
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

  Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam suatu 

organisasi karena merupakan sumber daya 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 yang bermutu 

dalam arti sebenarnya yaitu pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan 

sesuatu yang dikehendaki”(Veithzal Rivai, 2005:3). Bermutu bukan hanya 

pandai saja tetapi juga memenuhi syarat kualitatif yang dituntut dari pekerjaan 

sehingga pekerjaan benar-benar dapat diselesaikan sesuai rencana.Selanjutnya 

permasalahan tentang rendahnya mutu tenaga kerja yang dihasilkan belum 

sepenuhnya dapat dipercahkan, banyak pekerjaan yang dilakuka dengan mutu 

keterampilan yang rendah dan efisien, tidak kreatif akibatnya produktivitas 

rendah. 

Pada sebuah lembaga pendidikan perlu adanya sumber daya manusia 

yang baik, guru merupakan salah satunya. Dengan adanya sumber daya 

manusia yang baik  maka sebuah institusi pendidikan akan berkembang secara 

optimal sebagaimana yang diharapkan. “guru adalah salah satu komponen 

manusiawi dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha 
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pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang 

pembangunan“(Zainal Aqid, 2002:233) 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa ”guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Peningkatan mutu pendidikan tidak hanya ada pada faktor guru. 

Analisia terakhir menunjukkan bahwa “guru tetap merupakan faktor kunci 

yang paling menetukan, 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 di 

Indonesia. Guru diharapkan dapat memperbaiki mutu pendidikan artinya 

mereka yang mampu dan siap berperan secara profesional dalam dua 

lingkungan besar yaitu sekolah dan masyarakat. 

Hal ini berarti guru yang profesional adalah guru yang mampu 

menunjukkan performasi mengajar yang tinggi dalam tugasnya,  dan 

berinteraksi dengan baik dengan anak didik, dan masyarakat luar 

sekolah (Alma Buchari, 2009:33) 

 

Selain itu guru profesional juga diharapkan mampu berkomunikasi 

dengan orang tua anak didik, masyarakat sekitarnya, dan organisasi.  

Kompetensi pribadi seorang guru harus mempunyai pengetahuan 

menunjang  tentang kondisi fsikologis, dan pedagogis dari peserta didik yang 

dihadapinya, beberapa komponen pribadi yang semestinya ada pada seorang 
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guru yaitu memiliki pengetahuan yang dalam tentang meteri pelajaran yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

Studi tentang aspek pendidikan dalam latihan guru, telah banyak 

dilakukan hal ini untuk membantu guru-guru baru dalam mengembangkan 

kompetensinya ke arah yang lebih baik. Dengan demikian, untuk mengetahui 

performasi guru dalam melaksanakan performasinya adalah perlu. Pembinaan 

profesi guru sangatlah penting yaitu untuk meningkatkan mutu performinasi 

mengajar sehingga akan menghasilkan siswa yang bermutu. Dalam rangka 

meningkatkan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam 

penyelenggaraan proses belajar mengajar, pemerintah telah banyak melakukan 

upaya dengan jalan penataran, dan peningkatan penndidikan guru.  

Walaupun demikian masih banyak sorotan tentang rendahnya mutu 

guru. Sehingga dirasa perlu dilakukan upaya berkelanjutan. Meningkatkan 

tingkat pendidikan para guru, diadakan kegiatan penataran, serta dapat di 

berikan motivasi para guru guna mendorong meningkatkan performasi 

mengajarnya. 

Berkaitan dengan profresionalisme guru, menurut Harsiwi Agung 

(2003:3) bahwa : 

Tingkat pendidikan akan menetukan pola pikir dan wawasan seseorang, 

termasuk dalam hal ini pola pikir dan wawasannya. Selain itu tingkat 

pendidikan juga merupakan bagian dari pengalaman kerja. Lama 

bekerja pengalaman individu yang akan bertumbuhan dalam pekerjaan 

dan jabatanya. Pertumbuhan jabatan dalam pekerjaan dapat dialami 

oleh seorang hanya apabila dijalani proses belajar dan pengalaman dan 

diharapkan orang yang bersangkutan memiliki sikap kerja yang 

bertambah maju kearah positif, memiliki kecakapan (pengetahuan) 

kerja yang serta memiliki keterampilan kerja yang bertambah dalam 

kualitas dan kuantitas. 
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Dari pendapat diatas, bahwa tingkat pendidikan dan pengalaman 

merupakan hal yang penting bagi guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab sebagai pendidik. Kualitas pendidikan guru sangat menetukan 

dalam penyiapan sumber daya manusia yang handal. Menurut peraturan 

pemerintah No 19 Tahun 2005 pasal 28, yang menyatakan bahwa : “pendidik 

harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai pembelajaran, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional”.  

Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah tingkat pendidikan 

minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan 

ijazah atau sertifikasi yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Seorang guru yang memahami kedudukanya atas fungsinya sebagai 

pendidik yang profesional maka dia akan selalu terdorong untuk 

tumbuh dan berkembang sebagai perwujudan sikap tidak puas terhadap 

pendidikan, persiapan yang telah  diterimanya dan sebagai pernyataan 

dari kesadaran terhadap perkembangan  dan kemajuan pada pada 

tugasnya yang harus dikuti yaitu mendidik, mengajar, dan melatih 

(Uzer Usman, 2002:7). 

 

Seorang guru dituntut harus kreatif dan inisiatif karena kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sudah berkembang dengan pesat. 

Pengalaman profesioanal yang berharga hanya diperoleh oleh guru yang selalu 

bersedia mewujudkan gagasan untuk memperbaiki kinerjanya.  

Guru  yang berkembang secara profesional akan mampu  menciptakan 

situasi pembelajaran yang baik di kelas, akan tetapi banyak sekolah 

yang memiliki sedikit guru profesional dan tidak mampu melakukan 

proses pembelajaran secara optimal (E. Mulyasa, 2004:56). 
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Pengalaman mengajar merupakan salah satu faktor dalam mendukung 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pengalaman mengajar yang dimiliki 

oleh seorang guru menjadi penentu pencapaian hasil belajar yang akan diraih 

oleh siswa. Pengalaman waktu yang cukup, dalam  arti memiliki oleh seorang 

guru dalam melaksanakan tugasnya akan mendukung pencapaian hasil belajar 

sebagai tujuan yang akan diraih oleh sekolah. Pengalaman mengajar 

merupakan suatu hal yang menjadikan perhatian yang tidak kalah pentingnya 

dalam menetukan kinerja guru.  

Sikap Profesionalisme guru merupakan harapan semua pihak namun 

kenyataan dilapangan menunjukkan masih ada beberapa guru yang belum 

memiliki itu. Berdasarkan observasi terlihat bahwa tingkat profesioalisme 

guru dirasa kurang. Dalam realitas sehari-hari masih diketemukan adanya 

gejala-gejala antara lain : 1) pembuatan kerangka KBM belum optimal, 2) 

masih ada beberapa guru yang tersertifikasi, 3) masih banyaknya siswa yang 

tidak memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru sehingga mereka tidak 

menyerap pelajaran yang didapat. 

Guru yang mempunyai pengalaman mengajar yang memadai, secara 

positif akan datang akan mendukung kinerjanya di sekolah. Sebaliknya jika 

pengalaman mengajar yang dimiliki guru tidak memadai, maka kurang 

mendukung keberhasilan kinerja sekolah. Guru yang memiliki 

profesionalisme tinggi akan menghasilkan pendidik yang berkualitas, hal ini 

dapat di lakukan dengan cara menciptakan iklim pembelajaran yang 
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menyenangkan sehingga mampu memotivasi dan mendorong semangat belajar 

siiswa serta mampu memberdayakan kemampuan guru seoptimal mungkin. 

Upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia maka pemerintah 

harus lebih memperhatikan mutu dan kualitas pendidikan, termasuk 

pendidikan dasar justru masih merupakan sebagaian masalah pokok 

pendidikan nasional yang masih belum terpecahkan dengan baik. Dalam 

rangka meningkatkan kualitas pendidikan sesungguhnya banyak usaha yang 

telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain berupa pembaharuan kurikulum, 

peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan pengadaan dan 

buku-buku bacaan, penataran guru serta sertifikasi guru. Dari usaha ini banyak 

hasil yang dicapai tapi masih perlu adanya peningkatan agar tercapai standart 

kualitas yang baik. 

Peranan guru sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim (2002) 

mengemukan dua peran utama guru dalam pembelajaran yaitu “menciptakan 

keteraturan (establishing order) dan memfasilitasi proses belajar (facilitating 

learning)”. Yang dimaksud keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait 

langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran, seperti: tata letak 

tempat duduk, disiplin peserta didik di kelas, interaksi peserta didik dengan 

sesamanya, interaksi peserta didik dengan guru, jam masuk dan keluar untuk 

setiap sesi mata pelajaran, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan 

belajar, prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, 

lingkungan belajar, dan lain-lain. 
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Ada beberapa  tantangan yang dihadapi guru dalam kinerja sebagai 

pendidik, yaitu: tantangan bidang pengelolaan kurikulum, bidang 

pembelajaran dan bidang penilaian. Dalam menghadapi tantangan ini akan 

sangat tergantung pada  profesionalisme guru, guru profesional akan dapat 

menyelenggarakan tingkat pendidikan dan mengalaman kerja. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru salah satunya adalah 

pengalaman kerja. Seorang guru yang mempunyai pengalaman kerja yang 

tinggi 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 mempunyai visi masa depan, ketajaman 

visi mendorong untuk mengembangkan misinya, untuk mewujudkan misinya 

tersebut guru harus belajar terus menerus untuk menjadi guru yang profesional 

kinerja guru saat ini  ditenggarai masih rendah, jika indikator yang dipakai 

untuk mengukurnya adalah prestasi belajar siswa dalam ranah kognitif. 

Pendidik memang sangat diperlukan oleh seorang guru. Jika guru tidak 

memiliki keterampilan yang diinginkan oleh sekolah, maka sulit baginya 

untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengajar. Untuk itu penulis mengambil 

judul :“PENGARUH PROFESIONALISME GURU DAN PENGALAMAN 

MENGAJAR TERHADAP KINERJA  PADA GURU SMP NEGERI 2 

GOMBANG KLATEN”. 
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B. Pembatasan Masalah 

Tujuan pembatasan masalah untuk mempermudah arah dan maksud 

penelitian ini dilakukan. Maka pada penelitian ini peneliti hanya membahas 

tentang: 

1. Profesionalisme, meliputi: kompetensi pribadi, kompetensi sosial, 

kompetensi profesional. 

2. Pengalaman mengajar, meliputi: pendidikan dan latihan, masa kerja dan 

kesempatan kerja. 

3. Kinerja guru, meliputi: perencanaan mengajar, pelaksanaan pembelajaran, 

serta menilai hasil pembelajar 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah profesionalisme guru berpengaruh terhadap kinerja guru ? 

2. Apakah pengalaman mengajar guru berpengaruh terhadap kinerja guru ? 

3. Apakah profesionalisme guru, dan pengalaman mengajar berpengaruh 

terhadap kinerja guru ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profesionalisme guru terhadap 

kinerja guru. 
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2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengalaman mengajar guru 

terhadap kinerja guru. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profesionalisme guru dan 

pengalaman mengajar guru terhadap kinerja guru. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada sekolah 

dalam hal tingkat pengalaman kerja di dalam meningkatkan kinerja guru. 

2. Guru 

Memberikan gambaran tentang guru profesional dan agar lebih 

meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar. 

3. Penulis lain 

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber informasi bagi yang 

membutuhkan dan juga sebagai bahan pertimbangan jika mengadakan 

penelitian dengan topik yang sama. 
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F. Sistematika Skripsi 

Skipsi ini secara garis besar disusun terbagi dalam bab-bab sebagai 

berikut: 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika skripsi. 

 BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori yang dipakai dalam menyusun 

skripsi yang meliputi, pengertian kinerja, faktor yang 

mempengaruhi kinerja, pengukuran kinerja guru, manfaat 

penilaian kinerja guru, indicator kinerja guru, pengertian 

profesionalisme guru, pentingnya guru profesional,  aspek 

kompetensi guru profesional, kriteria guru profesional. 

Pengertian pengalaman mengajar, faktor yang  

mempengaruhi pengalaman mengajar, cara memperoleh 

pengalaman mengajar, manfaat pengalaman mengajar, 

indikator pengalaman mengajar, kerangka pemikiran,  

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang metode penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, jenis penelitian, penentuan obyek 

penelitian (populasi penelitian, sampel, sampling), teknik 
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pengumpulan data, uji instrumen, uji prsyarat, teknik 

analisis data, 

 BAB IV HASIL PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang gambaran umum sekolahan, 

penyajian data, analisa data, dan pembahasan serta hasil 

penelitian. 

 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan hasil akhir yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran-saran. 

 

 




