
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hal yang terpenting dalam menentukan kinerja guru yang baik adalah 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mewujudkan 

tujuan dari lembaga pendidikan. Wibowo (2007:79) menjelaskan kinerja 

merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung untuk 

mencapai hasil kerja. Kinerja yang dihasilkan oleh pegawai dalam suatu 

organisasi ditentukan oleh beberapa faktor dan kondisi yang baik itu yang 

berasal dari dalam diri pegawai ataupun yang berasal dari luar individu 

pegawai. 

Salah satu teori yang dikemukakan oleh Abraham Maslow (dalam Rivai, 

2009:837) bahwa setiap manusia terdiri atas lima kebutuhan yaitu: kebutuhan 

secara fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. 

Kebutuhan sosial terdiri dari kebutuhan rasa memiliki, kebutuhan untuk 

diterima dalam kelompok, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai dan 

dicintai. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi 

individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. 

Adanya interaksi yang baik antar kelompok dapat menyebabkan motivasi 

menjadi tinggi. Apabila motivasi tinggi, maka kinerja akan meningkat.  

Penelitian dari Amianti dan Supriyanto (2012) menunjukkan bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Siwantara (2012) 
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menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja. 

Selain motivasi, variabel lain yang mempengaruhi kinerja adalah kompetensi. 

Wibowo (2007:324) menyatakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk 

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas 

keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut 

oleh pekerjaan tersebut. Teori kebutuhan yang dikemukakan oleh Abraham 

Maslow menjelaskan mengenai kebutuhan aktualisasi diri (Rivai, 2009:840). 

Aktualisasi diri ini merupakan kompetensi yang dimiliki oleh seorang manusia. 

Apabila kompetensinya baik, maka kinerja pun akan meningkat. Yudistira dan 

Siwantara (2012) menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif dan 

signifikan secara langsung terhadap kinerja. Hal ini didukung oleh penelitian 

dari Sulistyaningsih (2009) bahwa kompetensi berpengaruh signifikan positif 

terhadap kinerja. 

Upaya peningkatan kinerja dalam hal ini guru selain upaya peningkatan 

kompetensi dalam bekerja juga didukung oleh motivasi yang tepat terkait 

dengan proses pembelajaran yang dilakukan. Ditemukan beberapa kenyataan 

dilapangan masih banyak guru yang belum mempunyai kompeten sebagai 

seorang guru profesional, hal ini didukung dengan fakta sebagai berikut :1) 

Banyak guru kurang proaktif terhadap perubahan-perubahan kebijakan 

pendidikan (misal tentang kurikulum baru), 2) Banyak ditemukan guru yang 

malas membuat rencana pembelajaran (perencanaan mengajar) ,3) Masih 

banyak guru yang gaptek terhadap tehnologi, hal ini menggambarkan bahwa 

mereka belum bisa mengakses kemajuan tehnologi terutama dibidang 
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informasi. 4) Masih banyak pula guru yang melaksanakan pembelajaran 

dengan cara konvensional, terlalu teks book dengan buku paket dan kurang 

mempertimbangkan sumber (referensi lain).  

Sekolah Raudlathul Hasaniyah Probolinggo, sebuah yayasan yang 

bergerak dalam bidang pendidikan sangat penting memiliki tenaga pengajar 

(guru) yang berkompeten dalam bidangnya masing-masing untuk menjalankan 

deskripsi jabatan sesuai dengan regulasi dan tujuan yang ditetapkan, sehingga 

mampu mentransformasikan pengetahuan ke peserta didik secara maksimal. 

Sebagaimana ditemukan fakta tentang keadaan yang terjadi selama ini, 

Sekolah Raudlatul Hasaniyah Probolinggo dalam nenetapkan sistem atau 

metode pembelajaran dengan menggunakan atau memakai sistem klasikal, 

ilmu umum dan agama sama-sama dipelajari dan penekanan pada bahasa 

asing Arab dan Inggris percakapan.  

Dalam upaya untuk meningkatkan kompentenasi para pendidik atau guru 

yayasan juga melalui peningkatan tingkat kompetensi yang dimiliki oleh 

pendidik. Para pendidik selama ini belum memiliki kompetensi dalam 

melakukan proses pembelajaran, hal ini dikarenakan kebijakan dari yayasan 

untuk mempekerjakan alumni dengan mengajar sekaloh sebagai bentuk 

pengabdian kepada sekolah.  
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Tabel. 1 Data Guru Menurut Tingkatan Pendidikan dan Jaringan 

Tingkat Pendidikan 
Jumlah Guru ( Orang ) 

Keterangan 

GT GTT DPK TOTAL 

S2 / S3 1   1 Alumni 

S1 / D4 22   22 Alumni 

D2 / D3     - 

D1 / SLTA 3   3 Alumni 

Sumber: Raudlatul Hasaniyah Probolinggo 

Berdasarkan tabel diatas, Masalah sistem pengangkatan guru di Sekolah 

Raudlatul Hasaniyah Probolinggo selama ini tidak berdasar kebutuhan dan 

masih bernuansa ikatan kekerabatan atau berdasarkan alumni. Sementara 

untuk distribusi guru sendiri, masih terjadi banyak masalah yang berakibat 

pada tidak meratanya jumlah guru di tiap wilayah terutama daerah yang 

terpencil. Imbasnya, daerah tersebut kekurangan guru dan pendidikan untuk 

anak-anak menjadi terhambat. 

Namun hal yang terkadang diabaikan, seperti yang terjadi pada Sekolah 

Raudlatul Hasaniyah Probolinggo adalah bahwa kemampuan seseorang itu 

sesungguhnya terbatas. Hal ini dapat dilihat pada deskripsi pekerjaan guru, 

sangat tidak layak bila seorang guru mengajar dengan beragam mata 

pelajaran. Mereka mengajar berhitung, tetapi juga mengajar bahasa, atau juga 

mengajari ilmu pengetahuan alam, belum lagi mereka harus mengajar di jenis 

tingkatan yang berbeda. 

Namun ketika berbicara tentang kompetensi guru, maka seorang guru 

harus selalu meningkatkan kompetensinya dengan studi lanjut agar ia benar-

benar memahami benar akan ilmu yang dikuasainya, dan selalu berlatih diri 

untuk meningkatkan metodologi dan teknik pembelajaran agar ia dapat 
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melaksanakan pendidikan dan pengajaran dengan sebaik-baiknya. Untuk 

mewujudkan proses pendidikan sesuai dengan hasil yang diharapkan. 

Berdasarkan data prestasi siswa-siswi Raudlatul Hasaniyah Probolinggo 

pada tahun 2014-2015 menunjukkan prestasi yang baik dalam pencapaian atas 

beberapa lomba. Berikut data prestasi Raudlatul Hasaniyah Probolinggo pada 

tahun 2014-2015. 

Tabel 1.2 Data Prestasi Siswa Tahun 2014-2015 

No Lomba Peringkat Lingkup Tahun 

1. Baca kitab kuning 2 Propinsi 2014 

2. Olimpiade bahasa Indonesia Juara 2 Kabupaten Probolinggo 2014 

3. Olimpiade Matematika  Juara 3 Kabupaten Probolinggo 2015 

4.  Olimpiade Bahasa Arab  Juara 2 Kabupaten Probolinggo 2015 

5. Puisi  Juara 3 Se Jawa Bali 2015 

6. Pidato Bahasa Inggris Juara 2 Kabupaten Probolinggo 2015 

Sumber : Raudlatul Hasaniyah Probolinggo 

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa prestasi yang diperoleh 

oleh siswa masih belum optimal. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat 

hasil lomba yang diikuti oleh siswa pada tahun 2014-2015, pada lomba-lomba 

tersebut siswa belum mampu memperoleh posisi peringkat atau juara pertama. 

Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga pendidik atau guru di Raudlatul 

Hasaniyah Probolinggo masih kurang memiliki kemampuan mengajar yang 

baik. 

Berdasarkan hasil penelitian Agustina (2002) menunjukkan bahwa 

kompetensi yang dimiliki oleh pegawai berpengaruh signifikan dengan kinerja 

pegawai. Di samping itu faktor lain yang juga penting dan berkaitan dengan 

kinerja adalah motivasi kerja. Hal tersebut penting mengingat motivasi 

memiliki hubungan yang erat dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh 
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seseorang. Motivasi itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dalam diri 

pribadi seseorang sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan suatu 

kegiatan atau aktifitas. 

Seorang guru yang baik dapat mengadakan evaluasi di dalam proses 

belajar mengajarnya dan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan 

program belajar mengajar. Motivasi kerja guru merupakan salah satu faktor 

yang memegang peranan penting di dalam pencapaian tujuan pendidikan. 

Dalam hal ini motivasi kerja dan kompetensi guru mampu mempengaruhi 

kinerja guru. Selain motivasi kerja dan kompetensi guru, kinerja guru juga 

dipengaruhi oleh variabel lain seperti latar belakang pendidikan, penataran dan 

pelatihan dan kepemimpinan kepala sekolah serta pengalaman kerja guru. 

Dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Bab 1 pasal 1 tentang guru dan 

dosen, disebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Berdasarkan uraian di atas tentang pentingnya kompetensi guru dan 

motivasi dalam upaya peningkatan kinerja guru, maka perlu dibahas melalui 

penelitian tentang “PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI 

TERHADAP KINERJA  GURU PADA RAUDLATUL HASANIYAH 

PROBOLINGGO” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah upaya untuk menyatakan secara tersirat 

pertanyaan yang hendak dicari jawabannya, dengan kata lain masalah adalah 

segala bentuk pertanyaan yang perlu dicari jawabannya. Berdasarkan latar 

belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kompetensi, motivasi dan kinerja guru pada Raudlatul 

Hasaniyah Probolinggo? 

2. Apakah kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru pada 

Raudlatul Hasaniyah Probolinggo? 

3. Variabel apakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

guru pada Raudlatul Hasaniyah Probolinggo? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kompetensi motivasi dan kinerja guru pada 

Raudlatul Hasaniyah Probolinggo. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompetensi dan motivasi 

terhadap kinerja guru pada Raudlatul Hasaniyah Probolinggo. 

3. Untuk mengetahui variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap 

kinerja guru pada Raudlatul Hasaniyah Probolinggo. 
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2. Kegunaan Penelitian  

a) Bagi Raudlatul Hasaniyah Probolinggo 

Merupakan bahan tambahan informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan instansi 

dalam upaya peningkatan kinerja guru. 

b) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan 

perbandingan peneliti yang akan datang oleh pihak lain yang 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 




