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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi dalam manajemen 

pendidikan. Peningkatan mutu pendidikan digunakan untuk meningkatkan 

kualitas manusia melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga memiliki 

daya saing dalam menghadapi persaingan global. Relevansi pendidikan 

digunakan untuk menghasilkan lulusan yang memenuhi tuntutan kebutuhan 

berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen 

pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan 

pembaharuan pengelolaan pembaharuan pendidikan, secara terarah, terencana, 

dan berkesinambungan (Maisah, 2006). 

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan penting dalam 

pelaksanaan pendidikan formal pada umumnya. Karena bagi siswa, guru adalah 

contoh teladan bagi muridnya. Disekolah, guru merupakan salah satu unsur 

dalam tercapainya tujuan pendidikan selain unsur murid dan fasilitas yang 

diberikan sekolah. Keberhasilan tujuan tersebut dapat diukur melalui 

keberhasilan guru dalam melakukan proses pembelajaran. 

Guru dituntut untuk memiliki kinerja yang tinggi untuk berkreasi guna 

meningkatkan kinerjanya. Namun untuk meningkatkan kreasi seorang guru 

tidak selalu berkembang dengan baik yang disebabkan dari beberapa faktor 

pribadi maupun diluar pribadi guru tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa 
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situasi dilapangan mencerminkan guru yang tidak sesuai dengan perkiraan 

seperti guru yang memiliki kerja sambilan baik yang sesuai dengan profesi 

maupun diluar profesi mereka. Terkadang banyak guru yang lebih menekuni 

kerja sambilannya daripada pekerjaan utamanya sebagai guru. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan erat 

dengan sistem pemberian penghargaan yang diterapkan oleh 

lembaga/organisasi tempat mereka bekerja menurut Mangkunegara (2005). 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah antara lain 

adalah Gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik, dan kepemimpinan. 

Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keadaan berwenang, 

memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku. Syah juga 

menyatakan bahwa kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru dalam 

melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak (Syah, 2000). 

Menurut penelitian yang dilakukan Ningrum (2016) menyatakan bahwa secara 

simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi guru dengan 

kinerja guru melalui data-data yang sudah dikumpulkan dan diuji. 

Guru dapat dikatakan kompeten apabila (1) guru memiliki pendidikan, 

keahlian, dan keterampilan tertentu agar dapat melaksanakan tugas mengajar 

dengan baik melalui pendidikan dan dalam jabatan yang dilaksanakan secara 

terpadu, (2) Standar kompetensi sesuai dengan tuntutan kinerja sebagai guru 

profesional, (3) Sertifikasi dan lisensi sebagai tanda kewenangan melaksanakan 
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tugas sebagai guru profesional, (4) kode etik guru yang mengatur perilaku 

perilaku guru sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, (5) pengakuan 

masyarakat menggunakan jasa guru melalui pemberian kedudukan sosial, 

proteksi jabatan, penghasilan dan status hukum yang lebih baik dibandingkan 

ketika guru dianggap sebagai suatu pekerjaan, (6) organisasi profesi guru yang 

mewadahi anggotanya dalam mempertahankan eksistensi dan kesejahteraan 

serta pengembangan profesional guru (Ismail:2010). 

Kepribadian guru merupakan karakteristik dari setiap individu seorang 

pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat, mampu mengevaluasi kinerjanya sendiri dan 

mengembangkan diri secara berkelanjutan (Surakhmad,2006). Setiap guru 

memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Susianti menyatakan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kepribadian guru terhadap kinerja guru. 

Menurut Husaini (2006), guru dipandang sukses jika mampu 

mengorganisasikan proses pembelajaran dan menumbuhkan kemampuan siswa 

untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, berpikir secara kritis dan kreatif 

bekerja secara kolaboratif dan independen dalam rentang aktivitas menantang, 

dilihat dari dimensi manajemennya, pengelolaan sekolah yang efektif akan 

memberikan kontribusi bagi pencapaian yang tinggi (ultimate goal) dari 

transformasi kurikulum dan pembelajaran dalam cara ketika siswa tampil. 

Kinerja manajemen sekolah dan tampilan guru secara profesional melahirkan 
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kemampuan secara positif untuk mempengaruhi proses pembelajaran 

(positively affect learning) yang bermutu. 

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang baik diperlukan proses penilaian 

kinerja. Penilaian kinerja guru diartikan sebagai penilaian dari tiap butir 

kegiatan tugas utama guru dalam kerangka pembinaan karier kepangkatan 

jabatannya (Permen PAN No. 16 Tahun 2009). 

Penilaian Kinerja seorang guru bertujuan untuk menilai kompetensi guru 

yang sesuai dengan tugas pembelajaran, bimbingan, atau tugas tambahan yang 

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah. Untuk kegiatan pembelajaran atau 

bimbingan, kompetensi dijadikan pedoman untuk penilaian kinerja guru yaitu 

kompetensi pedagogi, profesional, sosial, dan kepribadian yang sudah 

ditetapkan ke dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 

2007. Selain itu tujuan dari penilaian kinerja guru yaitu untuk menghitung poin 

yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau 

pelaksanaan tugas tambahan yang relevan di tempat guru mengajar yang 

dilakukan pada periode tersebut. 

Penilaian kinerja guru dilaksanakan selama 1 tahun sekali dengan periode 2 

Januari sampai 31 desember. Penilaian kinerja guru dilakukan oleh 60% dinilai 

oleh rekan kerja yang memiliki kriteria salah satu nya golongan IVb dengan sub 

penilaian 14 indikator yaitu: Mengenal karakteristik peserta didik, Menguasai 

teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, 

Pengembangan kurikulum, Kegiatan pembelajaran yang mendidik, Memahami 

dan mengembangkan potensi, Komunikasi dengan peserta didik, Penilaian dan 
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evaluasi, Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan 

kebudayaan, Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, Etos kerja, 

tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, Berikap inklusif, 

bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif, Komunikasi dengan sesama guru, 

tenaga kependidikan, orang tua siswa, dan masyarakat, Penguasaan materi 

struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran, 

Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. dan 40% sisanya 

dinilai oleh kepala sekolah yang ada. Di dalam kenyataannya hasil penilaian 

beberapa guru tidak sama. Seperti cara berkomunikasi guru terhadap murid, 

cara penyampaian materi, perilaku, penguasaan materi, dan pemberian sarana 

prasarana yang diberikan sehingga menghasilkan pencapaian nilai yang 

berbeda. Berikut ini adalah hasil penilaian kinerja guru pada tahun 2018: 

Tabel 1.1 

Penilaian Kinerja Guru Pada Tahun 2018 
 

Nilai Jumlah 

82 6 Guru 

83 15 Guru 

84 14 Guru 

85 8 Guru 

86 1 Guru 

TOTAL 44 Guru 

Sumber: Data Guru SMAN 9 Malang 

Berdasarkan tabel diatas menunjukan hasil penilaian kinerja guru di SMAN 

9 Malang pada tahun 2019. Kinerja seorang guru dikatakan baik apabila nilai 

yang didapatkan berada pada seorang guru sebesar 76- 90. Dan dari tabel diatas 

dapat disimpulkan bahwa nilai kinerja yang didapat oleh guru di SMAN 9 



6 

 

 

 

 

 

Malang dapat dikatakan baik. Penilaian kinerja guru sendiri didapatkan melalui 

indikator-indikator yang ada di dalam kompetensi guru seperti yang sudah 

dijelaskan diatas. 

Beberapa tahun ini prestasi SMAN 9 Malang sedang menanjak. Salah satu 

contohnya ialah saat ini SMAN 9malang sedang melaksanakan program 

student exchange dengan salah satu SMA yang ada di Malaysia dan Thailand. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “ 

Pengaruh Kompetensi Guru dan kepribadian Terhadap Kinerja Guru 

SMAN 9 Malang” untuk dapat mengetahui apakah kompetensi guru dan 

kepribadian berpengaruh terhadap tingkat profesionalitas kerja guru. 

 

 
B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

 

1. Apakah kompetensi guru berpengaruh terhadap kinerja guru SMAN 9 

Malang? 

2. Apakah kepribadian berpengaruh terhadap kinerja guru SMAN 9 Malang? 

 

 
C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipersoalkan maka penulis memberi batasan permasalahan sebagai berikut: 

1. Variabel 

 

a. Kinerja 

 

Menurut Sulistyorini dalam Muhslisin (2008) mengemukakan 

bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok 
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orang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan. 

b. Kompetensi Guru 

 

Menurut Hamzah (2011) mengugkapkan kompetensi adalah 

kemampuan atau kecakapan. Pada intinya kompetensi guru itu 

merupakan kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki seorang 

guru, dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai guru. 

 
 

yang harus dimiliki setiap guru. 

 

c. Kepribadian 

 

Kepribadian guru merupakan karakteristik dari setiap individu 

seorang pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mampu mengevaluasi 

kinerjanya sendiri dan mengembangkan diri secara berkelanjutan 

(Surakhmad, 2006). 

2. Objek 

 

Responden yang dibutuhkan adalah guru yang berada di SMAN 9 

Malang yang sudah ditetapkan sebagai guru tetap di SMAN 9 Malang yang 

berjumlah 44 guru. 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh kompetensi guru terhadap kinerja guru 

SMAN 9 Malang 

Berdasarkan uraian tersebut menuntut adanya kompetensi-kompetensi 
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2. Untuk mengetahui adanya pengaruh kepribadian terhadap kinerja guru 

SMAN 9 Malang 

 
E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat peneliti ini yang ingin dapat diperoleh dari penelitian 

adalah: 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan menjadi tambahan rujukan bagi penelitian 

selanjutnya serta sebagai landasan pertimbangan bagi organisasi yang 

menghadapi masalah yang sama. 

2) Manfaat Empiris 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan dan 

memperluas wawasan selanjutnya untuk mengetahui kompetensi guru 

dan kepribadian tehadap pengembangan profesionalitas kerja guru. 

b. Bagi Pihak SMAN 9 Malang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu menemukan cara yang 

lebih efektif dalam upaya pengembangan profesionalitas guru tingkat 

SMAN 9 Malang. 


