prestasi kerja merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan,
pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu. Kinerja baik jika guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan kreatifitas dalam melaksanakan pengajaran serta tujuan lainnya.  
            Dengan demikian membaiknya keadaan social ekonomi masayarakat dan pendidikan yang bertambah tinggi, serta pengetahuan masyarakat yang terus meningkat, mengakibatkan sistem nilai juga bertambah, yang mengakibatkan masyarakat makin menuntut pendidikan yang bermutu dan memuaskan.           
	            Pemberian insentif tehadap guru adalah sebagai pendorong yang dapat memotivasi guru untuk lebih bekerja keras secara efektif. Insentif terkait erat dengan kinerja guru. Terdapat timbal balik dua arah antara pemberian insentif dengan kinerja. Insentif diberikan karena adanya kinerja yang baik dan diberikan untuk lebih meningkatkan kinerja lagi  dimasa mendatang. 
	       Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa pemberian insentif dapat meningkatkan kinerja guru pada sebuah sekolah, maka penulis tertarik menyususn skripsi ini dengan judul ”Pengaruh Pemberian Insentif Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Guru Pada SMP PGRI Kalimulya Depok”
	1.2. Masalah
	1.2.1. Identifikasi Masalah 
            Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dijelaskan bahwa insentif merupakan faktor yang sangat penting didalam upaya meningkatkan kinerja guru agar didalam melaksanakan tugas mengajar dapat maksimaldengan identifikasi  masalah sebagai berikut: 
	1.Bagaimana cara pemberian insentif yang diberikan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan kinerja guru? 
	2.Sejauh mana guru merasa puas atas pemberian insentif oleh pihak sekolah?
	3.Apa dampak pemberian insentif dalam meningkatan kinerja guru?
		
	            Bertolak dari identifikasi masalah tersebut maka penulis akan membahas tentang ”Pengaruh Pemberian Insentif Dalam Upaya Meningkatan Kinerja Guru Pada SMP PGRI Kalimulya Depok”
	1.2.2. Batasan Masalah 

	            Berdasarkan uraian di atas penulis mencoba membatasi masalah penelitian ini pada ”Pengaruh Pemberian Insentif Dalam UpayaMeningkatkan Kinerja Guru Pada SMP PGRI Kalimulya Depok” 
	1.2.3. Rumusan Masalah 

	       	 Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dirumuskan suatu permasalahan pokok yang akan dibahas pada bab pembahasan yakni:
	1.Seberapa besar pemberian insentif guru SMP PGRI  	terhadap peningkatan kinerja guru tersebut?
	2.Faktor-faktor apa saja yang mepengaruhi kinerja guru pada 	SMP PGRI Kalimulya?
	3.Apa  bentuk pemberian insentif yang diberikan SMP PGRI Kalimulya kepada tenaga gurunya?   


	1.3. Tujuan dan Kegunaan penelitian 
	1.4. Hipotesis  

	1.5. Metode Penelitian
	1.5.1. Variabel-variabel yang diteliti
	1.5.3 Tekhnik Pengumpulan Data
           Salah satu cara untuk mencari memperoleh, mengumpulkan serta mencatat data yang dipergunakan untuk keperluan menyusun karya ilmiah dan menganalisa faktor - faktor yang berhubungan dengan pokok permasalahan sehingga didapat suatu kebenaran atas data yang diperoleh. 
	 1.5.3.1. Pengumpulan Data Langsung (primer)
	a.Observasi 
Yaitu mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung pada sekolah SMP PGRI Kalimulya Kota Depok. 
	b.Wawancara 
Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak sekolah mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan dengan objek penelitian. 
	1.5.3.2. Pengumpulan Data Tidak Langsung (Sekunder) 
            Merupakan pengumpulan data pendukung  yang diperoleh dari laporan-laporan pihak sekolah dan dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan . 
	1.5.4. Tekhnik Pengolahan Data
1.5.4.1. Kuantitatif 
 Ada banyak tekhnik pengolahan data secara kuantitatif yang bisa diperoleh dari statistik adapun tekhnik atau metode pengolahan data adalah metode: Regresi, koefisien korelasi, dan koefisien determinasi, dan uji t.
	a. Analisa regresi 
Digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel yaitu X dan Y.Dimana X sebagai pemberian isentif dan Y adalah sebagai kinerja guru.
	
	b. Untuk menetahui angka (koefisien) hubungan tersebut digunakan rumus standar: 

	

	Keterangan : 
r= Koefisien Korelasi 
n= Jumlah Sampel
X= Pemberian Insentif
Y= Kinerja Guru 
	c. Untuk mengetahui koefisien determinasi atau penentu kuat atau lemahnya pemberian insentif dalam usaha peningkatan kinerja guru diperlihatkan beberapa persen dengan menggunakan rumus
 x 100%

	a.Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis maka harus melakukann pengujian hipotesa: 
	Bila tb > t (table) maka signifikan. Artinya adalah hipotesa kerja yang dirumuskan dapat diterima. 
	 
	1.5.4.2. Diskriptif Kuantitatif 
             Analisis deskriptif kuantitatif yaitu : teknis analisis yang pada dasarnya menggunakan penjelasan-penjelasan serta gambaran umum penjelasan koefisien korelasi yang bersimbol r mempunyai batasan =-1<r<1. Artinya bila r= 1 hubungan X dan Y sempurna serta pisitif atau mendekati 1 hubunan X dan Y sangat erat dan positif. 
Bila r=-1 hubungan X dan Y sangat erat dan positif 
Bila r=0 hubungan X dan Y tidak ada hubungan.
	1.5.4.3. Kerangka Anlisis  
            Peranan pemberian insentif usaha kebijaksanaan dalam peningkatan guna meningkatkan kinerja guru. 
	Input 				Proses 		Output		
	1.5.4.3. Sistematika Skripsi
	            Untuk memberikan gambaran singkat mengenai apa yang diuraikan dalam skipsi ini, maka penulis membuat suatu sistematika yang terbagi atas lima bagian yang berurutan dan saling berkaitan satu dengan lainnya. 

	BAB. 1  
	PENDAHULUAN
	            Dalam bab ini akan dibahas tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang pemilihan judul, masalah dan batasan masalah yang akan dipecahkan. Selain itu juga akan menguraikan metode pengumpulan data, alat analisis, serta tujuan dan manfaat penelitian. 

	BAB ll 
	LANDASAN TEORI
	             Dalam bab ini penjelasan tentang arti imsentif dan kinerja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kinerja guru, dan pentingnya usaha untuk memajukan dunia pendidikan.

	BAB 111 
	GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN
	              Menjelaskan tentang sejarah singkat sekolah, struktur organisasi, dan sarana penunjang pada proses dalam meningkatkan kinerja guru

	BAB IV
	 ANALISIS PEMBAHASAN DAN INTERPRETASI
	             Dalam bab ini membahas mengenai pemberian insentif guna menigkatkan kinerja guru. Kemudian penulis mencoba menganalisis dan mengevaluasi pemberian insentif yang telah dijalankan guna meningkatkan  kinrja guru. 

	BAB V
	 PENUTUP
	             Merupakan bab terakhir yang akan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dari skripsi ini. Saran-saran apa yang dapat penulis berikan untuk meningkatkan pemberian insentif kepada guru SMP PGRI Kalimulya khususnya. 


