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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  yang 

terus berkembang pesat sekarang ini, akan membawa dampak kemajuan di 

berbagai bidang kehidupan. Agar dapat mengikuti dan meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas. Salah satu usaha menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah melalui pendidikan.  

Sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan  pendidikan 

secara formal, sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional melalui proses belajar mengajar. 

Pendidikan tersebut mempunyai fungsi yang harus diperhatikan, fungsi 

tersebut dapat dilihat pada UU No. 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradapan bangsa yang bermanfaat dalam 
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang 
demokratis dan bertanggung jawab.  
 
 Pengelolaan lembaga pendidikan (sekolah) tidak lepas dari kegagalan 

dan keberhasilan, semua itu merupakan fenomena yang sering dialami bagi  

setiap sekolah. Keberhasilan  dari salah satu pengajaran merupakan hasil yang 

dapat dirasakan di bidang lain, sehingga bidang lainpun mampu 
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mengembangkan sampai berhasil, seperti halnya pada bidang ekonomi 

akuntansi, dan sebagainya. Pendidikan selalu mengalami pembaharuan dalam 

rangka mencari struktur kurikulum, sistem pendidikan dan metode pengajaran 

yang efektif dan efisien. Upaya tersebut antara lain peningkatan sarana dan 

prasarana, peningkatan mutu para pendidik dan peserta didik serta perubahan 

dan perbaikan kurikulum. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik, sehingga yang bersangkutan mampu memiliki dan memecahkan 

problema pendidikan yang dihadapinya. Pendidikan harus menyentuh potensi 

nurani maupun potensi kompetensi peserta didik. Konsep pendidikan tersebut 

terasa semakin penting ketika seseorang harus memasuki kehidupan di 

masyarakat dan dunia kerja, karena yang bersangkutan harus mampu 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah untuk menghadapi problema yang 

dihadapi dalam kehidupan sehari-hari saat ini maupun yang akan datang. 

Sekolah sebagai suatu institusi atau lembaga pendidikan idealnya 

harus mampu melakukan proses edukasi, sosialisasi, dan transformasi. 

Dengan kata lain, sekolah yang bermutu adalah sekolah yang mampu berperan 

sebagai proses edukasi, proses sosialisasi, dan wadah proses transformasi. 

Untuk itu, diperlukan kompetensi guru yang profesional sesuai dengan mata 

pelajaran masing-masing. Menjadi guru yang berkompetensi profesional 

memerlukan penguasaan pembelajaran secara luas melalui pendidikan formal 

dan pelatihan yang memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 
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standar nasional pendidikan. Keputusan tersebut berdasarkan Undang-Undang 

guru no. 14 2005 bab IV pasal 10 ayat 1 yang berbunyi : kompetensi guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi guru. 

Guru adalah merupakan faktor yang sangat berperan penting dalam 

pendidikan. Menurut Cece Wijaya dan Tabrani Rusyan (1992:10) ”Guru 

adalah faktor yang paling penting dalam pendidikan formal, karena guru 

terlibat langsung dalam pembentukan dan pengembangan intelektual dan 

kepribadian siswa”. Guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan dijadikan 

tokoh identitas diri.  O leh karena itu, guru harus memiliki perilaku dan 

kemampuan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya dengan baik serta  

harus menguasai berbagai hal sebagai kompetensi yang dimilikinya. 

Keberhasilan seorang guru dalam mengajar yaitu penyampaian materi 

pelajaran secara efektif. Guru dalam mengajar harus dengan rasa 

tanggungjawab, kesungguhan, keseriusan dan berbekal ketrampilan yang 

memadai maka secara otomatis, psikologis peserta didik sebagai orang yang 

menjadi obyek sekaligus subyek dalam belajar akan terbawa oleh apa yang 

diajarkan guru. Begitu pula sebaliknya, jika seorang guru berperan dengan 

baik, dimana dalam melakukan proses belajar mengajar dengan menggunakan 

kompetensi yang berkualitas maka tidak dipungkiri lagi bahwa peserta didik 

sekaligus sebagai teman belajar akan terbawa oleh keadaan tersebut, sehingga 

peserta didik akan ikut bersungguh-sungguh dan mengawali proses belajar 
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mengajar dengan rasa senang dan semangat untuk mendalami apa yang 

disampaikan oleh guru.  

Perkembangan dunia pendidikan sekarang ini, masih banyak guru 

yang kurang memiliki kompetensi yang dapat menunjang keberhasilan 

kegiatan belajar mengajar dan masih banyak pula siswa yang kurang aktif 

dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar yang ada di sekolahan. Hal inilah 

yang dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian mengenai ”ANALISIS KOMPETENSI GURU MATA 

PELAJARAN EKONOMI SMP NEGERI KECAMATAN MOJOLABAN 

KABUPATEN SUKOH ARJO TAHUN PELAJARAN 2008/2009” 

         

B. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan lebih mendalam dan terpusat pada tujuan penelitian 

yang telah ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang optimal, perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

1.  Subyek penelitian adalah guru mata pelajaran ekonomi SMP Negeri                         

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

2.  Kom petensi guru mata pelajaran ekonomi yang meliputi kompetensi 

pedagogik, kompe tensi pribadi, kompetensi profesional, kompetensi 

sosial, khususnya ditujukan pada kompetensi profesional guru mata 
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pelajaran ekonomi SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo. 

 
C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan penelitian sebagai berikut :  

Bagaimanakah Kompetensi profesional guru mata pelajaran ekonomi di SMP 

Negeri Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo? 

 
D. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : untuk mengetahui 

kompetensi profesional guru mata pelajaran ekonomi SMP Negeri                         

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo tahun pelajaran 2008/2009.  

 
E. Manfaat Pene litian 

Hasil penelitian diharapkan memiliki dua manfaat baik manfaat 

praktis dan manfaat teoritis. 

1.  Manfaat Praktis  

a. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan di SMP kaitannya dengan kompetensi guru. 

b.  Penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam rangka 

mengembangkan kemampuan guru mata pelajaran ekonomi SMP 

Negeri Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo.  

c. Sebagai masukan bagi guru mata pelajaran ekonomi dalam 

mengembangkan kompetensinya. 
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2.  Manfaat Teoritis 

Dimaksudkan bahwa penelitian ini dapat dijadikan bahan pengembangan 

salah satu teori yang dapat dipakai sebagai bahan acuan upaya 

pelaksanaan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkenaan dengan 

kompetensi guru mata pelajaran ekonomi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

BAB  I PENDAHULUAN 

Pendahuluan, yang didalamnya mencakup latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian dan sistematika penelitian.  

BAB  II LANDASAN TEORI 

Bab ini memuat tentang pengertian kompetensi, pengertian guru 

dan pengertian kompetensi guru, macam kompetensi guru, 

pentingnya kompetensi guru, dan kerangka pemikiran. 

BAB  III METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi uraian: pengertian metode penelitian, 

Jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian,  populasi, sampel, 

sampling, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis 

data. 
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BAB  IV HASIL PEMBAHASAN 

Hasil penelitian berisi deskripsi lokasi penelitian, deskripsi 

permasalahan penelitian, dan temuan studi terhadap pendidikan 

yang dihubungkan dengan kajian teori. 

BAB   V PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran. 

 

 


