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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Guru  sebagai  salah  satu  komponen  pendidikan  memiliki  peran  

penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini karena guru adalah 

pendidik yang berhubungan langsung dengan peserta didik dalam proses 

belajar mengajar. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2 menyebutkan: “Pendidik merupakan 

tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”. Menurut Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 1 

ayat 1, “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”. Sebagai agen pembelajaran, 

guru diwajibkan memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan 

kompetensi profesional yang didapatkan melalui pendidikan profesi.  

Kemampuan seorang guru sebagai pendidik perlu ditingkatkan dan 

dikembangkan secara terus menerus dan proporsional menurut jabatan 

fungsional guru. Tugas pokok dan fungsi yang melekat pada jabatan 

fungsional guru harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka 
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diperlukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja guru yang menjamin dapat 

memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan terjadinya proses 

pembelajaran yang berkualitas pula di semua jenjang pendidikan. Guru yang 

profesional diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional 

untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan, unggul 

dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki jiwa estetis, etis, berbudi 

pekerti luhur, dan berkepribadian. 

Peranan para tenaga pendidik di sekolah kejuruan (SMK) sangat 

diandalkan untuk mengimplementasikan kompetensinya di bidang keahlian 

masing-masing, sebagai wujud pengabdian terhadap masyarakat/industri yang 

membutuhkan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi. Keahlian yang 

digunakan dalam bidang pengajaran dan pengabdian diperoleh melalui hasil 

studi lanjut dan penelitian. Kegiatan penelitian menjadi sumber utama bagi 

seorang guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengabdiannya. 

Sebagai seorang karyawan, seorang guru harus mau terlibat dan berperan 

dalam organisasi, baik sebagai tenaga pendidik atau sebagai tenaga 

kependidikan sekolah. 

Kebijakan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangan profesi 

guru diprioritaskan untuk pengembangan keprofesian berkelanjutan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen yang telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya. 
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Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan ini dikembangkan atas 

dasar profil kinerja guru sebagai perwujudan hasil Penilaian Kinerja Guru 

yang didukung dengan hasil evaluasi diri. 

Salah satu bagian penting dalam penetapan jabatan fungsional guru 

dan penetapan angka kreditnya adalah Penilaian Kinerja Guru (PK Guru). PK 

Guru dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas guru dalam melaksanakan 

tugasnya, disamping itu PK Guru juga berdampak pada pembinaan karir, 

peningkatan kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi guru. 

Hasil penilaian Kinerja Guru di berbagai sekolah menunjukkan nilai 

yang baik untuk seluruh guru. Tentunya ini memberikan harapan yang baik 

bagi sekolah untuk menjamin prestasi dan kualitas kelulusan siswanya. 

Namun sering dijumpai bahwa guru yang memiliki penilaian kinerja yang baik 

ternyata malas membuat RPP, sering meninggalkan jam mengajar, tidak 

mengenal karakteristik siswa, enggan melakukan pengembangan diri dengan 

mengikuti diklat atau membuat karya ilmiah, dan sebagainya. Ini 

menunjukkan bahwa nilai kinerja yang dimiliki bukan merupakan gambaran 

kinerja guru yang sebenarnya.  

Beberapa indikator kelemahan guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pendidik.  Hal  ini  seperti  yang diungkapkan oleh Mulyasa (2008: 9), 

sebagai berikut: “Terdapat  tujuh  indikator  yang  menunjukkan  rendahnya  

kinerja  guru dalam  melaksanakan  tugas  utamanya  mengajar,  yaitu:  (a)  

rendahnya pemahaman  tentang  strategi  pembelajaran,  (b)  kurangnya  

kemahiran dalam  mengelola  kelas,  (c)  rendahnya  kemampuan  melakukan  
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dan memanfaatkan  penelitian  tindakan  kelas  (classroom  action  research),  

(d) rendahnya  motifasi  berprestasi,  (e)  kurang  disiplin,  (f)  rendahnya 

komitmen profesi, (g) serta rendahnya kemampuan manajemen waktu”. 

Beberapa faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya 

kepemimpinan kepala sekolah, peran pengawas sekolah dan peran komite 

sekolah. Tugas kewajiban kepala sekolah disamping mengatur jalannya 

sekolah, juga harus dapat bekerja sama dan berhubungan erat dengan 

masyarakat. Ia berkewajiban membangkitkan semangat staf guru-guru dan 

pegawai sekolah untuk bekerja lebih baik, membangun dan memelihara 

kekeluargaan, kekompakan dan persatuan antara guru-guru, pegawai dan 

murid-muridnya, mengembangkan kurikulum sekolah, mengetahui rencana 

sekolah dan tahu bagaimana menjalankannya, memperhatikan dan 

mengusahakan kesejahteraan guru-guru dan sebagainya.  

Kepemimpinan kepala sekolah diharapkan agar tetap eksis dan mampu 

mengoptimalkan kinerja organisasinya sehingga dapat melaksanakan program 

kegiatan yang bisa menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Peran 

pengawas dalam perspektif disiplin administrasi pendidikan sebagai 

supervisor yang intinya memberi layanan profesional untuk meningkatkan 

mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru maupun kepala sekolah. 

Penilaian kinerja guru dapat diartikan sebagai sebuah proses penilaian 

pencapaian tentang unjuk kerja guru pada masa lalu atau saat ini berdasarkan 

lingkungan kerja mereka dan tentang potensi masa depan guru yang 

bermanfaat dan berkontribusi bagi kemajuan dan kualitas sekolah. 
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Sedarmiyanti (2008: 270), menyatakan bahwa proses penilaian kinerja adalah 

kegiatan mendesain untuk menilai prestasi individu atau kelompok yang 

bermanfaat bagi organisasi. 

Mengingat pentingnya peran guru dalam menentukan kualitas 

pendidikan, berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas guru baik melalui pendidikan, pelatihan, pemagangan maupun 

program lain termasuk sertifikasi. Namun demikian data di lapangan 

menunjukkan masih banyaknya permasalahan yang dihadapi dalam upaya 

meningkatkan kualitas guru. Sebagai contoh, data SIM PTK Ditjen PMPTK 

Zamroni (2007: 9), menyebutkan bahwa dari sisi kuantitas jumlah guru di 

Indonesia saat ini sebesar 2.139.951. Dari sisi kualitas dengan mendasarkan 

pada Undang-undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan PP No 

19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mewajibkan guru 

memiliki kualifikasi pendidikan minimal Diploma IV atau Sarjana, baru 

sebesar 36,04 % guru yang layak mengajar. Hal ini selaras dengan temuan 

Badan Standardisasi Nasional Pendidikan pada penelitian Nurani (2007: 16) 

yang menunjukkan bahwa 40 % jumlah tenaga pendidik tidak layak mengajar 

atau hanya 60 % dari 1,8 juta guru SD – SLTA di Indonesia yang memenuhi 

standar kompetensi. Permasalahan lain dalam pandangan Nanang Fatah 

(Pikiran Rakyat, 12 September 2013) adalah distribusi guru yang tidak merata. 

Guru hanya menumpuk di kota sedangkan di desa dan tempat-tempat terpencil 

satu orang guru merangkap menjadi guru semua bidang studi. 
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Penelitian yang dilakukan Hayat dan Umar ( dalam penelitian Wagiran, 

2015: 3) menunjukkan bahwa nilai rata-rata nasional tes calon guru PNS di 

SD, SLTP, SLTA, dan SMK tahun 1998/1999 untuk bidang matematika hanya 

27,67 dari interval 1 – 100. Permasalahan ini masih ditambah dengan 

banyaknya guru yang mengajar di luar bidang keahliannya. Kecenderungan 

kurangnya wawasan professional guru, ketidaksesuaian latar belakang 

pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan, dan motivasi kerja guru 

yang kurang optimal dapat menyebabkan kinerja guru rendah. 

Pekerjaan guru di luar sekolah turut memberi pengaruh pula terhadap 

rendahnya kinerja guru. Seorang murid yang bersekolah di sekolah dengan 

proporsi guru yang mempunyai pekerjaan sampingan yang lebih besar 

berkorelasi negatif dengan kinerja (-0,048). Analisis yang dapat diajukan yang 

bersifat sebab akibat adalah guru-guru yang memiliki pekerjaan di luar 

sekolah tidak dapat berkonsentrasi penuh pada urusan mengajarnya dan 

karenanya tidak dapat mengajar dengan baik. Kompleksnya permasalahan 

guru juga diakibatkan oleh belum tertatanya manajemen/pengelolaan guru 

secara optimal termasuk dalam hal ini adalah manajemen kinerja. 

Pembinaan guru selama ini belum secara komprehensif memperhatikan 

faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini selaras dengan 

analisis Djohar (2008: 19) yang mengemukakan tantangan yang terkait dengan 

mutu guru berupa tantangan pribadi, sosial, kompetensi, profesi maupun 

ketrampilan guru dalam melaksanakan tugasnya. Tantangan tersebut antara 

lain: 1) Sistem pendidikan guru yang tidak menjamin terselenggaranya 
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pendidikan guru yang bermutu; 2) Tidak jelasnya management tugas guru 

yang menjamin pendidikan dapat berjalan dnegan baik dan proporsional; 3) 

Standar Performance yang menjadi ukuran kinerja guru tidak jelas bagi 

penyelenggara pendidikan guru yang berakibat pada ”actual performance” 

guru pada saat melaksanakan tugas kesehariannya tidak jelas ukurannya; 4) 

Jaminan kualitas penyelenggaraan pendidikan guru tidak representatif. 

SMK Muhammadiyah 4 Surakarta yang merupakan sekolah kejuruan 

dengan program keahlian Farmasi dan program keahlian Kimia Industri 

menunjukkan prestasi yang menggembirakan baik prestasi belajar siswa 

maupun prestasi lain di luar pembelajaran seperti kegiatan lomba-lomba. Hasil 

ini tidak terlepas dari dukungan dan kinerja guru yang akhirnya memberikan 

hasil sesuai harapan sekolah. Penilaian kinerja guru yang dilakukan 

menunjukkan kinerja guru yang sesungguhnya. 

Berdasarkan kenyataan yang ada, melihat perkembangan tenaga 

pendidik (guru) di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta dapat dilihat bahwa pada 

tahun pelajaran 2015/2016 di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta mempunyai 

guru yang mempunyai pendidikan S2 sebanyak 4 orang yaitu pada Pendidikan 

Kewarganegaraan, 2 orang pada pendidikan konstrukti batu dan beton, untuk 

S1/D4 sebanyak 72 orang, sedangkan untuk pendidikan setingkat Diploma ke 

bawah tidak ada. Hal ini berarti berdasarkan tingkat pendidikan pada tenaga 

pendidik (guru), sebagian besar sudah menamatkan pendidikan setingkat S1 

dan sesuai dengan proporsi mata diklat/pelajaran yang diampu. Namun 

demikian, dalam pengelolaan penilaian kinerja guru di SMK Muhammadiyah 
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Surakarta belum secara maksimal dilakukan, selama ini untuk meningkatkan 

pengelolaan penilaian kinerja guru pada pihak sekolah sebenarnya sudah 

memberikan kesempatan pada guru-guru utuk mengikuti pelatihan-pelatihan, 

workshop, seminar maupun ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, 

namun dari pihak guru masih banyak yang belum mempunyai motivasi untuk 

melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Di samping itu pihak sekolah 

juga masih jarang mengikutkan personel gurunya untuk mengikuti berbagai 

pelatihan dan seminar yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun 

oleh swasta. 

Melihat kenyataan tersebut dan belum adanya penelitian secara 

komprehensif yang mengungkap pengelolaan penilaian kinerja guru berikut di 

SMK. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

permasalahan tentang “Pengelolaan Penilaian Kinerja Guru di SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan fokus penelitian: 

“Pengelolaan Penilaian Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta”. 

Fokus tersebut dirinci menjadi tiga subfokus: 

1. Bagaimanakah perencanaan penilaian kinerja guru di SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta?  

2. Bagaimanakah pelaksanaan penilaian kinerja guru di SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta?  
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3. Bagaimanakah evaluasi penilaian kinerja guru di SMK Muhammadiyah 4 

Surakarta?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Terkait dengan fokus penelitian tersebut, ada tiga tujuan yang ingin 

dicapai: 

1. Mendeskripsikan perencanaan penilaian kinerja guru di SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan penilaian kinerja guru di SMK 

Muhammadiyah 4 Surakarta.  

3. Mendeskripsikan evaluasi penilaian kinerja guru di SMK Muhammadiyah 

4 Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Ada manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini. 

1. Manfaat Teoritis 

Bagi para peneliti dan warga sekolah, diharapkan hasil penelitian ini 

dapat mendorong dilakukannya penelitian yang lebih mendalam sehingga 

dapat memperbanyak informasi mengenai model pengelolaan penilaian 

kinerja guru di SMK Muhammadiyah 4 Surakarta sehingga  lebih efektif 

dan lebih baik. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian, dan bila mungkin 

sebagai masukan yang berhubungan dengan penilaian kinerja guru. 

Hasil penelitian ini juga dijadikan bahn acuan dan perbandingan 

dalam pengelolaan penilaian kinerja guru. 

b. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai 

masukan dalam rangka pengambilan kebijakan untuk pengelolaan 

penilaian kinerja guru khususnya di lembaga-lembaga pendidikan 

formal. 

 

 

 

 


