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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam suatu 

organisasi karena merupakan sumber yang mengarahkan organisasi serta 

mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan 

masyarakat dan zaman. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu 

diperhatikan, dijaga, dan dikembangkan. Sumber daya manusia perlu 

dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh sumber daya manusia yang 

bermutu dalam arti sebenarnya yaitu pekerjaan yang dilaksanakan akan 

menghasilkan sesuatu yang dikehendaki. Bermutu bukan hanya pandai saja tetapi 

juga memenuhi syarat kualitatif yang dituntut dari pekerjaan sehingga pekerjaan 

benar-benar dapat diselesaikan sesuai rencana. 

Adanya usaha peningkatan pembangunan, maka masalah penyiapan tenaga 

kerja yang mempunyai kemampuan dalam bidang ilmu. pengetahuan dan 

teknologi mutlak diperlukan. Di pihak lain sangat disadari permasalahan 

ketenagakerjaan kita masih dianggap memiliki mutu yang rendah. Kenyataan 

menunjukkan bahwa lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, khususnya 

SMA, belum dapat menjamin lulusannya untuk siap bekerja. Keadaan ini 

diperjelas oleh hasil survey yang dilakukan oleh Bank Dunia yang menunjukkan 

“kelemahan susunan tenaga kerja di Indonesia terutama tenaga kerja tingkat 

menengah, menyangkut segi keterampilannya” (La Ode Turin, 2005:2). 
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Selanjutnya permasalahan tentang rendahnya mutu tenaga kerja yang dihasilkan 

belum sepenuhnya dapat dipecahkan, banyak pekerjaan yang dilakukan dengan 

mutu keterampilan yang rendah dan tidak efisien, tidak kreatif dan akibatnya 

produktivitas rendah.  

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ada pada faktor guru. Analisis 

terakhir menunjukkan bahwa “guru tetap merupakan faktor kunci yang paling 

menentukan, karena proses kegiatan belajar mengajar ditentukan oleh pendidik 

dan peserta didik” (Falah Yunus, 2005:3). Hal ini mencerminkan betapa 

pentingnya peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan, bahwa faktor 

utama yang menjamin sekolah lebih baik adalah apabila sekolah tersebut 

memiliki guru-guru yang baik, karena itu harapan untuk memiliki sekolah yang 

baik dalam arti berkualitas tinggi harus didahului dengan pembinaan terhadap 

gurunya.  

Kualifikasi guru yang diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan 

adalah mereka yang mampu dan siap berperan secara profesional dalam dua 

lingkungan besar yaitu sekolah dan masyarakat. Hal ini memberi arti bahwa guru 

yang profesional adalah guru yang mampu menunjukkan performansi mengajar 

yang tinggi dalam tugasnya, dan berinteraksi dengan anak didik, kepala sekolah, 

sesama guru, staf administrasi sekolah, dan masyarakat di luar sekolah. Di 

samping itu guru yang profesional juga diharapkan mampu berkomunikasi 

dengan orang tua anak didik, masyarakat sekitarnya, dan organisasi atau institusi 

terkait dengan lembaga pendidikan. Untuk dapat menghasilkan guru-guru yang 

performansinya bagus, maka guru-guru harus memiliki kemampuan dalam bahan 
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pelajaran, profesi, penyesuaian diri, sikap-sikap nilai dan keperibadian. Menurut 

Undang-undang tentang guru dan dosen nomor 14 tahun 2005 ada empat 

kompetensi yang harus dimiliki guru yaitu: “1. kompetensi Pedagogik, 2. 

kompetensi kepribadian, 3. kompetensi profesional, dan 4. kompetensi sosial”. 

Kemampuan profesional adalah guru yang bertanggung jawab, mampu 

melaksanakan perannya, mampu bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan dan 

mampu melaksanakan perannya dalam mengajar di kelas. 

Studi tentang aspek pendidikan dan latihan guru, telah banyak dilakukan 

hal ini untuk membantu guru-guru baru mengembangkan kompotensinya ke arah 

yang lebih baik. Dengan demikian, untuk mengetahui performansi guru dalam 

melaksanakan performansinya adalah perlu. Bagi guru yang memiliki 

performansi mengajar yang kurang, sehingga menghasilkan siswa yang kurang 

bermutu, maka perlu ditanggulangi dengan upaya pengembangan staf atau 

pembinaan profesi guru. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan guru dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemerintah 

telah banyak melakukan upaya dengan jalan penataran, dan peningkatan 

pendidikan guru. Hal ini didasarkan pada program pengembangan pendidikan 

guru. Walaupun demikian masih banyak sorotan tentang rendahnya mutu guru. 

Sehingga dirasa perlu dilakukan upaya berkelanjutan (terus menerus) 

meningkatkan tingkat pendidikan para guru, diadakan kegiatan penataran, serta 

dapat memberikan motivasi para guru guna mendorong meningkatkan 

performansi mengajarnya. 
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Sebagai seorang pengejawantah ilmu pengetahuan guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, 

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Dalam hal ini adalah tingkat pendidikan guru yang merupakan salah satu faktor 

penentu keberhasilan dalam pembelajaran atau mutu pendidikan. 

Prestasi kerja (kinerja) guru tidak cukup hanya dicapai dengan peningkatan 

pendidikan dan pelatihan saja, tetapi juga bisa karena faktor pengalaman kerja. 

Jika hal tersebut terpenuhi, maka guru akan giat bekerja sehingga prestasi kerja 

(kinerja) dapat meningkat. Kinerja (prestasi kerja) guru sebagai pendidik di SMA 

Muhammadiyah 1 Pekalongan tentu dipengaruhi oleh kebutuhan seperti yang 

dimaksud di atas, dan mereka akan bekerja keras jika pekerjaannya dapat 

memenuhi kebutuhan. Faktor pengalaman kerja sebagai guru ikut mempengaruhi 

kinerja dalam pelaksanaan tugas di sekolah. Seorang guru yang sudah lama 

bekerja akan lebih berpengalaman dibandingkan dengan yang baru bekerja, dan 

dengan pengalaman tersebut ia akan mudah melaksanakan tugas kesehariannya 

sebagai pembelajar. 

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tangungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika. Kinerja guru lebih mengarah pada tingkatan prestasi sekolah. Kinerja guru 

merefleksikan bagaimana seorang guru memenuhi keperluan pekerjaan dengan 

baik. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru salah satunya adalah 
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tingkat pendidikan dan pengalaman kerja. Seorang guru yang mempunyai tingkat 

pendidikan yang tinggi dan didukung dengan pengalaman kerja yang tinggi pula, 

maka dalam melakukan aktivitasnya sebagai pembelajar dapat efektif dan efisien 

sehingga kinerja guru tercapai.  

Kinerja guru harus mendapat perhatian yang serius. Guru adalah pencerah 

zaman. Guru seharusnya memiliki visi masa depan. Ketajaman visi mendorong 

guru untuk mengembangkan misinya. Untuk dapat mewujudkan misinya 

tersebut, guru harus belajar terus untuk menjadi guru yang profesional. Kinerja 

guru saat ini ditengarai masih rendah, jika indikator yang dipakai untuk 

mengukurnya adalah prestasi belajar siswa dalam ranah kognitif. Pendidikan atau 

keterampilan memang sangat diperlukan oleh seorang guru. Apabila guru tidak 

memiliki pendidikan atau keterampilan yang diinginkan oleh sekolah, maka sulit 

baginya untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Hal inilah yang 

melatarbelakangi penulis untuk mengadakan penelitian di SMA Muhammadiyah 

1 Pekalongan. Untuk itu dalam penelitian ini penulis mengambil judul 

“Pengaruh Tingkat Pendidikan Guru Dan Pengalaman Mengajar Terhadap 

Kinerja Guru Pada SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan”. 

 
B. Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan. Banyak permasalahan yang terjadi di SMA 

Muhammadiyah 1 Pekalongan. Untuk itu pada penelitian ini hanya membahas 

tentang: 
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1. Meliputi: 

a. Tingkat pendidikan guru: Pendidik pada SMA/MA, atau bentuk lain yang 

sederajat memiliki sertifikat DII, DIII S1, dan S2. 

b. Pengalaman kerja guru, meliputi: pendidikan dan latihan, serta lama 

bekerja.  

c. Kinerja guru: merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran. 

2. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan tahun 

2007/2008. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh tingkat pendidikan guru terhadap kinerja guru ? 

2. Adakah pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja guru ? 

3. Adakah pengaruh tingkat pendidikan guru dan pengalaman kerja terhadap 

kinerja guru ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Tujuan sebagai arah penelitian sangat penting untuk diambil sebagai acuan 

penelitian ini dilakukan. Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan guru terhadap kinerja guru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja guru. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan guru dan pengalaman kerja 

terhadap kinerja guru pada SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada sekolah 

dalam hal tingkat pendidikan guru dan pengalaman kerja di dalam 

meningkatkan kinerja guru pada SMA Muhammadiyah 1 Pekalongan.   

2. Penulis 

Penelitian ini sebagai sarana aktualisasi diri dalam mengembangkan ilmu 

pengetahuan yang secara teoritis telah dipelajari.  

3. Pihak Lain 

Sebagai bahan pertimbangan jika mengadakan penelitian dengan topik yang 

sama. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang relevan tentang 

variabel tingkat pendidikan guru, pengalaman kerja dan kinerja guru 

serta kerangka pemikiran dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Untuk bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, lokasi 

penelitian, populasi, metode pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Mengenai bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, penyajian data, analisis data, dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan hasil analisis data dan saran-saran. 




