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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Mutu pendidikan akan selalu menarik perhatian masyarakat Indonesia 

karena masa depan bangsa tergantung kepada pendidikan. Pendidikan pada 

hakekatnya adalah usaha membudayakan manusia, pendidikan amat strategis 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan 

mutu bangsa secara menyeluruh. Diakui bahwa mutu pendidikan pada 

umumnya dan prestasi siswa pada khususnya merupakan hasil dari suatu 

proses interaksi berbagai faktor seperti : guru, kurikulum, buku paket, 

laboratorium, metodologi pengajaran, peraturan perundang undangan di 

bidang pendidikan dan berbagai input serta kondisi proses lainya. Meski 

faktor input telah ditangani selama ini baik kualitas maupun kuantitasnya, 

namun masih ada faktor yang terkadang terabaikan dan belum mendapat 

perhatian yang cukup yaitu pada manajemen pendidikan.   

 Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 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)         
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 Hal ini sejalan dengan pola dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Daerah Kota Batu tentang pendidikan yaitu pelaksanaan pendidikan di Kota 

Batu yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui 

peningkatan kuantitas dan kualitas baik sarana dan prasarana maupun kualitas 

tenaga pendidik. Dunia pendidikan mengenal komponen input dan output. 

Komponen proses meliputi aspek kurikulum dan bahan ajar, aspek proses 

belajar mengajar dan penilaian, dan aspek manajemen dan kepemimpinan. 

Sedangkan komponen output mencakup aspek prestasi belajar siswa, aspek 

prestasi guru dan kepala sekolah dan aspek prestasi sekolah. 

(www.diknas.kotabatu.go.id).      

 Salah satu sekolah menengah kejuruan di Batu adalah Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 02 Batu. Sekolah ini merupakan sekolah berbasis 

pertanian yang memiliki keunggulan lokal tanaman buah-buahan dan sayur-

sayuran. Keunggulan lokal ini merupakan kompetensi dasar yang diajarkan 

siswa untuk mencetak lulusan yang siap pakai dalam dunia usaha maupun 

dunia industri. Selain itu prestasi kerja guru di tunjukkan dengan keikutsertaan 

guru dalam lomba karya ilmiah  khusus guru dan berhasil meraih juara 1 

tingkat nasional tahun 2007 dan Juara harapan 1 tingkat nasional  Workshop 

Guru Matematika & Fisika Tahun 2006, kreativitas guru dengan membuat 

karya inovatif, kurang optimal guru dalam mengajar, masih sering terlihat 

guru yang datang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta 

kurangnya tanggung jawab, tingkat pengetahuan guru seperti dapat menjadi 

pembicara dalam seminar. Kondisi tersebut didukung oleh hasil penilaian 
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yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional mengenai penilian atas 

prestasi para guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 02 Batu yang secara 

kengkap disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Penilaian Prestasi Kerja Guru 

Keterangan Prestasi Kerja 
Guru 

 Rendah Tinggi 
Tingkat kreativitas guru 

- Membuat buku penunjang pelajaran atau modul 
- Membuat karya inovatif atau menggunakan alat 

peraga dalam pembelajaran 
- Membuat lembar kerja siswa 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ketepatan waktu mengajar 
- Membuka dan mengakhiri pembelajaran tepat 

waktu 
- Kedisiplinan guru (kehadiran dan keterlambatan) 

 
 
 
 

 
 

Frekuensi mengikuti lomba dan membuat karya 
ilmiah 

- Mengikuti lomba atau membuat karya ilmiah 

 
 

 
 

 
Tingkat pengetahuan guru 

- Menjadi pemateri dalam seminar 
- Perwakilan workshop guru 

 
 
 

 
 

 
 Sumber: Sekolah Menengah Kejuruan 02 Batu 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa selam ini prestasi kerja para 

guru sebagian besar masuk dalam kategori rendah. Kenyataan tersebut dapat 

menunjukkan kurang maksimalnya pengelolaan dalam proses belajar 

mengajar yang mengacu pada Kurikulum Berbasis Kompetensi. Dimana 

sistem pembejaran tersebut dilakuakn secara inovatif melalui penyajian bahan 

ajar yang sesuai dengan kondisinya, serta konsisiten dengan tujuan mengantar 

anak anak didiknya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu sekolah ini 
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juga dirintis sebagai SSN (Sekolah Standart Nasional). 

(www.smkn02batu.sch.id.) 

Keunggulan lain yang didapat oleh Sekolah Menengah Kejuruan 02 Batu 

adalah mampu mengembangkan budidaya tanaman serta pengolahan hasil 

pertanian yang menghasilkan produk sendiri dengan didukung peralatan 

modern yang memadai serta mampu bekerja sama dengan UKM yang 

tergabung di Kota Batu. Sebagai Produk Indi dari SMKN 02 Batu adalah 

pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan. Namun selain jasa pendidikan dan 

latihan, SMKN 02 Batu juga menerima jasa pembuatan berbagai macam 

produk barang sesuai dengan program keahlian yang ada yang tergabung 

dalam unit produksi SMKN 02 Batu. Terwujudnya keunggulan ini karena 

adanya pengelolaan sumber daya manusia pada guru guru. 

(www.smkn02batu.sch.id).      

 Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki peranan penting dalam 

mencerdaskan kehidupan masyarakat tersebut. Saat ini profesional guru sangat 

diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang sangat berhubungan 

dengan membangun fondasi dari pembentukan sumber daya manusia. 

Sehingga guru sebagai salah satu unsur dibidang pendidikan harus berperan 

aktif dalam menetapkan kedudukanya sebagai tenaga profesional, sesuai 

dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Dapat dikatakan 

bahwa pada setiap guru terletak tanggung jawab untuk membawa para 

siswanya pada suatu kedewasaan atau taraf kematangan tertentu, yang berarti 

suatu pernyataan yang kompleks didalam suatu organisme yang mengarahkan 
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tingkah laku terhadap tujuanya. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya posisi 

guru dalam dunia pendidikan sehingga selayaknya guru memiliki prestasi 

kerja yang baik. (www.wikipedia.org).      

 Prestasi  kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Hasibuan (2005 : 194).  

Prestasi kerja seorang guru dapat berupa mengikuti lomba atau membuat 

karya ilmiah, misalnya melakukan penelitian tentang cara mengajar yang 

efektif, guru yang mempunyai pengetahuan lebih dari pada guru yang lain 

dapat menjadi pembicara dalam seminar dan membuat buku penunjang 

pelajaran, dimana ini adalah suatu prestasi yang belum tentu semua orang bisa 

melakukanya. (Diknas,2000:178). Perubahan perubahan yang akan datang 

menghendaki adanya strategi yang menuntut pelatihan sumber daya manusia 

untuk perbaikan prestasi kerja yang ada saat ini dan juga dalam 

mengantisipasi kebutuhan kebutuhan yang akan datang. (Alwi, 2001:211). 

 Simamora dan Kamil (2010:3) mengemukakan bahwa pelatihan sebagai 

serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian keahlian, 

pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. 

Pelatihan menurut Simamora diartikan sebagai aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan keterampilan agar individu dapat 

berubah sikapnya. Pelatihan Profesi Guru merupakan serangkaian dari 

sertifikasi guru dalam jabatan setelah melalui proses penilaian portofolio.  
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Di samping itu, menurut Samami dkk. (2006:3), yang perlu disadari 

adalah bahwa guru adalah subsistem pendidikan nasional. Dengan adanya 

pelatihan profesi guru, diharapkan kompetensi guru sebagai agen 

pembelajaran akan meningkat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

Dengan kompetensi guru yang memenuhi standar minimal dan kesejahteraan 

yang memadai diharapkan prestasi kerja guru dalam mengelola proses 

pembelajaran dapat meningkat.        

 Dengan adanya pelatihan profesi guru tersebut maka akan menghasilkan 

(guru) Pegawai Negeri Sipil yang berkualitas dan mampu memberikan 

kontribusi yang terbaik dalam pencapaian tujuan. Melalui pelatihan ini juga 

instansi pendidikan atau sekolah dapat memiliki pegawai (guru) yang 

memiliki kompetensi untuk bersaing. Sebagai manifestasi dari fungsi 

pengembangan kualitas pada guru, maka guru yang dimiliki sekolah tersebut 

harus diberi pelatihan profesi guru dengan baik untuk melanjutkan sertifikasi. 

Sertifikasi sebagai upaya peningkatan pembelajaran, layanan bimbingan dan 

konseling, serta kepengawasan pada satuan pendidikan formal secara 

berkelanjutan, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 10 

Tahun 2009.        

 Pelatihan profesi guru adalah bagian dari pendidikan yang dilakukan 

bagi guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilanya sesuai dengan 

tuntutan persyaratan pembiayaanya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada guru. 

Mengingat pentingnya pengaruh pelatihan untuk meningkatkan prestasi kerja 
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guna mencapai tujuan instansi pendidikan atau sekolah. Maka dalam 

penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul : 

“PENGARUH PELATIHAN PROFESI GURU TERHADAP PRESTASI   

KERJA GURU PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 02 BATU”. 

B. Perumusan Masalah 

  1.  Bagaimana pelatihan profesi guru yang dilaksanakan pada Sekolah 

Menengah Kejuruan Negeri 02 Batu ? 

 2.  Bagaimana prestasi kerja guru pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 

02 Batu? 

 3. Apakah pelatihan profesi guru berpengaruh signifikan terhadap prestasi 

kerja guru pada? 

C. Batasan Masalah 

   Agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas maka perlu adanya 

pembatasan masalah dengan harapan tidak terjadi kekacauan dalam usaha 

menyelesaikan masalah atau dengan kata lain penelitian hanya di fokuskan 

pada seluruh (Guru)  Pegawai Negeri Sipil yang sudah mengikuti pelaksanaan 

Pelatihan Profesi Guru di Sekolah Menegah Kejuruan Negeri 02 Batu.  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 1.  Tujuan Penelitian 

  a.  Untuk mendeskripsikan pelatihan profesi guru yang dilaksanakan pada 

 Sekolah Menengah Kejuruan negeri 02 Batu ? 
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 b.  Untuk mendeskripsikan tingkat prestasi kerja guru pada Sekolah 

 Menengah  Kejuruan Negeri 02 Batu? 

 c. Untuk menganalisis signifikansi pengaruh variabel pelatihan profesi 

 guru terhadap prestasi kerja guru pada Sekolah Menengah 

 Kejuruan Negeri 02 Batu? 

 2.  Manfaat Penelitian 

 Dari penelitian ini dapat bermanfaat untuk: 

a. Bagi Peneliti, sebagai tambahan wawasan berpikir, mengetahui 

perkembangan hasil belajar, dan menambah pengalaman dalam 

mengadakan penelitian serta memberikan informasi perkembangan 

dunia kerja . 

b. Bagi Sekolah Menengah Kejuruan negeri 02 Batu, sebagai bahan 

masukan (input) untuk meningkatkan prestasi kerja Pegawai Negeri 

Sipil pada guru dan sebagai  media tambahan informasi dalam 

menciptakan suasana yang dapat melahirkan dan membangkitkan 

motivasi kerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 


