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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

       Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan, membentuk 

watak  serta  peradaban  bangsa  yang  bermartabat  dalam  rangka  mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 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 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU No.20 tahun 2003 : 8 ). 

Selanjutnya pada pasal lima ditegaskan  bahwa setiap warga negara mempunyai 

hak  yang  sama untuk  memperoleh  pendidikan  yang bermutu,  tidak  terkecuali 

warga  negara  di  daerah  terpencil  atau  terbelakang.  Penekanan  hak  untuk 

memperoleh  layanan pendidikan  ini  dipertegas  pada  pasal  enam bahwa setiap 

warga  negara  berusia  tujuh  sampai  dengan  lima  belas  tahun  wajib  mengikuti 

pendidikan dasar.

 Penekanan  wajib  belajar  bagi  seluruh  warga  negara  oleh  pemerintah  ini 

sangat  mendasar,  karena  hal  ini  berkaitan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas 

sumber daya manusia. Setiap negara membutuhkan sumber daya manusia yang 

berkualitas  sebab  sumber  daya  manusia  yang  berkualitas  akan  memberikan 

pengaruh  positif  terhadap  perkembangan  pembangunan  suatu  bangsa  dalam 
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berbagai  bidang.  Tidak  hanya  dalam  hal  penguasaan  ilmu  pengetahuan  dan 

teknologi yang diharapkan, tetapi juga sikap mental yang baik. Oleh sebab itu, 

setiap negara selalu berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

dimilikinya. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan 

dengan meningkatkan kualitas pendidikan, melalui  pendidikan yang berkualitas 

akan tercipta sumber daya manusia berkualitas pula, yang pada akhirnya dapat 

mendukung perkembangan pembangunan nasional. 

 Berbagai  usaha  telah  dilaksanakan  oleh  pemerintah  untuk  mewujudkan 

sumber  daya  manusia  yang  berkualitas,  misalnya  :  pengembangan  kurikulum 

nasional  dan lokal,  peningkatan kompetensi guru melalui  pelatihan,  pengadaan 

buku dan alat pelajaran, pengadaan dan perbaikan sarana prasarana pendidikan, 

serta  perbaikan  managemen  sekolah.  Disamping  usaha-usaha  yang  telah 

dilaksanakan tersebut  peningkatan  kualitas  pendidikan  dapat  dilakukan dengan 

meningkatkan  kinerja  guru,  karena  guru  merupakan  ujung tombak  pendidikan 

yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Tanpa adanya kinerja guru yang 

baik,  peningkatan  kualitas  pendidikan  tidak  akan  tercapai.  Kinerja  guru 

merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan pendidikan.

Kenyataan  menunjukkan  bahwa  guru-guru  di  Indonesia  belum  memenuhi 

harapan bangsa, misalnya dari segi persyaratan pendidikan, penguasaan ilmu dan 

teknologi  (Hadiyanto,  2004:18).  Selanjutnya  dikemukakan,  kualitas  guru 

diberbagai  jenjang pendidikan  menunjukkan bahwa :  (1) Guru kurang mampu 
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merefleksikan  apa  yang pernah dilakukan,  (2)  Dalam pelaksanaan  tugas,  guru 

pada  umumnya  terpancing  untuk  memenuhi  target  minimal,  yaitu  agar  siswa 

mampu menjawab soal-soal tes dengan baik, (3) Para guru tampak enggan beralih 

dari model mengajar yang sudah mereka yakini “tepat”, (4) Guru selalu mengeluh 

tentang  kurang  lengkap  dan  kurang  banyaknya  buku  paket.  Mereka  khawatir 

kalau  yang  diajarkan  tidak  sesuai  dengan  soal-soal  yang  akan  muncul  dalam 

UUB,  TPB,  Ebta  dan  Ebtanas,  (5)  Kecenderungan  guru  dalam melaksanakan 

tugas  mengajar  “hanya”  memindahkan  informasi  dan  ilmu  pengetahuan  saja. 

Dimensi  pengembangan  kemampuan  berpikir  logis,  kritis  dan  kreatif  kurang 

mendapat perhatian.

Ketua  Umum  Pengurus  Besar  PGRI,  Surya  mengemukakan  sembilan 

karakteristik citra guru yang ideal yaitu : (1) Memiliki semangat juang yang tinggi 

disertai kualitas keimanan dan ketaqwaan yang mantap, (2) Mampu mewujudkan 

dirinya  dalam  keterkaitan  dan  padanan  dengan  tuntutan  lingkungan  dan 

perkembangan Iptek, (3) Mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain, (4) 

Memiliki  etos  kerja  yang  kuat,  (5)  Memiliki  kejelasan  dan  kepastian 

pengembangan  jenjang  karir,  (6)  Berjiwa  professional  tinggi,  (7)  Memiliki 

kesejahteraan lahir dan batin, material dan non material ,(8) Memiliki wawasan 

masa  depan,  (9)  Mampu melaksanakan  fungsi  dan  peranannya  secara  terpadu 

( Hadiyanto, 2004 : 12 ). 
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 Kinerja  guru  dipengaruhi  oleh  banyak  faktor,  diantaranya  :  motivasi, 

kreativitas,  dan profesionalisme guru.  Motivasi  yang kuat  mempengaruhi  guru 

menjadi  pengajar  yang rajin  dan   tekun dalam melaksanakan  tugas  mendidik, 

mengajar  dan  melatih  siswa.  Guru  yang  kreatif  akan  disenangi  murid  dan 

mempengaruhi  murid belajar  dengan penuh semangat.  Guru yang professional 

akan bekerja sesuai aturan dan kaidah pedagogis dalam mendidik, mengajar dan 

melatih siswa.

 Salah satu usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk meningkatkan 

kinerja guru adalah mengadakan Kelompok Kerja Guru (KKG). Kegiatan KKG 

dititik  beratkan  pada  usaha  untuk  meningkatkan  mutu  pendidikan  khususnya 

tingkat Sekolah Dasar. Guru-guru diberikan kesempatan membahas permasalahan 

yang dihadapi dan mencari jalan keluarnya, serta mengkaji perkembangan metode 

terbaru dalam pembelajaran.

 Faktor  motivasi,  kreativitas,  profesionalisme  dan  kinerja  guru  menurut 

peneliti  penting untuk dikaji  karena merupakan faktor-faktor  yang mempunyai 

pengaruh besar dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan, khususnya dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

B. Rumusan Masalah

 Anak-anak  usia  sekolah  sesuai  dengan  Undang-Undang Nomor  20  tahun 

2003  dalam  kondisi  bagaimanapun  dan  di  manapun  mereka  berada,  harus 
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mengikuti  program  wajib  belajar.  Mereka  diharapkan  menjadi  generasi  yang 

berkualitas  yang  mampu meneruskan  dan  mengisi  pembangunan.  Sehubungan 

dengan harapan pemerintah tersebut, permasalahan yang menyangkut guru dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Adakah pengaruh motivasi, kreativitas, dan profesionalisme secara simultan 

maupun parsial  terhadap kinerja  guru Sekolah Dasar di  Kecamatan Bruno 

Kabupaten Purworejo ?

C. Tujuan Penelitian

 Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang 

pengaruh  motivasi,  kreativitas,  dan  profesionalisme  terhadap  kinerga  guru 

Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Bruno  Kabupaten  Purworejo.  Secara  khusus 

penelitian ini bertujuan :

Mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi, kreativitas, dan profesionalisme 

secara  simultan  maupun  parsial  terhadap  kinerja  guru  Sekolah  Dasar  di 

Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo.

D. Manfaat Penelitian

 Hasil penelitian pengaruh motivasi, kreativitas, dan profesionalisme terhadap 

kinerja  guru  Sekolah  Dasar  di  Kecamatan  Bruno  Kabupaten  Purworejo  ini 

diharapkan memberikan manfaat kepada :

5



  

1. Keilmuan,  bermanfaat  bagi  pengayaan  khasanah  penelitian  empirik  di 

bidang  managemen pendidikan,  khususnya dalam pengelolaan personil 

pendidikan.

2. Institusi pendidikan, bermanfaat bagi pertimbangan meningkatkan kualitas 

kinerja guru. Dengan kinerja guru yang baik akan berdampak pada mutu 

pendidikan.

3. Individu  guru,  bermanfaat  untuk  menjaga  dan  selalu  meningkatkan 

motivasi,  kreativitas,  dan  profesionalisme  sehingga  kinerjanya  semakin 

meningkat.

4. Pribadi  peneliti,  bermanfaat  untuk  menambah  dan  meningkatkan 

pengalaman sebagai peneliti  sehingga dapat lebih baik dalam bekerja di 

lingkungan organisasi pendidikan.
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