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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan hal yang penting bagi 

kemajuan suatu bangsa, berdasarkan hal tersebut maka, sekolah yang berada di 

sekitar masyarakat mengalami peningkatan. Hal ini didukung oleh data Badan 

Pusat Statistik (BPS) yang mengatakan bahwa jumlah sekolah pada tahun 2016 

mengalami peningkatan yang awalnya berjumlah 3200 sekolah menjadi 3221 

sekolah. Kualitas pendidikan di Indonesia harus selalu ditingkatkan dalam rangka 

menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, peningkatan kualitas 

pendidikan tentunya harus didukung dengan adanya kualitas tenaga mengajar. 

Kualitas tenaga mengajar juga merupakan sumber daya yang ada dalam lembaga 

kependidikan, maka sumber daya yang paling menentukan dalam system 

kependidikan ialah seorang guru. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2005 tentang Guru dan Dosen Bab I ayat 1 : “Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi siswa pada pendidikan anak usia jalur formal, 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah”. Menurut Usman (dalam Ansori 

A,2015) tugas seorang guru dikelompokan menjadi tiga jenis, pertama tugas guru 

dalam bidang profesi (mendidik, mengajar, dan melatih), kedua tugas guru dalam 

bidang kemanusiaan dan ketiga tugas guru dalam bidang kemasyarakatan. 

Beberapa tugas tersebut menegaskan bahwa guru dihadapkan pada tuntutan 

pekerjaan yang berat, karenaseorang guru dituntut untuk memenuhi standar 

minimum kompetensi seorang pendidik profesional. Guru harus menguasai ilmu 

pendidikan secara luas dan mendalam serta diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari. Profesi seorang guru juga diharapkan dapat berinteraksi dengan sesama guru, 

siswa, orang tua murid serta masyarakat dengan positif. 

Pada dasarnya manusia bekerja karena suatu alasan yang mendorongnya 

untuk melakukan pekerjaan tersebut. Alasan itu disebut juga sebagai motivasi. 
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Menurut Robbins dan Judge (2008:222),motivasi adalah proses yang menjelaskan 

intensitas, arah, dan ketekunan seseorang individu untuk mencapai sebuah tujuan. 

Definisi lain menurut Wibowo (dalam Theodora O,2015) Motivasi adalah 

dorongan terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. 

Didukung dengan teori hierarki kebutuhan Maslow, bahwa manusia 

dimotivasikan oleh beberapa kebutuhan sehingga Maslow mengklasifikasikan ke 

dalam lima kebutuhan. Lima kebutuhan tersebut ialah Kebutuhan Fisiologis 

(Phisiological needs),  Kebutuhan akan rasa aman (Safety and Security needs),  

Kebutuhan social (Affiliation or acceptance needs or belongingness), Kebutuhan 

akan penghargaan (Esteem  or status needs ), dan Kebutuhan aktualisasi diri (Self-

actualization needs). 

Dilihat dari lima kebutuhan manusia menurut Maslow kebutuhan disusun 

dalam sebuah hierarki atau tangga berjenjang, dimana setiap anak tangga selalu 

mengarah pada anak tangga yang diatasnya, hal ini mencerminkan adanya 

dorongan menuju kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi seperti tingkat pertama 

merupakan tingkat paling dasar ialah kebutuhan fisiologis. Jika kebutuhan 

pertama sudah terpenuhi atau cukup terpenuhi, maka seseorang akan termotivasi 

untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi lagi hingga mencapai kebutuhan 

aktualisasi diri. Motivasi yang timbul pada setiap individu digunakan untuk 

mencapai suatu tujuan,dimana setiap individu mempunyai motif yang berbeda-

beda dalam bekerja. Misalkan, guru merupakan salah satu profesi yang timbul 

melalui minat (kemauan) serta kemampuan, namun dalam menjalani sebuah 

profesinya mereka memiliki motif yang berbeda seperti tujuan, pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan. 

Yayasan Nurul Ulum merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat 

yang bergerak dalam bidang pedidikan yang berada di kota semarang, yayasan ini 

mendirikan dua jenjang pendidikan yaitu Sekolah Dasar (SD Pungkuran) dan 

Sekolah Menengah Pertama (SMP Hasanudin 03). Guru pendidik di yayasan 

tersebut berjumlah 14 orang yang berstatus guru tetap. Yayasan Nurul Ulum 

merupakan sekolah yang dikelola oleh swasta dan tidak ada campur tangan dari 
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pemerintah. Seorang guru dalam menjalankan profesinya mereka pasti memiliki 

dorongan untuk mencapai suatu tujuan dan tujuan tersebut ialah untuk memenuhi 

kebutuhan, keinginan dan tujuan lainnya. Jika melihat gaji yang diberikan yayasan 

untuk semua guru pendidik di Yayasan Nurul Ulum, gaji tersebut tidak sesuai 

dengan standar gaji yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebesar 2,3 juta 

rupiah, sedangkan Yayasan Nurul Ulum hanya memberikan gaji kepada guru 

pendidik sebesar 1,7 juta rupiah. Dilihat dari gaji yang diberikan, gaji tersebut 

tidak sebanding dengan pekerjaan yang sudah mereka lakukan. Selain itu 

kesejahteraan lain yang di berikan oleh yayasan hanya asuransi kesehatan, namun 

hal tersebut tidak menjadi permasalahan bagi guru pendidik di Yayasan Nurul 

Ulum Semarang. 

Berdasarkan penjelasan di atas yang menarik untuk diteliti, bagaimana 

motivasi seorang guru di Yayasan Nurul Ulum Semarang dalam menjalankan 

profesinya, walaupun mereka mendapatkan gaji dibawah UMK (Upah Minimum 

Kota) serta pemenuhan kebutuhan guru Yayasan Nurul Ulum berdasarkan teori 

hierarki kebutuhan Maslow. Untuk itu saya akan melakukan penelitian yang diberi 

judul “Deskripsi Motivasi Guru Berdasarkan Teori Hierarki Kebutuhan 

Maslow (Studi Kasus Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi motivasi dan pemenuhan kebutuhan 

berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow pada Guru Yayasan 

Nurul Ulum Semarang ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan motivasi guru 

dan pemenuhan kebutuhan berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow pada 

Guru Yayasan Nurul Ulum Semarang. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi Akademisi  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi kepada 

peneliti selanjutnya, khususnya dalam topik motivasi sumber 

daya manusia. 

2. Bagi Praktisi 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pemikiran bagi 

Yayasan Nurul Ulum untuk memberikan kesejahteraan kepada 

guru pendidik. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I 

Pendahuluan merupakan bagian yang menjelaskan latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penulisan.  
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BAB II 

Landasan teori merupakan bagian yang menjelaskan teori yang 

berhubungan dengan penelitian serta hasil penelitian terdahulu tentang teori 

motivasi dan kerangka pikir penelitian. 

BAB III 

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan bagaimana metode 

yang digunakan, objek dan lokasi penelitian, informan penelitian dan alat 

analisis data.  

BAB IV  

Hasil dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi 

objek penelitian yaitu motivasi dan pemenuhan kebutuhan.  

BAB V  

Penutup merupakan bagian terakhir dalam penulisan skripsi yang meliputi 

kesimpulan dan saran.  

  


