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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Pendidikan di Indonesia merupakan salah satu masalah yang masih banyak 

membutuhkan perhatian dari pemerintah. Indonesia pada era globalisasi seperti 

sekarang ini harus mampu meningkatkan standart mutu pendidikan yang sudah ada 

agar tidak kalah bersaing oleh Negara-negara lain. Indonesia diharuskan untuk 

mampu menciptakan orang-orang yang mandiri dan berdaya saing. Sebuah negara 

dikatakan  maju salah satunya adalah memiliki SDM yang mampu mengangkat 

harkat dan martabat suatu bangsa itu sendiri. Pemenuhan akan pendidikan merupakan 

salah satu alasan mengapa pemerintah pada saat ini menjalankan program wajib 

belajar 12 tahun untuk menciptakan SDM yang berkualitas. 

 Proses menciptakan lulusan-lulusan yang handal tentunya melibatkan tenaga-

tenaga pengajar yang berkompeten dan memiliki kemampuan, yang dimaksud proses 

disini adalah suatu kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta 

didik dalam sarana mencapai tujuan bersama yaitu menciptakan lulusan yang 

berkompeten dan mempunyai daya saing. Tugas guru disini tidak mudah karena 

berkaitan langsung dengan penciptaan SDM yang akan menjadi generasi penerus 

bangsa, apabila generasi penerus bangsa lahir dengan kemampuan berdaya saing 

rendah maka akan berimbas pada kelangsuangan hidup suatu bangsa atau Negara.   
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 Kelangsungan hidup suatu bangsa akan terancam karena lemahnya suatu 

Negara dalam persaingan dunia. Dibutuhkan dorongan bagi  guru  dalam 

menciptakan orang-orang yang berkompeten dan mempunyai daya saing. Dorongan 

yang dimaksud adalah motivasi yang hadir pada diri seorang tenaga pengajar maupun 

dari luar dalam menciptakan lulusan yang berkompeten dan mempunyai daya saing. 

 Kewajiban atau tugas utama seorang guru menurut UU no. 14 tahun 2005 ayat 

1 tentang guru dan dosen yaitu guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik. Seorang guru bekewajiban untuk menjadikan lulusan-lulusan yang 

mempunyai nilai lebih dan berdaya saing untuk kompetisi diluar.  

 Berdasarkan dari objek penilitian yang diambil oleh peneliti yaitu dengan objek 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka seorang guru diwajibkan untuk 

menguasai ilmu-ilmu praktek yang ada pada setiap jurusan yang terdapat pada 

Sekolah Menengah Kejurun (SMK). Proses penanaman akan ilmu-ilmu praktek pada 

SMK menjadikan sebuah modal utama dalam kelangsungan hidup siswa-sisiwi SMK.  

 Tujuan dari SMK yaitu menyiapkan lulusan-lulusan yang siap kerja, maka 

penanaman akan ilmu-ilmu praktek yang ada pada setiap jurursan merupakan modal 

utama yang harus dikuasai oleh siswa-sisiwi lulusan dan juga para guru sebagai 

pembina dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan dari mencerdaskan 

kehidupan bangsa adalah dengan meningkatkan kualitas dari Sumber Daya Manusia 

dalam bersaing. 
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 Mangkunegara (2001:67) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja adalah 1) Motivasi, dan 2) kemampuan. Maksudnya adalah ketika seseorang 

melakukan pekerjaan dengan memaksimalkan kemampuan yang dimiliki serta 

dorongan untuk mencapai hasil pekerjaan yang tinggi pula membuat seseorang 

mampu bekerja secara professional dan ketika dia hanya memiliki salah satu maka 

cenderung dia bekerja tidak secara professional, disini guru dalam mengemban 

misinya mencerdaskan bangsa diwajibkan memiliki kedua-duanya yaitu motivasi dan 

kemampuan.  

 Kemampuan dari sorang guru memiliki kaitan kepada hasil yang yang akan 

mereka dapatkan dalam proses belajar mengajar, ketika seorang guru kurang 

menguasai akan teori serta praktik dari proses belajar mengajar maka akan 

berpengaruh kepada peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. SMKN 4 Malang 

merupakan institusi pendidikan yang bersifat kejuruhan yaitu didalamnya terdapat 

berbagai macam program studi jurusan yang ditawarkan, maka kemampuan seorang 

tenaga pengajar dalam menguasai ilmu praktik dari setiap jurusan harus bisa 

menguasai dengan baik dikarenakan mayoritas peserta didik yang belajar dengan 

berbasis SMK langsung terjun di dunia kerja. 

 Pendapat dari Bapak M Asrofi selaku bagian SDM pada SMKN 4 Malang 

mengenai variabel motivasi, kemampuan, dan kinerja secara rill, yaitu seorang guru 

dapat memperoleh jabatan di SMKN 4 Malang, maka dia harus memberikan prestasi 

kerja terlebih dahulu terhadap instansi pendidikan yang terkait. Pengembangan SDM 

yang terjadi pada SMKN 4 Malang bisa dijadikan sebuah dorongan pada guru SMKN 
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4 Malang agar termotivasi untuk mendapatkan prestasi kerja, akan tetapi masih ada 

guru yang belum maksimal dalam pengembangan potensi, seperti halnya mereka 

kurang berkemauan untuk membuat tulisan seperti karya ilmiah, melanjutkan sekolah 

dan lain sebagainya.  

 Masalah-masalah yang terjadi pada SMKN 4 Malang dari segi keterampilan 

yaitu masih banyak masalah yang tidak bisa dihadapi seorang guru dalam proses 

belajar mengajar. Seperti halnya pada jurusan program studi Produksi (PD). 

Berdasarkan hasil perbincangan yang peneliti lakukan dengan salah seorang guru 

bagian SDM yaitu Bapak M Asrofi, masih sering terdapat masalah pada mesin 

pencetak kertas yang kurang bisa ditangani oleh seorang guru, dengan kata lain 

mereka harus meminta bantuan kepada guru lain yang lebih berpengalaman untuk 

bisa menangani hal-hal atau masalah-masalah yang timbul.  

 Kinerja guru pada SMKN 4 Malang yang berkaitan pada proses belajar 

mengajar dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik menurut bapak M asrofi masih ada 

guru yang kurang maksimal dalam mentransfer bahan ajar kepada peserta didik, 

apalagi mereka dituntut untuk bisa menguasai adanyan kurikulum baru yaitu 

kurikulum 13 pada SMKN 4 Malang yang mengharuskan para peserta didik untuk 

mampu bersaing pada tingkatan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Kurikulum baru 

ini menekankan pada pendidikan karakter dan budaya bangsa yang meliputi 

kompetensi keimanan, berbukti pekerti baik, dan ketaqwaan.  
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 Berikut data rekapitulasi nilai rata-rata hasil ujian nasional (UN) pada SMKN 4 

Malang.  

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Nilai Rata-Rata Hasil Ujian Nasional 

SMKN 4 Malang 

Tahun 
Bahasa 

Indonesia 
Matematika 

Bahasa 

Inggris 

Teknik 

Kejuruhan 

2011/2012 7,66 8,15 7,61 8,17 

2012/2013 
7,78 5,78 7,00 8,17 

8,24 6,60 7,69 8,11 

2013/2014 
8,01 5,92 6,68 8,29 

8,37 6,65 7,35 7,72 

Sumber : SMKN 4 Malang 

Berdasarkan dari tabel rekapitulasi nilai rata-rata hasil UNAS selama 3 tahun 

terakhir di atas, dapat dilihat dari kecenderungan rata-rata nilai hasil UNAS yang 

didapat pada setiap tahunya bersifat fluktuatif, walaupun nilai rata-rata UNAS sudah 

melebihi standart kelulusan nilai minimal yaitu pada tahun 2011/2012 sebesar (4,50), 

tahun 2012/2013 sebesar (4,50), dan tahun 2013/2014 sebesar (5,00).  

Pada tahun 2012/2013 dan tahun 2013/2014 sekolah mulai membuat kebijakan 

membagi dua nilai rata-rata ketika peserta UNAS lebih dari 1000 peserta. Data 

pendukung yang timbul pada penelitian ini salah satunya dapat dilihat pada tabel 

1.1pada mata pelajaran matematika yang perolehan nilai rata-rata dari tahun 

2011/2012 sebesar (8,15) turun menjadi (5,78) dan (6,60) pada tahun 2012/2013, 



6 
 

terdapat rentang atau gap yang cukup jauh dari penurunan nilai rata-rata hasil UNAS 

pada SMKN 4 Malang. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mengangkat 

judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEMAMPUAN TERHADAP 

KINERJA GURU PADA SMKN 4 MALANG”. 

 

B.  Rumusan Masalah 

     Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka dapat disajikan beberapa masalah pokok yaitu sebagai berikut: 

1.  Bagaimana motivasi dan kemampuan yang terjadi pada SMKN 4 Malang? 

2. Apakah secara parsial motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru pada SMKN 

4 Malang? 

3. Apakah secara parsial kemampuan berpengaruh terhadap kinerja guru pada 

SMKN 4 Malang? 

4. Apakah motivasi dan kemampuan berpengaruh terhadap kinerja guru SMKN 4 

Malang? 

5. Variabel manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja guru SMKN 4 

Malang? 

 

C.  Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mendiskripsikan motivasi kerja yang terjadi pada SMKN 4 Malang. 

2. Untuk mendiskripsikan kemampuan guru yang terjadi pada SMKN 4 Malang.  
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3. Menguji pengaruh motivasi kerja dan kemampuan terhadap kinerja guru SMKN 

4 Malang. 

4. Untuk mengetahui vriabel yang paling berpengaruh antara motivasi dan 

kemampuan. 

 

D.  Manfaat penelitian 

 Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat sebagai bahan informasi 

maupun bahan pertimbangan berbagai pihak antara lain: 

1. Bagi Institusi  

 Dapat digunakan sebagai acuan atau pendorong bagi institusi pendidikan 

untuk dipakai sebagai acuan dalam memotivasi tenaga pengajar, agar tenaga pengajar 

bisa bekerja secara maksimal dan dapat menciptakan siswa didik yang berkompeten. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan refrensi kepada peneliti lain untuk menjadikan penelitan ini 

menjadi dasar dalam kegiatan penelitian tentang pengaruh motivasi kerja dan 

kemampuan guru terhadap kinerja guru. 

 

E. Batasan Masalah 

 Untuk menghindari simpang siur dalam penelitian ini maka perlu adanya 

pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah 

motivasi dan kemampuan seorang tenaga pengajar terhadap kinerja dalam proses 

belajar mengajar. 
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1.   Teori motivasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori Hirarki 

Kebutuhan Maslow yaitu menggunakan indikator kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebuthan harga diri, dan kebutuhan 

aktualisasi diri. 

2.  Kemampuan guru dibatasi pada pengetahuan dan keterampilan seperti yang 

dijelaskan oleh Keith Davis dalam Mangkunegara (2006 : 67). 

3. Pada kinerja guru yang ada di SMKN4 Malang peneliti membatasi variabel 

kinerja ini hanya pada kegiatan proses belajar mengajar yang dilakukan oleh 

guru di SMKN4 Malang. 

4.   Responden yang diangkat dalam penelitian ini yaitu guru tetap yang ada pada  

SMKN 4 Malang.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




