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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berdasarkan  Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha membudayakan 

manusia atau memanusiakan manusia, pendidikan amat strategis untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan diperlukan guna meningkatkan mutu bangsa 

secara menyeluruh. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, mengendalikan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.  

Depdiknas (2009) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) adalah 

Kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan 

pendidikan. KTSP dilaksanakan mulai tahun pelajaran 2006/2007 dan selambat-

lambatnya pada tahun pelajaran 2009/2010. KTSP  merupakan salah satu model 

manajemen kurikulum yang berlaku dewasa ini di Indonesia. Kurikulum ini lahir 

seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional serta Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP). 

Sanjaya (2008:132) Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk 

menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan efisiensi 

pendidikan agar dapat memodifikasikan keinginan masyarakat setempat serta 
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menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat, industri, dan 

pemerintah dalam membentuk pribadi peserta didik. Hal tersebut dilakukan agar 

sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai 

prioritas kebutuhan serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat setempat. 

Partisipasi masyarakat  agar lebih memahami pendidikan yang membentuk 

kecerdasan bangsa, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. Dalam konsep ini 

sekolah memiliki tanggung jawab yang tinggi, baik kepada orang tua, masyarakat 

maupun pemerintah. 

BSNP (2006:14) silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok 

pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, 

penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Prinsip-prinsip pengembangan 

silabus adalah ilmiah, relevan, sistimatis, konsisten, memadai, aktual dan 

kontekstual, fleksibel dan menyeluruh.   

Dalam KTSP dikenal adanya RPP, Depdiknas (2009) RPP adalah penjabaran 

silabus yang menggambarkan rencana prosedur dan pengorganisasian 

pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan dalam Standar Isi 

(SI). RPP digunakan sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran 

baik dikelas, laboratorium dan/lapangan. Komponen-komponen RPP diantaranya 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sumber belajar 

dan penilaian hasil belajar   

Untuk dapat melaksanakan KTSP sesuai dengan tujuan yang diharapkan tentu 

memerlukan komponen sekolah yang paham dan mempunyai sikap serta 

komitmen yang baik terhadap KTSP ini. Guru sebagai komponen sekolah 
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mempunyai arti penting dalam melaksanakan KTSP, karena kurikulum ibarat 

senjata dan guru sebagai orang yang menggunakan senjata tersebut. Sebaik 

apapun kurikulum yang dibuat bila tidak diimbangi dengan kesiapan dan dedikasi 

yang baik dari guru maka kurikulum yang ada tidak akan tepat sasaran. Dengan 

diberlakukannya KTSP perlu adanya suatu perubahan pembelajaran yang 

interaktif antara guru dengan siswa. 

KTSP bertujuan memandirikan dan memberdayakan sekolah dalam 

mengembangkan kompetensi yang akan disampaikan kepada peserta didik, sesuai 

dengan kondisi lingkungan. Pemberian wewenang (otonomi) kepada sekolah 

diharapkandapat mendorong untuk melakukan pengambilan keputusan secara 

partisipatif. Disamping lulusan yang kompeten, peningkatan mutu dalam KTSP 

antara lain akan dimperoleh melalui reformasi sekolah. Pemerataan pendidikan 

akan tampak pada tumbuhnya partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan 

peduli, sementara yang kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah 

Sanjaya (2008:132-133) 

Pengembangan silabus dalam KTSP menjadi Rencana Program Pembelajaran 

(RPP) dirasakan oleh guru sebagai salah satu yang membebani, sehingga dalam 

pelaksanannya tidak sesuai dengan yang direncanakan. RPP dibuat hanya sekedar 

untuk memenuhi kebutuhan administrasi saja. Sistem penilaian dalam kebijakan 

KTSP sangatlah kompleks yaitu meliputi penilaian kognitif, afektif dan 

psikomotor. Hal ini menjadi permasalahan yang rumit bagi guru sebab penilaian 

yang kompleks merupakan kegiatan yang belum terbiasa dan memerlukan waktu 

yang banyak, sehingga guru merasa terbebani dalam pelaksanaannya. 
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Hamalik (2011:9-10) Guru sebagai perencana, guru sebagai fasilitator, guru 

sebagai pembimbing, guru sebagai penyedia lingkungan, guru sebagai 

komunikator, guru sebagai model yang mampu memberikan contoh, sekaligus 

guru sebagai evaluator pembelajaran di kelas, guru sebagai inovator, guru sebagai 

agen moral dan politik, guru sebagai agen kognitif, guru sebagai manager. 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan kesiapan guru dalam 

mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan belajar mengajar. Namun 

demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan sangat 

dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru dan mutu kinerjanya.   

Untuk meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh kinerja 

guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi  penting untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan. Secara umum mutu pendidikan yang baik 

menjadi tolok ukur bagi keberhasilan kinerja yang ditunjukkan guru. Guru sebagai 

pekerja harus berkemampuan yang meliputi penguasaan materi pelajaran, 

penguasaan profesional keguruan dan pendidikan, penguasaan cara-cara 

menyesuaikan diri dan berkepribadian untuk melaksanakan tugasnya, disamping 

itu guru harus merupakan pribadi yang berkembang dan bersifat dinamis. 

Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik dan tenaga 

kependidikan berkewajiban (1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, 

menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, (2) mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan (3) memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan 

yang diberikan kepadanya. 
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Harapan dalam Undang-Undang tersebut menunjukkan adanya perubahan 

paradigma pola mengajar guru yang pada mulanya sebagai sumber informasi bagi 

siswa dan selalu mendominasi kegiatan dalam kelas berubah menuju paradigma 

yang memposisikan guru sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran dan selalu 

terjadi interaksi antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa dalam 

kelas. Kenyataan ini mengharuskan guru untuk selalu meningkatkan 

kemampuannya terutama memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.  

Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk berkreasi 

guna meningkatkan kinerjanya. Namun potensi yang dimiliki guru untuk berkreasi 

sebagai upaya meningkatkan kinerjanya tidak selalu berkembang secara wajar dan 

lancar disebabkan adanya pengaruh dari berbagai faktor baik yang muncul dalam 

pribadi guru itu sendiri maupun yang terdapat diluar pribadi guru.  Disisi lain 

kinerja guru pun dipersoalkan ketika memperbicangkan masalah peningkatan 

mutu pendidikan.  

Kontroversi antara kondisi ideal yang harus dijalani guru sesuai harapan 

Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 dengan 

kenyataan yang terjadi dilapangan merupakan suatu hal yang perlu dan patut 

untuk dicermati secara mendalam tentang faktor penyebab munculnya dilema 

tersebut, sebab hanya dengan memahami faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja guru maka dapat dicarikan alternatif pemecahannya sehingga faktor 

tersebut bukan menjadi hambatan bagi peningkatan kinerja guru melainkan 

mampu meningkatkan dan mendorong kinerja guru kearah yang lebih baik sebab 

kinerja sebagai suatu sikap dan perilaku dapat meningkat dari waktu ke waktu. 
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Untuk itu, dampak kebijakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 

pada kinerja guru dipandang perlu untuk dipelajari, ditelaah dan dikaji secara 

mendalam agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak 

kebijakan KTSP pada Kinerja guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada latar belakang masalah tersebut 

maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun? 

2. Bagaimana  kinerja guru dalam pelaksanaan KTSP di Madrasah Aliyah Negeri 

2 (MAN 2) Madiun?  

3. Bagaimana upaya para guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun dalam 

pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk 

pengembangan kinerjanya? 

C. Batasan Penelitian 

 Agar masalah yang dikaji dalam penelitian ini menjadi terarah dan tidak 

melebar terlalu jauh, maka peneliti memberikan batasan penelitian sbb. 

1. Guru yang menjadi subyek dalam penelitian ini adalah sebagian guru kelas X, 

sebagian guru kelas XI, dan sebagian guru kelas XII di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Madiun 

2. Kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi meliputi : 

kemampuan membuat perencanaan dan persiapan, penguasaan/pemahaman 

materi, penguasaan metode dan strategi mengajar, pemberian tugas, 
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pengelolaan kelas, serta kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi dalam 

proses pembelajaran di kelas. 

D. Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan 

(KTSP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun . 

2. Untuk mengetahui   kinerja guru dalam pelaksanaan KTSP di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Madiun (MAN 2 Madiun). 

3. Untuk mengetahui upaya para guru MAN 2 Madiun dalam pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) untuk pengembangan 

kinerjanya. 

E. Rekomendasi 

1. Untuk dapat mengetahui kinerja serta kesiapan guru dalam pelaksanaan 

KTSP kepala sekolah dapat terus mengevaluasi serta aktif memberi 

kesempatan kepada guru untuk mengevaluasi diri serta aktif mencari dan 

memperkaya pengetahuan yang dimiliki tentang KTSP serta penerapannya 

dalam pembelajaran.  

2. Guru juga aktif meningkatkan kualitas diri dengan selalu mengikuti 

perkembangan pendidikan misalnya dalam menggunakan metode mengajar 

yang bervariasi yang dapat mengatasi heterogen siswa dikelas, mempelajari 

karakter dan potensi siswa yang bervariasi serta dalam memanfaatkan 

multimedia sebagai penunjang proses pembelajaran. 
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3. Pemerintah terutama yang menangani bidang pedidikan serta semua pihak 

yang terlibat dalam pelaksanaan KTSP lebih dapat mengantisipasi masalah-

masalah yang terjadi dilapangan sehingga dapat segera mengambil kebijakan 

untuk mengatasi masalah tersebut demi keberhasilan pelaksanaan KTSP di 

sekolah dan juga demi perkembangan kinerja guru dalam pembelajaran.  

F. Kegunaan  Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan 

praktis maupun teoritis sebagai berikut. 

1. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperoleh kegunaan sebagai 

berikut: 

a. Menambah khasanah keilmuan terutama berkenaan dengan pelaksanaan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sebagai upaya meningkatkan 

kinerja guru. 

b. Dapat dipakai sebagai bahan kajian lebih mendalam bagi penelitian-penelitian 

berikutnya yang sifatnya lebih luas dan mendalam baik dari sisi wilayah 

maupun subtansi permasalahannya. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memperoleh manfaat sebagai 

berikut: 

a. Dapat dijadikan pertimbangan bagi Madrasah Aliyah Negeri 2 Madiun, 

khususnya dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP) 

sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. 
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b. Dapat memberikan manfaat praktis bagi Kepala Madrasah, guru dan siswa 

dalam pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). 

c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional 

khususnya Dinas Pendidikan Menengah sebagai upaya penyempurnaan sistim 

dan mekanisme pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan pendidikan (KTSP) 

sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. 

G. Penegasan  Istilah 

Agar tidak terjadi salah pengertian terhadap judul  penelitian ini dan agar tidak 

meluas sehingga penelitian ini tetap pada pengertian yang dimaksud dalam judul 

maka perlu adanya penegasan istilah. Penegasan istilah tersebut sebagai berikut : 

1. Dampak 

Dampak  adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif 

maupun positip ( Depdiknas 1997:747) Jadi dampak yang dimaksud disini adalah 

pengaruh positip serta pengaruh yang negatip dengan diberlakukannya KTSP pada 

kinerja guru di MAN 2 Madiun 

2. Kebijakan 

Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, 2 rangkaian konsep 

dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu 

pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tt pemerintahan, organisasi dsb); 

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan : Pemerintah mengenai 

moneter perlu dibahas sebagai garis besarnya Depdiknas (1997:131). 

Menurut Andik dalam artikelnya yang berjudul pengertian kebijakan dalam 

pendidikan, Kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, rangkaian konsep dan asas 
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yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan,  

pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk 

manajemen dalam usaha mencapai sasaran.  

Dalam kenyataannya, kata kebijakan sering digunakan dan dipertukarkan 

maknanya dengan tujuan, program, keputusan, hukum, proposal, patokan dan 

maksud besar tertentu. Kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh 

konsistensi dan pengulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang 

membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tesebut.Ada dua buah 

penggunaan yang luas dari istilah kebijakan ini yang pertama sebagai pengganti 

kata atau ungkapan pendek dimana pengertian umum sering diasumsikan dan 

yang kedua adalah sebagai seperangkat ciri-ciri yang dikhususkan dan 

diidentifikasi melalui riset. 

Jadi kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah garis besar dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan atau pedoman dalam usaha mencapai 

sasaran dalam hal ini adalah  KTSP. 

3. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP) 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan ( KTSP ) adalah kurikulum operasional 

yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan, struktur 

dan muatan kurikulum  tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan dan 

silabus serta disesuaikan dengan masing-masing karakter sekolah  Sanjaya 

(2008:128) yang dikutip dari SNP pasal 1, ayat 15. Contoh: disuatu madrasah atau 

sekolah yang berbasis agama kurikulum mata pelajaran umum disesuaikan dengan 

hal-hal yang terkait dengan keagamaan. 
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4. Kinerja guru 

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, kemampuan 

kerja(tt peralatan) sehingga kinerja guru adalah prestasi yang dicapai, prestasi 

yang diperlihatkan oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya Depdiknas (1997:503). 

Menurut Sulistyani (2003:223) kinerja seseorang merupakan kombinasi dari 

kemampuan, usaha dan kesempatan  yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. 

Menurut Bambang Guritno dan Waridin (2005) kinerja merupakan hasil kerja 

yang dicapai oleh karyawan dengan standar yang telah ditentukan.     

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Kinerja guru adalah kemampuan yang 

ditunjukkan oleh guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja 

dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


