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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang 

mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, 

ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan 

warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan, pendidikan 

merupakan komponen memiliki peranan yang tidak dapat diabaikan 

kedudukannya. 

John C. Bock yang dikutip oleh Zamroni (2001: 2) mengidentifikasikan 

peran pendidikan tersebut sebagai: a) memasyarakatkan ideologi dan nilai-nilai 

sosio kultural bangsa, b) mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi 

kemiskinan, kebodohan dan mendorong perubahan sosial, dan c) untuk 

meratakan kesempatan dan pendapatan. 

Menurut Mulyasa (2003: 4), pendidikan memberikan konstribusi yang 

sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam 

menterjemahkan pesan-pesan konstribusi serta sarana membangun watak bangsa 

(nation character building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuansa 

kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk kemandirian. 

Masyarakat yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang keluar dari 

krisis dalam menghadapi dunia global. 
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Untuk memperoleh hasil belajar yang berkualitas di sekolah, perlu 

kiranya melakukan pengelolaan pembelajaran yang berkualitas juga. Secara 

makro peranan pendidik dalam proses pendidikan sangat penting. Hal ini terkait 

dengan tugas dan tanggung jawab yang diembannya, yang memang sangat berat. 

Tugas yang berat akan terlaksana dengan baik bilamana guru yang bersangkutan 

memiliki minat yang tinggi, kemampuan yang baik, serta sikap yang profesional. 

Dalam Undang-undang Sistem pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 1 disebutkan, “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualitas 

sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, 

fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta 

berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.” 

Guru sebagai orang yang bertanggung jawab secara langsung terhadap 

pelaksanaan pembelajaran, dituntut untuk memiliki sekurang-kurangnya tiga 

kemampuan pokok, yakni: “kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan 

engevaluasi pembelajaran” (Gagne, 1985: 72). Dengan dipenuhi tiga 

kemampuan tersebut diharapkan pembelajaran yang dilaksanakannya menjadi 

berkualitas, yang pada giliran sekolah itu menjadi berkualitas pula. Ketiga tugas 

pokok di atas, merupakan satu rangkaian tugas yang menjadi tanggung jawab 

guru untuk dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan pendapat Slamet P.H. (1996: 6) 

bahwa, “guru yang berkualitisas merupakan faktor dominan dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusannya.” 

Uraian di atas menunjukkan bahwa guru memegang peranan sentral dan 

strategis dalam proses pembelajaran di sekolah. Selagi masih ada proses 
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pendidikan, keberadaan guru sangat dibutuhkan. Hal tersebut sesuai dengan 

salah satu filosofi pendidikan yang dikemukakan oleh Proser yang dikutib oleh 

Slamet P.H (1996: 8), yaitu “pendidikan akan efektif apabila para guru 

berpengalaman dan mampu mentransmisikan kepada peserta didik.” Dengan 

demikian kebutuhan guru yang berkualitas sangat diperlukan untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

termasuk di dalamnya adalah di SMP Negeri di Kecamatan Jatipuro. agar 

kompetensi guru tersebut dalam mengelola kegiatan pembelajaran dapat 

maksimal, maka perlu adanya informasi yang aktual tentang kondisi kemampuan 

guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran di SMP Negeri di Kecamatan 

Jatipuro Kabupaten Karanganyar. Aspek-aspek kemampuan guru yang mana 

saja yang masih kurang baik, dan aspek-aspek yang mana saja yang sudah baik. 

Selain itu perlu juga faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan 

kemampuan guru dalam mengelola kegiatan pembelajaran. Untuk mendapatkan 

informasi yang aktual tersebut maka perlu dilakukan penelitian. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang menurut Timpe 

(1988: ix) bahwa “beberapa faktor eksternal yang menentukan tingkat kinerja 

seperti: supervisi, lingkungan kerja, perilaku, manajemen, desain jabatan, umpan 

balik dan administrasi pengupahan.” Sedangkan faktor internal dapat berupa 

strategi kognitif, kecerdasan emosional dalam interaksi sosial, dan latar belakang 

pendidikan. 

Peranan utama guru adalah mendidik dan mengajar serta menyampaikan 

ilmu pengetahuan kepada anak didik, yakni memahami tujuan pelajaran, 
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rancangan intruksional secara logis sistematis agar tujuan tercapai secara efektif 

dan efisien. sebagai pendidik, pengajar dan penyampai pesan pembelajaran, 

maka dari perannya tersebut, guru harus merancang pengorganisasian bahan 

pelajaran, merancang dan menyajikan bahan pelajaran, merancang dan 

melakukan evaluasi. Lebih tegasnya di dalam Undang-undang Republik 

Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional disebutkan: 

(1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, penge-
lolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknik untuk 
menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. 

(2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas me-rencanakan 
dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 
melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

 
Mengajar merupakan kegiatan menyampaikan informasi atau pesan yang 

mengandung aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik kepada orang 

yang belajar, sehingga guru dapat menstranfer pesan yang dimilikinya kepada 

anak didik. Dalam mengorganisasikan kegiatan belajar agar dapat tersusun 

dengan baik, maka guru dapat menuangkannya sesuai dengan kelas, materi, 

kondisi siswa dan lingkungan kerja. 

Bagi seorang guru, strategi kognitif diperlukan untuk mengatur diri 

maupun mengelola diri dengan menemukan siasat dan teknik-teknik tertentu 

dalam proses pembelajaran sehingga memudahkan siswa dalam belajar. Dengan 

proses strategi kognitif yang dimiliki guru, maka guru akan dapat meletakkan 

strategi kognitif yang dimilikinya itu, ke dalam kemampuan mengatur diri, 

mengelola diri, menggerakkan dirinya ke arah kemandirian. Kemampuan 
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strategi kognitif terdiri atas rehearsal (latihan/ulangan), strategi elaborasi 

(penggarapan/pelaksananaan secara tekun dan cermat) dan srategi organisasi. 

Selain strategi kognitif, seorang guru dikatakan memiliki kemampuan 

profesional bila ia memiliki kecerdasdan pikiran/ IQ (inteegence Quotient) dan 

kecerdasan emosi/ EQ (Emotional Quotient). Terdapat kenyataan bahwa, adanya 

seorang guru yang mempunyai IQ tinggi tidak menjamin keberhasilan dalam 

pembelajarannya, namun seorang guru yang IQ-nya tidak tinggi, tetapi EQ-nya 

tinggi, lebih besar peluang keberhasilannya dalam kegiatan pembelajaran. Hal 

ini seperti ditegaskan oleh Goleman (1999: 31) bahwa ”kecerdasan intelektual 

(IQ) dan kecerdasan Emosi (EQ) merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang, namun kecerdasan emosilah yang lebih berperan untuk menghasilkan 

kinerja yang cemerlang.” 

Kecerdasan emosional dalam interaksi sosial merupakan kecakapan 

untuk mengenali dan memahami emosi, dan selanjutnya menggunakan atau 

menerapkan secara efektif. Kekuatan dan ketajaman emosi sebagai sumber 

kekuatan, informasi dan pengaruh yang diwujudkan dalam bentuk perilaku 

membina hubungan dengan orang lain, yang mencakup empati dan keterampilan 

sosial. 

Selain strategi kognitif dan kecerdasan emosional, latar belakang 

pendidikan juga dimungkinkan merupakan salah satu faktor pendukung kinerja 

guru. Suatu kenyataan bahwa kualitas guru sangat bervariasi, dari yang 

dinyatakan kurang berkualitas, sampai dengan para guru yang dinyatakan 
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berkualitas tinggi. Salah satu indikasi penyebabnya dimungkinkan adalah adanya 

perbedaan latar belakang pendidikan bagi para guru tersebut. 

Perbedaan latar belakang pendidikan dimungkinkan akan mempengaruhi 

guru dalam mengelola proses pembelajaran. Guru lulusan D2 FKIP dan guru 

lulusan S1 FKIP, mungkin akan berbeda dalam cara mengajar. Sebab guru S1 

FKIP telah mempunyai sejumlah pengalaman teoritis lebih banyak bila 

dibandingkan dengan lulusan D2 FKIP. Dari dua guru yang berbeda latar 

belakang pendidikan, mungkin terdapat perbedaan kemampuan mengelola 

proses pembelajaran, apa lagi dibandingkan antar guru lulusan FKIP dan lulusan 

FISIP yang berbeda fakultas, tentunya mungkin akan lebih jauh berbeda dalam 

mengelola proses pembelajaran. 

Seorang pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi 

sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam 

Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 pasal 43 disebutkan, “Promosi dan 

penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar 

belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang 

pendidikan.” 

Untuk meningkatkan kinerja guru, pemerintah dalam hal ini Departemen 

Pendidikan Nasional telah dan sedang melakukan penyempurnaan dan 

pembaharuan di berbagai hal. Penyempurnaan dan pembaharuan tersebut antara 

lain pada kurikulum, peningkatan kompetensi guru, dan sarana pendidikan. 
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Dewasa ini semakin disadari bahwa, dari titik manapun pembaharuan 

pendidikan hendak dimulai, faktor tenaga kependidikan menjadi salah satu 

perhatian utama, untuk menjamin terwujudnya gagasan menjadi realita. Dalam 

hal ini guru mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembaharuan 

pendidikan. 

Menurut Hasibuan dan Moedjiono (2000: 3), menyatakan “mengajar 

adalah menciptakan  sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses 

belajar.” Sistem lingkungan ini terdiri dari komponen-komponen yang saling 

mempengaruhi, yakni tujuan intruksional yang ingin dicapai, materi yang 

diajarkan, guru dan siswa yang harus memainkan peranan dalam hubungan 

sosial tertentu, jenis kegiatan yang dilakukan, serta sarana dan prasarana belajar 

mengajar yang tersedia. 

Hal ini berarti kinerja guru perlu peningkatan, sejalan dengan tugas yang 

diembannya. Kemampuan yang tinggi dalam mengelola pembelajaran dalam diri 

guru, akan sangat memungkinkan terjadinya pengelolaan kegiatan pembelajaran 

yang semakin efisien dan efektif. Untuk itu, dalam upaya peningkatan mutu 

pendidikan, maka guru merupakan kunci perbaikan bidang pendidikan. 

Bertitik tolak dari uraian di atas, peneliti ingin mengetahui pengaruh 

strategi kognitif, kecerdasan emosional, dan latar belakang pendidikan terhadap 

kinerja guru. Karena menurut pengamatan peneliti di lapangan menunjukkan 

bahwa masih rendahnya mutu lulusan siswa dimungkinkan masih rendahnya 

kinerja guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Terdorong oleh hal itulah 
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maka dalam penelitian ini mengambil judul “STRATEGI KOGNITIF, 

KECERDASAN EMOSIONAL DAN LATAR BELAKANG PENDIDIKAN 

PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA GURU NEGERI DI SMP NEGERI 

DI KECAMATAN JATIPURO KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 

PELAJARAN 2005/2006. 

 

B. Perumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

Adakah pengaruh secara simultan dan parsial strategi kognitif, kecerdasan 

emosional, dan latar belakang pendidikan terhadap kinerja guru negeri di SMP 

Negeri di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun pelajaran 

2005/2006? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian 

ini dapat dirinci sebagai berikut: 

Untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial strategi kognitif, 

kecerdasan emosional, dan latar belakang pendidikan terhadap kinerja guru 

negeri di SMP Negeri di Kecamatan Jatipuro Kabupaten Karanganyar tahun 

pelajaran 2005/2006.  
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberi wawasan kepada sekolah sebagai bahan evaluasi bagi 

pengelolaan sekolah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen 

pendidikan. 

b. Dari sudut keilmuan, hasil penelitian ini dapat memberikan konstribusi 

bagi kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

pembelajaran di SMP. 

c. Sebagai bahan merumuskan khasanah ilmu tentang strategi kognitif, 

kecerdasdan emosional dalam interaksi sosial, latar belakang pendidikan, 

dan kinerja guru. 

d. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan wahana penerapan teori yang 

diperoleh selama kuliah di Program Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 
2. Manfaat Praktis 

a. Untuk sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi kinerja 

guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan sebagai dasar untuk 

menentukan langkah-langkah dalam upaya untuk meningkatkan kinerja 

guru negeri di SMP Negeri di Kecamatan Jatipuro Kabupaten 

Karanganyar. 

b. Untuk Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten karanganyar, penelitian ini 

dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan strategi dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru di SMP. 
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c. Sebagai bahan kajian untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut 

tentang strategi kognitif, kecerdasan emosional dalam interaksi sosial, latar 

belakang pendidikan, dan kinerja guru. 
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