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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab I membahas mengenai hal yang dipaparkan pada sub bab, yakni latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan batasan penelitian. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 

A. Latar Belakang  

Sekolah mempunyai tanggung jawab mempersiapkan sumber daya 

manusia berkualitas. Tugas penting ini dapat terlaksana dengan dukungan guru 

berkualitas, yaitu guru yang mampu melaksanakan pembelajaran yang efektif, 

sehingga mendorong siswa untuk bersemangat dan bertanggung jawab dalam 

belajar.  

Guru yang diharapkan oleh masyarakat adalah guru yang penuh inovasi, 

kreatif sebagai pemimpin dengan motivasi yang sangat tinggi, sebagai 

administrator kelasnya, sebagai supervisor kelas dan dirinya juga sebagai 

organisatoris yang mempunyai wawasan luas dan penuh dengan sifat yang 

bijaksana yang tidak didasari oleh besarnya upah yang didapat (Pupuh, 2012:17). 

Berdasarkan pendapat di atas idealnya guru lebih kreatif dalam proses 

pembelajaran sehingga pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik pada siswa 

dengan menerapkan inovasi-inovasi baru. 

Profesi yang kompleks dan menantang adalah menjadi guru. Setiap ada 

perubahan kurikulum guru harus bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan perubahan kurikulum 2013 yang terdiri dari beberapa standar yaitu 

standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses dan standar penilaian 
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pendidikan, maka beberapa hal tersebut harus dilakukan guru sebelum 

menerapkan pembelajaran di kelas (PERMENDIKBUD: 2013). Sesuai dengan 

ketetapan Direktorat Tenaga Kependidikan, (2008) indikator penilaian kinerja 

guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas yaitu: 1) perencanaan 

program kegiatan pembelajaran, 2) pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 3) 

penguasaan evaluasi pembelajaran. Jika guru menerapkan kinerja seperti yang 

sudah dijelaskan di atas maka kinerjanya sebagai guru dikatakan baik.  

Kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenangnya 

berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode tertentu dalam 

kerangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur 

berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru (Barnawi, 2012:14). 

Model Rob Norris mensyaratkan akumulasinya beberapa komponen kompetensi 

mengajar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: (a) kualitas-kualitas 

personal dan profesional; (b) persiapan mengajar; (c) perumusan tujuan 

pengajaran; (d) penampilan guru dalam mengajar di kelas; (e) penampilan siswa 

dalam belajar; dan (f) evaluasi (Barizi, 2010:151). 

Sebagai pengajar atau pendidik guru merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan setiap upaya pendidikan. Kinerja guru dalam merencanakan dan 

melaksanakan pembelajaran, merupakan faktor utama dalam pencapaian tujuan 

pengajaran. Keterampilan penguasaan proses pembelajaran ini sangat erat 

kaitannya dengan tugas dan tanggung jawab guru sebagai pengajar dan pendidik.  

Adanya peningkatan dalam mutu pendidikan tidak terlepas dari peran guru 

sebagai unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan. Menurut 
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Suryosubroto, (2002:3) agar tujuan pendidikan dan pengajaran berjalan dengan 

benar, maka perlu mengadministrasikan kegiatan-kegiatan pembelajaran, yang 

lazim disebut administrasi kurikulum. Oleh karena itu guru harus menerapkan apa 

yang ada dalam administrasi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang merupakan 

tugas dan peran guru, diantaranya yaitu: menguasai dan mengembangkan materi 

pembelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, 

mengontrol dan mengevaluasi kegiatan siswa. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di kelas 1 SD 

Muhammadiyah 4 Batu yang berjumlah 5 kelas, setiap guru merasa kesulitan 

menerapkan kurikulum 2013 karena kurikulum ini masih baru sehingga guru 

masih dalam tahap belajar menerapkan dalam proses pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru. Terlihat masalah kinerja guru  dalam  perencanaan  

pembelajaran  dimana  guru  masih  ada  yang belum membuat persiapan 

pembelajaran. Selain  itu  juga terlihat  kinerja  guru  dalam  pelaksanaan 

pembelajaran yang belum dapat mengefektifkan pembelajaran di kelas dari 

kemampuan siswa yang berbeda-beda menjadi sama, serta dalam  pelaksanaan  

pembelajaran  juga  kurang memanfaatkan media pembelajaran. Kinerja guru 

dalam melakukan evaluasi pembelajaran belum dilakukan pada  setiap akhir 

pembelajaran, sehingga guru tidak mengetahui hasil yang telah di pelajari saat itu 

berhasil ditangkap oleh siswa atau tidak sama sekali. 

Kinerja guru tidak terwujud dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh 

faktor-faktor tertentu. Baik faktor internal maupun eksternal sama-sama 

membawa dampak terhadap kinerja guru. Faktor internal kinerja guru adalah 

faktor yang datang dari dalam diri guru yang dapat memengaruhi kinerjanya, 
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contohnya ialah kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi 

menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar belakang keluarga. Sedangkan 

faktor eksternal kinerja guru adalah faktor yang datang dari luar guru yang dapat 

memengaruhi kinerjanya, contohnya ialah (1) gaji, (2) sarana dan prasarana, (3) 

lingkungan kerja fisik, (4) kepemimpinan (Barnawi, 2012:43).  

Harapan pemerintah, guru dapat memaksimalkan kinerjanya dalam 

pelaksanaan pembelajaran tematik terpadu baik dalam persiapan mengajar 

maupun dalam proses pembelajaran.  Selain itu guru juga dapat menanggulangi 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru baik faktor internal maupun 

faktor eksternal. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih 

dalam terhadap latar belakang tersebut dan kemudian akan dituangkan dalam  

bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Guru Kelas I dalam Pembelajaran 

Tematik Terpadu di SD Muhammaduyah 04 Batu”.  

B. Rumusan Masalah  

Berpijak dari latar belakang di atas, maka diperlukan rumusan masalah 

yang menjadi dasar  dan acuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan 

masalah yang penulis angkat dalam sekripsi ini adalah :  

1. Bagaimana kinerja guru kelas I dalam pembelajaran tematik terpadu di  SD 

Muhammadiyah 4 Batu?  

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja guru kelas I dalam 

pembelajaran tematik terpadu di SD Muhammadiyah 4 Batu ?  

3. Bagaimana upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru kelas I dalam pembelajaran tematik terpadu di SD Muhammadiyah 4 Batu 

? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan rumusan penelitian 

dalam sekripsi ini adalah :  

1. Mendeskripsikan kinerja guru kelas I dalam pembelajaran tematik terpadu di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru kelas I dalam 

pembelajaran tematik terpadu di SD Muhammadiyah 4 Batu.  

3. Mendeskripsikan upaya untuk mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru kelas I dalam pembelajaran tematik terpadu  di SD 

Muhammadiyah 4 Batu. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat atau kegunaan dalam perkembangan pendidikan 

baik teoritis maupun praktis.  

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah penelitian 

pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan 

tentang kinerja guru kelas awal dalam pembelajaran tematik terpadu di 

SD Muhammadiyah 4 Batu. 

b. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan masukan dalam pelaksanaan kurikulum sehingga 
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mempercepat visi misi SD Muhammadiyah 4 Batu.  

c. Dinas / Instansi Terkait  

Sebagai bahan referensi agar bisa mendukung kinerja guru dalam 

kurikulum 2013 menjadi lebih baik.   

E. Penegasan Istilah 

1. Analisis  

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan 

penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk 

memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia). 

2. Kinerja Guru  

Kinerja guru dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya berdasarkan setandar kinerja yang telah ditetapkan selama 

periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru 

dapat dilihat dan diukur berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki oleh 

setiap guru (Barnawi, 2012:14). 

3. Kelas I (Satu) 

Anak yang berada di kelas I SD adalah anak yang berada pada rentangan 

usia dini. Masa usia dini ini merupakan masa yang pendek, tetapi 

merupakan masa yang sangat penting bagi kehidupan seseorang. Oleh 

karena itu, pada masa ini seluruh potensi yang dimiliki anak perlu 

didorong sehingga akan berkembang secara obtimal (Majid, 2014 : 6). 
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4. Pembelajaran Tematik Terpadu :  

Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu 

yang merupakan suatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, 

baik secara individu maupun kelompok aktif menggali dan menemukan 

konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan 

otentik (Majid, 2014 : 80). 

F. Batasan Penelitian  

Mengingat luasnya cakupan yang akan dibahas pada penelitian ini, maka 

peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian pada “Kinerja Guru Kelas I 

dalam Pembelajaran Tematik Terpadu di SD Muhammadiyah 4 Batu”. Penelitian 

ini dilakukan pada semester ganjil tahun pelajaran 2014/2015 tema 3 kegiatanku, 

subtema I kegiatan pagi hari, pembelajaran 5 dan 6. Kemudian subtema 2 kegiatan 

siang hari pembelajaran 1 dan 2 di SD Muhammadiyah 4 Batu kelas IA-ID. 

Kinerja guru yang akan diteliti yaitu perencanaan pembelajaran, proses 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Hal itu disesuaikan dengan indikator 

kinerja guru dalam pembelajaran. 

 


