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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa dipengaruhi oleh oleh berbagai faktor salah 

satunya adalah kualitas sumber daya manusianya. Kualitas sumber daya 

manusia dapat dilihat dari mutu pendidikan dari bangsa tersebut. Dengan 

demikian, kualitas sumber daya yang baik dapat dihasilkan dari mutu 

pendidikan yang baik begitupun sebaliknya. Pendidikan menjadi sangat 

penting dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas 

seperti yang diungkapkan oleh Mulyasa (2011: 3) bahwa sedikitnya 

terdapat tiga syarat utama yang harus diperhatikan dalam pembangunan 

pendidikan agar dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) , yakni ; (1) sarana gedung, (2) buku yang 

berkualitas, (3) guru dan tenaga kependidikan yang profesional.  

Berbicara tentang pendidikan tentu tidak dapat terlepas dari 

komponen utama didalamnya yakni guru. Guru menjadi sorotan utama 

dalam dunia pendidikan karena tidak dapat dipungkiri bahwa didalam 

proses terbentuknya mutu pendidikan yang berkualitas, gurulah yang 

menjadi komponen paling berpengaruh. Menurut Mulyasa (2008: 5) guru 

merupakan komponen paling menentukan dalam sistem pendidikan secara 

keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama, dan utama. 

Hal itu berarti bahwa dalam upaya mewujudkan suatu pendidikan yang 

berkualitas, komponen utama yang harus diperhatikan adalah kualitas dari 

guru. Namun pada kenyataannya masih banyak guru di Indonesia yang 

masih dipertanyakan kelayakannya dalam mengajar. Hal ini berdasarkan 

data dari Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan dalam Hidayat (2012: 5) bahwa hampir separuh dari sekitar 

2,6 juta guru di Indonesia belum layak mengajar karena kualifikasi dan 

kompetensinya yang tidak sesuai. Lebih rinci disebutkan, saat ini yang 

tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 

605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru 
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SMK. Apabila dilihat dari pemenuhan kualifikasi pendidikan minimal dan 

kompetensinya, terlihat bahwa kinerja guru di Indonesia masih jauh dari 

harapan. Hal ini tentunya berdampak pada kualitas SDM Indonesia yang 

bisa dikatakan rendah.  

Kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah 

kompetensi yang dimilikinya. “Kinerja guru juga dapat ditunjukkan dari 

seberapa besar kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dipenuhi” 

(Supardi,2013: 55). Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 menjelaskan 

bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung 

jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh 

masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan 

tertentu. Pasal 10 Undang-Undang Guru dan Dosen menyebutkan 

kompetensi guru meliputi kompetensi pendagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Martina 

(2013: 3) menyatakan bahwa guru yang profesional adalah guru yang 

mempunyai sejumlah kompetensi yang dapat menunjang tugasnya yang 

meliputi kompetensi pendagogik, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial maupun kompetensi kepribadian. 

Salah satu kompetensi yang menjadi faktor penting dalam kinerja dan 

keprofesionalan guru adalah kompetensi pedagogik. Hal tersebut seperti 

yang di ungkapkan oleh Sirotova (2016: 529) bahwa “Pre-gradual 

preparation of a teacher and a pedagogical praxis realized during this 

time is one of the most important factors influencing the teacher´s future 

educational praxis and the development of his professional 

competencies”. Aryabkina (2015: 10) juga mengungkapkan bahwa  

methodological foundations and components of the pedagogical model of 

forming the primary school teacher's cultural and aesthetic competence 

as the basis of his professionalism. Dari keempat bentuk kompetensi 

guru, kompetensi pedagogik memiliki peran yang sangat sentral dalam 

proses pembelajaran. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman terhadap 
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peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya (Standar Nasional Pendidikan, 

penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir a). Sedangkan menurut Balqis dkk (2014: 

25) kompetensi pedagogik guru dalam proses pembelajaran dilakukan 

dengan mendalami dan memantapkan sejumlah materi pembelajaran 

sebagaimana terdapat dalam buku paket, adapun dalam proses 

pembelajaran terdapat pengelolaan kelas yang kurang baik dan 

pemanfaatan waktu yang kurang disiplin. Dari pengertian kompetensi 

pedagogik tersebut dapat diketahui bahwa seorang guru harus memiliki 

kemampuan yang baik untuk mengelola kegiatan pembelajaran dalam 

upaya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik sehingga 

kompetensi pedagogik memiliki andil besar dalam memperbaiki mutu 

pendidikan. Kinerja guru terlaksana dengan baik apabila seorang guru 

menunjukkan kompetensi yang dimilikinya dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran. “Kinerja guru yang baik akan menghasilkan prestasi 

belajar peserta didik yang baik” (Supardi 2013: 55). 

Selain kompetensi, kinerja guru juga dipengaruhi oleh faktor penting 

lain yakni motivasi kerja. Seperti yang disampaikan oleh Robbins (dalam 

Supardi, 2013: 47) bahwa kinerja merupakan fungsi dari interaksi antara 

ability (kemampuan dasar) dengan motivation (motivasi) yaitu kinerja 

(performance). Lauermann dan Johannes Konig (2016: 9) juga 

berpendapat bahwa teacher’s professional their professional knowledge, 

skills, beliefs and motivation is a critical predictor of teacher’s 

professional wellbeing and success. Motivasi menjadi sangat penting 

karena jika seorang guru bekerja tanpa adanya motivasi, hal tersebut 

dapat menurunkan semangat guru untuk menjalankan kewajibannya 

secara total. Apabila guru mempunyai motivasi kerja yang tinggi, mereka 

akan terdorong dan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran di sekolah 

sehingga diperoleh hasil kerja yang maksimal. 
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Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 

November 2016, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa guru di 

SDN 1 Jrakah dan teridentifikasi permasalahan seperti guru kurang 

menguasai kompetensi pedagogik. Gejala tersebut tampak pada kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan guru di dalam kelas. Banyak guru hanya 

mengajar dengan menggunakan metode ceramah saja. Permasalahan 

berikutnya adalah mengenai tingkat motivasi kerja guru yang rendah 

dimana beberapa guru sering datang ke sekolah pada jam menjelang 

kegiatan KBM dimulai. Permasalahan-permasalahan tersebut akhirnya 

berdampak pada kinerja guru yang rendah. Hal tersebut ditunjukkan 

dengan: (1) kemampuan guru mengembangkan silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) tidak maksimal sehingga menciptakan 

suasana pembelajaran yang kurang menarik; (2) kemampuan dalam 

pengelolaan kelas masih kurang, sehingga belum tercipta suasana 

kondusif dikelas dan proses pembelajaran yang menyenangkan; (3) guru 

belum maksimal dalam memanfaatkan media sehingga hasil dalam 

meyalurkan pesan (materi pelajaran) kepada siswa tidak maksimal; (4) 

selain itu guru tidak memvariasikan metode pembelajaran, sehingga 

terjadi kejenuhan dalam diri siswa saat kegiatan belajar mengajar 

berlangsung.  

Berdasarkan paparan di atas, kompetensi pedagogik guru dan motivasi 

kerja dipandang memiliki peranan penting bagi kinerja guru. Hal ini 

mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi 

Kompetensi Pedagogik dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Dalam Kegiatan Pembelajaran di SDN 1 Jrakah Selo Boyolali Tahun 

2016/2017”. 

 

 

 

 

 



5 
 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, 

maka dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Guru kurang menguasai kompetensi pedagogik. 

2. Tingkat motivasi kerja guru rendah.  

3. Kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran yang kurang maksimal. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, perlu adanya suatu 

pembatasan masalah. Hal ini dikarenakan agar hasil penelitian lebih fokus 

pada satu masalah dan dapat mendalami permasalahan tersebut. Oleh 

karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada: 

1. Kompetensi pedagogik guru di SDN 1 Jrakah Selo Boyolali. 

2. Motivasi kerja guru di SDN 1 Jrakah Selo Boyolali. 

3. Kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di SDN 1 Jrakah Selo 

Boyolali. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah korelasi signifikan antara kompetensi pedagogik dengan 

kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di SDN 1 Jrakah Selo 

Boyolali? 

2. Adakah korelasi signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru 

dalam kegiatan pembelajaran di SDN 1 Jrakah Selo Boyolali?  

E. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan adanya korelasi signifikan antara kompetensi 

pedagogik dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di SDN 

1 Jrakah Selo Boyolali. 

2. Mendeskripsikan adanya korelasi signifikan antara motivasi kerja 

dengan kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran di SDN 1 Jrakah 

Selo Boyolali. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Memberikan sumbangan pemikiran dan perbaikan dalam 

meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki guru khususnya 

kompetensi pedagogik dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja 

guru. 

2. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna 

meningkatkan kinerja guru di SDN 1 Jrakah Selo Boyolali. 

 


