
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Guru merupakan elemen kunci dalam sistem pendidikan,

khususnya di sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum,

sarana-prasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila

esensi pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak

berkualitas. Wibowo (2008:324) mengemukakan kompetensi sebagai

kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat yang memuaskan

di tempat kerja, termasuk di antaranya kemampuan seseorang untuk

mentransfer dan mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan tersebut

dalam situasi yang baru dan meningkatkan manfaat yang disepakati.

Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja

pada berbagai tingkatan dan memperinci standar masing-masing tingkatan,

mengidentifikasi karaktersitik, pengetahuan dan keterampilan yang

diperlukan oleh individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan

tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standar kualitas

profesional dalam bekerja, dan mencakup semua aspek catatan manajemen

kinerja, keterampilan dan pengetahuan tertentu, sikap komunikasi, aplikasi

dan pengembangan.

1



2

Kinerja dipekerjaan dipengaruhi oleh: (a) pengetahuan,

kemampuan, dan sikap; (b) gaya kerja, kepribadian, kepentingan/minat,

dasar-dasar, nilali sikap, kepercayaan, dan gaya kepemimpinan. Oleh

karena itu, kompetensi merupakan karakteristik yang mendasar pada setiap

individu yang dihubungkan dengan kriteria yang direferensikan terhadap

kinerja yang unggul atau efektif dalam sebuah pekerjaan atau situasi.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat

dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki

oleh setiap guru.

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang

guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran,

dan menilai hasil belajar. Murphy (1992) dalam Mulyasa (2008),

menyatakan bahwa keberhasilan pembaharuan sekolah ditentukan oleh

gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan

sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Karena itu, baik

buruknya sekolah sangat bergantung pada peran dan fungsi guru.

SMP 1 muhammadiyah malang selalu menerapkan visi dan misi

yaitu, ”terbentuknya manusia muslim, bertaqwa, terampil berkarya dan

berwawasan keunggulan”, sedang misi yang ingin dicapai  yaitu

”menumbuhkan sikap penghayatan dan pengalaman ajaran agama,

melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, inovatif dan



3

kreatif, menumbuhkan rasa cinta seni dan budaya agar mampu

berapresiasi, melatih siswa dengan keterampilan sebagai bekal

menyongsong masa depan, melatih dan meningkatkan segi-segi

keagamaan melalui berbagai lomba dan menumbuhkan semangat

keunggulan dengan memberdayakan warga sekolah secara bersama-sama”.

Untuk mewujudkan tujuan dari sekolah tersebut dalam

menigkatkan kinerja guru maka diperlukan kompetensi-kompetensi yang

sesuai dengan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 4 menegaskan bahwa guru sebagai agen pembelajaran berfungsi

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Untuk dapat

melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib memiliki syarat tertentu,

salah satu diantaranya adalah kompetensi (Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen).

Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang harus dimiliki

oleh soerang guru dalam hal pengelolaan peserta didik. Kompetensi

kepribadian merupakan bagaimana seorang guru dapat menjadikan

pembelajaran untuk membentuk kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi

peserta didik. Kompetensi professional kemampuan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta

didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar

Nasional Pendidikan. Sedangkan kompetensi sosial adalah kemampuan

guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul
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secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan,

dan orang tua/wali Mulyasa (2008).

Untuk memiliki kinerja yang baik harus didukung dengan

kompetensi yang baik. Tanpa memiliki kompetensi yang baik seorang

guru tidak akan  mungkin memiliki kinerja yang baik. Sebaliknya, seorang

guru yang memiliki kompetensi yang baik belum tentu memiliki kinerja

yang baik. Kinerja guru sama dengan kompetensi plus motivasi untuk

menunaikan tugas dan motivasi untuk berkembang (Depdiknas, 204:11).

Dengan menguasai materi pembelajaran, mengelola pembelajaran serta

selalu berkomitmen terhadap tugasnya merupakan hal yang penting dalam

memberikan dasar-dasar pembentukan kompetensi dan profesionalisme

guru di sekolah.

SMP 1 Muhammadiyah untuk menunjang kinerja guru menerapkan

kompetensi yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi profesional dan kompetensi sosial dimana kompetensi di atas

harus dimiliki oleh seorang guru sehingga dapat menjadi suri tauladan

serta terus berupaya mencari alternatif untuk meningkatkan kualitas,

kompetensi, dan kinerja guru. Salah satu usaha yang sedang dilakukan

adalah melakukan standar kompetensi dan sertifikasi guru. Dalam hal ini,

pengembangan profesionalisme guru merupakan sesuatu yang tidak bisa

ditawar lagi untuk meningkatkan mutu pendidikan.
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Kinerja guru di SMP I Muhammadiyah Malang sendiri sudah

maksimal hal ini dapat dilihat dari tingkat kelulusan yang dicapai mulai

dari tahun ajaran 2006-2011 yang cenderung mengalami peningkatan

disetiap tahun ajaran.

Tabel 1.1

Tingkat kelulusan SMP I Muhammadiyah Malang

Tahun kelulusan Tingkat Kelulusan
2006-2007 89,77%
2007-2008 89,99%
2008-2009 93,76%
2009-2010 94,56%
2010-2011 98,77%

Sumber: SMP I Muhammadiyah Malang

Tabel diatas merupakan data tingkat kelulusan pada SMP I

Muhammadiyah Malang hal tersebut merupakan sebuah pencapaian dalam

pendidikan yang tidak lepas dari peran guru dalam prose belajar mengajar

yang berlangsung disekolah. Satu tahun yang lalu Smp I Muhammadiyah

Malang telah menerapkan kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh guru

yang ditujukan untuk menunjang kinerja, hal tersebut merupakan bentuk

keseriusan sekolah untuk selalu menigkatkan kinerja yang bagus.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengajukan penelitian

yang berjudul “Hubungan Kompetensi Terhadap Kinerja Guru SMP I

Muhammadiyah Malang”.
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a. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang di uraikan di atas maka

dapat dirumuskan permasalahan  nya yaitu:

1. Bagaimana kompetensi guru SMP I Muhammadiyah Malang?

2. Bagaimana kinerja guru SMP I Muhammadiyah Malang?

3. Apakah kompetensi mempunyai hubungan dengan kinerja guru SMP I

Muhammadiyah Malang?

B. Batasan Masalah

Sesuai dengan pokok permasalahan yang telah disebutkan, maka

variabel yang mempengaruhi kompetensi guru SMP I Muhammadiyah

Malang dibatasi dengan pokok permasalahan yaitu dimensi kompetensi

guru berdasarkan UU No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, dan kinerja

guru menurut Syafaruddin dan Nasution (2005) meliputi penguasaan

bahan ajar, kemampuan mengelola  pembelajaran , dan komitmen terhadap

tugas.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mendeskripsikan kompetensi guru SMP I Muhammadiyah

Malang

b. Untuk mengetahui kinerja guru SMP I Muhammadiyah Malang

c. Untuk menganalisis tingkat hubungan antara kompetensi dengan

kinerja guru
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2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan

bagi pihak-pihak berikut:

a. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan acuan di dalam

proses pembelajaran serta dalam rangka meningkatkan kompetensi

yang nantinya akan berdampak pada peningkatan kinerja guru.

b. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi khususnya

bagi yang berminat pada permasalahan kinerja guru.


