
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

pada pasal 4 menjelaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 

jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Jika dikaitkan dengan 

dengan tujuan pendidikan nasional tersebut maka adalah suatu yang wajar jika 

masyarakat menuntut adanya pendidikan yang berkualitas.  

Kualitas pendidikan dipengaruhi oleh penyempurnaan sistemik terhadap 

seluruh komponen pendidikan seperti peningkatan kualitas dan pemerataan 

penyebaran guru, kurikulum yang disempurnakan, sumber belajar, sarana dan 

prasarana yang memadai, iklim pembelajaran yang kondusif, serta didukung 

oleh kebijakan (political will) pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. 

Dari semuanya itu, guru merupakan komponen paling menentukan, karena di 

tangan gurulah kurikulum, sumber belajar, sarana dan prasarana, dan iklim 

pembelajaran menjadi sesuatu yang berarti bagi kehidupan peserta didik. Di 

sinilah, antara lain pentingnya guru (Mulyasa, 2006:18).  Hal mana 

pendidikan yang berkualitas sangat erat dengan kemampuan guru. Guru 



adalah orang yang mempunyai tanggungjawab terhadap pendidikan dan 

perkembangan peserta didik.  Prestasi seorang peserta didik, apakah maju atau 

tidaknya tergantung pada kemampuan guru dalam meningkatkan motivasi 

belajar peserta didik. Semakin tinggi pendidikan seorang guru dan luas 

wawasan yang dimilikinya, kemungkinan besar akan semakin mampu 

meningkatkan motivasi belajar dan pada akhirnya meningkatkan prestasi 

peserta didiknya. Untuk meningkatkan prestasi tersebut, para guru hendaknya 

harus memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas terhadap profesinya. 

Salah satu cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan dengan banyak 

mengikuti seminar, membaca buku, koran, majalah dan juga menulis karya 

ilmiah. 

Pendidikan yang benar seharusnya mengabdi kepada kepentingan 
anak, kepada kemampuan anak, kepada minat anak, kepada bakat 
anak, sehingga meskipun penyelenggaraan pendidikan secara klasikal, 
akan tetapi sasaran pendidikan harus tetap kepada individu setiap anak, 
kepada diri setiap anak.(Djohar MS, 2006:31) 

 

 Dengan mengacu pada pendidikan yang benar tersebut, pendidikan 

yang berkualitas di Indonesia masih menjadi permasalahan yang perlu 

dicarikan solusinya. Permasalahan kualitas pendidikan dapat diidentifikasi 

dari beberapa indikator, diantaranya adalah hasil belajar dan efisiensi waktu 

belajar. Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Program Guru Bantu dinyatakan 

bahwa pada jenjang pendidikan dasar prestasi belajar yang dicapai siswa SMP 

di Indonesia ternyata menunjukkan hasil yang tidak menggembirakan.  

Permasalahan lain adalah penyebaran guru yang tidak merata di 

berbagai daerah. Oemar Hamalik (2008:12) menyatakan bahwa penyebaran 



guru tidak seimbang dengan permintaan daerah-daerah yang tersebar luas 

dengan sebagian besar guru ingin bekerja di kota-kota saja. Kecuali itu masih 

ada guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya, 

sehingga kompetensi profesional guru masih rendah. 

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, tentu saja perlu dilakukan upaya 

perbaikan dalam bidang pendidikan. Pembangunan bidang pendidikan harus 

menjadi perhatian yang lebih mendalam dengan mewujudkan manajemen 

pendidikan dan peningkatan profesionalisme guru serta pemberdayaan peran 

dan fungsi sekolah sebagai lembaga otonom yang bertugas meningkatkan 

akuntabilitas organisasinya.  

Tuntutan yang besar terhadap kualitas pendidikan harus mendapatkan 

respon positif dari para guru. Apalagi pada masa sekarang,  perkembangan 

ilmu pengetahuan sangat pesat dalam berbagai sektor kehidupan, diperlukan 

pengelolaan sumber daya pendidikan, baik sumber daya manusia, sumber 

daya keuangan, sumber sarana dan prasarana maupun sumber daya 

metodologi dan prosedur pendidikan (man, money, material, methode). Untuk 

memberdayakan sumber daya pendidikan, dalam mencapai tujuan diperlukan 

banyak faktor, karena banyak masalah yang berkaitan dengan guru. Menurut 

Standar Kompetensi Guru (Diknas, 2005:83), berbagai masalah yang 

berkaitan dengan Kompetensi Guru antara lain (1) adanya keberagaman 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran dan penguasaan pengetahuan, 

(2) belum adanya alat ukur yang akurat untuk mengetahui kemampuan guru, 

3) pembinaan yang dilakukan belum mencerminkan kebutuhan, dan  



(4) kesejahteraan guru yang belum memadai. 

Berdasarkan survei yang dilakukan di 14 propinsi oleh Direktorat 

Tenaga Kependidikan Ditjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan, Depdiknas, bahwa secara umum Kepala Sekolah dan 

Pengawas dinilai belum memenuhi standar kompetensi yang diharapkan 

untuk mempercepat peningkatan mutu pendidikan di sekolah-sekolah yang 

dipimpin dan diawasinya. Sebagian besar SD belum memiliki tenaga 

kependidikan. ”Sampel yang diambil 266 kepala sekolah dan 17 dari kalangan 

independen. Meski tidak bisa disebut mewakili seluruh Indonesia, tapi itulah 

gambaran Kepala Sekolah kita” Ujar Direktur Tenaga Kependidikan 

Depdiknas Surya Dharma di sela rapat persiapan penghargaan Kepala Sekolah 

dan Pengawas tingkat nasional di Jakarta. (Inspirasi:2007:3) 

Kondisi pendidik atau guru di Sekolah Menengah Pertama di Indonesia, 

baik yang berstatus negeri maupun swasta, menarik untuk dikaji karena pada 

akhir-akhir ini guru SMP mengalami perubahan kebijakan. Semua guru SMP 

harus memenuhi kualifikasi pendidikan, disamping harus memenuhi 

persyaratan kompetensi dan akan mengikuti uji sertifikasi keguruan. 

Kompetensi seorang guru menentukan keberhasilan dalam mencapai 

peningkatan mutu pembelajaran. Guru merupakan penggerak utama 

penyelenggaraan pendidikan disuatu lembaga atau satuan pendidikan. 

Kepemimpinan guru dijenjang pendidikan dasar sangat dibutuhkan para 

peserta didik karena guru harus mengajarkan ilmu pengetahuan. Disamping 

itu, guru juga harus mendidik peserta didik dengan nilai-nilai untuk 



membentuk kepribadian karena pendidikan berperan dalam pembentukan 

pribadi manusia.  

Pada jenjang Pendidikan Dasar, pengelolaan tenaga pendidik tidaklah 

sederhana. Hal  ini dilihat dari tugasnya dalam peningkatkan mutu 

pembelajaran yang sekarang ini sedang berbenah diri untuk menerapkan 

pengelolaan sumber daya manusia yang lebih efektif dalam penerapan 

kurikulum baru, seperti Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. 

Mulyasa (2006:8) menjelaskan bahwa KTSP merupakan singkatan dari 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang dikembangkan sesuai 
dengan satuan pendidikan, potensi sekolah/daerah, karakteristik 
sekolah/daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan karakteristik 
peserta didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan KTSP dan 
silabus berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi 
lulusan, di bawah supervisi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. KTSP 
merupakan upaya pemerintah untuk menyempurnakan kurikulum agar 
lebih familiar dengan guru, karena guru banyak dilibatkan, diharapkan 
memiliki tanggung jawab yang memadai. 
 
Standar Nasional Pendidikan (SNP Pasal 1, ayat 15) menjelaskan bahwa 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah kurikulum 
operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 
pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan 
dengan memperhatikan dan berdasarkan standar kompetensi serta 
kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional 
Pendidikan (BSNP). 
 

Jumlah  pendidik dan kualifikasi pendidikan dijenjang pendidikan dasar, 

jauh lebih banyak dibandingkan dengan tenaga pendidik dan kependidikan 

dijenjang pendidikan lanjutan atas atau perguruan tinggi. Ini juga perlu 

mendapat perhatian tersendiri. Namun demikian khususnya guru di SMP 

sebagian besar adalah sarjana strata satu (S1). Mereka mempunyai bekal yang 

cukup dilihat dari aspek latar belakang pendidikan. Guru SMP di Sub Rayon 



08 Bandongan, Kabupaten Magelang, mempunyai kualifikasi seperti di atas, 

dengan kuantitas terbanyak adalah berpendidikan S1. Meskipun demikian, di 

SMP wilayah Sub Rayon 08 Bandongan, sampai saat ini masih ada guru yang 

berpendidikan di bawah S1 atau sedang kuliah menempuh pendidikan S1. 

Masa kerja berkaitan dengan pengalaman kerja,  dimana yang 

dimaksudkan adalah lamanya seseorang bekerja di suatu organisasi atau 

instansi.  Makin lama seseorang bekerja, maka semakin dianggap 

berpengalaman, dalam arti dapat mengetahui lebih jauh mengenai berbagai 

aspek pekerjaannya, sehingga diharapkan dapat lebih produktif atau memiliki 

kinerja yang lebih baik dari mereka yang baru memiliki pengalaman kerja 

yang relatif pendek.  Pengalaman kerja bukan hanya diperoleh selama bekerja 

dalam perusahaan (masa kerja) dimana dia bekerja sekarang, namun dapat 

ditambah dengan pengalaman yang diperoleh dari perusahaan lain pada jenis 

pekerjaan yang sejenis. Dalam dunia pendidikan, masa kerja  seorang guru 

dimulai pada saat guru tersebut menerima Surat Keputusan menjadi guru. 

Surat Keputusan ini bisa dari Menteri Pendidikan Nasional, bagi guru yang 

memiliki Nomor Induk Pegawai dan Surat Keputusan Ketua Yayasan, bagi 

guru swasta. Guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang, 

mempunyai masa kerja dengan kuantitas terbanyak adalah berpengalaman 

diatas 10 tahun. Meskipun demikian, Guru di SMP wilayah Sub Rayon 08 

Bandongan, sampai saat ini masih ada guru yang berpengalaman kurang dari 

5 tahun. 



Motivasi atau dorongan untuk bekerja adalah suatu hal yang sangat 

penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi.  Tanpa adanya motivasi 

kerja, tujuan organisasi akan sangat sulit untuk dicapai, sebaliknya apabila 

dalam organisasi terdapat motivasi yang tinggi dari para pegawainya maka hal 

tersebut suatu jaminan atas keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. 

Guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang, mempunyai 

dorongan untuk bekerja sangat tinggi, yang dapat meningkatkan kompetensi 

profesionalnya.  

Guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan dituntut berkompetensi 

profesional dalam mengajar dengan cara efektif dan efisien, memimpin, 

mengelola, dan mengembangkan kelas. Guru efektif adalah guru yang 

menguasai kemampuan sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan dan berhasil meningkatkan hasil belajar siswanya (Suparlan 

2008:88). Sebagai bagian dari kompetensi profesional, guru senantiasa 

berusaha meningkatkan mutu pembelajaran.  

Upaya para guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya baik 

dengan meningkatkan pendidikan maupun motivasi kerja menjadi latar 

belakang yang menarik untuk dikaji. Sesuai dengan latar belakang ini, maka 

model rancangan penelitian menentukan fokus penelitian pada variabel latar 

belakang pendidikan guru, masa kerja, motivasi kerja dan kompetensi 

profesional Guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang. 

 

 



B. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasikan dalam penelitian 

ini antara lain adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang 

pendidikannya, dan masih adanya guru yang belum sesuai dengan kualifikasi 

akademik. Kecuali itu permasalahan yang dapat diidentifikasi juga 

menyangkut  bagaimana latar belakang pendidikan guru di Sub Rayon 08 

Bandongan, bagaimana masa kerja guru di Sub Rayon 08 Bandongan, 

bagaimana motivasi kerja guru di Sub Rayon 08 Bandongan, bagaimana 

profesional guru di Sub Rayon 08 Bandongan berdasarkan latar belakang 

pendidikan guru, bagaimana profesional guru di Sub Rayon 08 Bandongan 

berdasarkan masa kerja guru, serta bagaimana profesional guru di Sub Rayon 

08 Bandongan berdasarkan motivasi kerja? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan latar belakang pendidikan guru, masa kerja, motivasi 

kerja guru dan profesional guru sebenarnya sangat komplek. Untuk 

memfokuskan penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang lebih optimal, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu dalam penelitian ini 

dibatasi pada kontribusi latar belakang pendidikan guru, masa kerja, dan 

motivasi kerja terhadap kompetensi profesional guru SMP di Sub Rayon 08 

Bandongan, Kabupaten Magelang. 

 

 



D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka masalah dalam penelitian 

ini lebih ditekankan pada aspek manajemen sumber daya guru, berkaitan 

dengan kemampuan profesional guru dalam mengajar. Ada 4 masalah yang 

perlu di bahas. 

a.  Adakah kontribusi latar belakang pendidikan terhadap kompetensi 

profesional guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang? 

b. Adakah kontribusi masa kerja terhadap kompetensi profesional guru SMP 

di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang? 

c. Adakah kontribusi motivasi kerja terhadap kompetensi profesional guru 

SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang? 

d. Adakah secara bersama-sama latar belakang pendidikan, masa kerja dan 

motivasi kerja memberikan kontribusi terhadap kompetensi profesional 

guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka ada 4 tujuan yang ingin 

dicapai. 

a. Mendeskripsikan kontribusi latar belakang pendidikan terhadap 

kompetensi profesional guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, 

Kabupaten Magelang. 

b. Mendeskripsikan kontribusi masa kerja terhadap kompetensi profesional 

guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang  



c. Mendeskripsikan kontribusi motivasi kerja terhadap kompetensi 

profesional guru SMP di Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang. 

d. Mendeskripsikan kontribusi latar belakang pendidikan, masa kerja dan 

motivasi kerja terhadap kompetensi profesional guru SMP di Sub Rayon 

08 Bandongan, Kabupaten Magelang. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran 

pengembangan konsep, teori, minimal menguji teori manajemen dalam 

pendidikan yang menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan guru, masa 

kerja dan motivasi kerja berkorelasi positif dengan kompetensi  

profesional guru. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Memberikan masukan kepada pihak penyelenggara pendidikan, 

khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten 

Magelang, Yayasan penyelenggara pendidikan dan sekolah-sekolah di 

Sub Rayon 08 Bandongan, Kabupaten Magelang. 

b. Memberikan masukan bagi Kepala Sekolah dan guru dalam 

meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesional 

pembelajaran di sekolah. 

 


