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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Keberhasilan pendidikan diantaranya ada kontribusi  antara  kinerja guru, motivasi 

berprestasi, sikap guru dan  mutu pendidikan. Menurut Anwar (2001:67) bahwa 

kinerja  adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Menurut Winardi (2001:76) bahwa dengan  motivasi 

berprestasi tinggi akan berusaha  keras untuk mencapai hasil yang memuaskan 

dalam suatu pekerjaan, menurut pendapat  Walgito (2001:114-115),  bahwa sikap 

adalah faktor yang ada dalam diri manusia yang dapat mendorong atau 

menimbulkan perilaku tertentu,  menurut  Depdiknas (2001:5) Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak terutama dalam 

menghadapi perubahan dan perkembangan yang demikian pesat dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi,Indonesia dalam hal ini berupaya memperbaiki 

mutu pendidikan dengan  peningkatan kualitas layanan pendidikan yang pada 

giliran akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.  Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Tanjungkarang berdiri pada tanggal 1 Juli 1979. Madrasah ini merupakan 

alih fungsi dari Sekolah Persiapan Institut Ilmu Agama Islam Negeri (SPAIN) 

Tanjungkarang. Pada luas tanah 2,6 Ha ( 26.000 m2).   
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Pembangunan pertama di lokasi yang baru ini dimulai tahun 1981, dan hanya 

membangun 3 lokal yang dialokasikan untuk siswa kelas 3 pindahan dari kampus 

Kaliawi.  

Sejak saat itu pembangunan secara bertahap terus berlanjut hingga saat ini.  Untuk 

menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan kehadiran 

ulama intelektual, pada tahun 1999 atas gagasan Bapak. H. Munawir sadzali 

sebagai Menteri Agama saat itu,  MAN 1 Bandar Lampung ditetapkan sebagai satu 

dari 27 Madrasah Aliyah di indonesia untuk menyelenggarakan program 

peningkatan Ilmu Agama.Yakni program Madrasah Aliyah Program Khusus 

(MAPK). Program ini setara dengan program lain yang ada di MAN 1 Bandar 

Lampung.  

 

Kurikulum yang digunakan 70% merupakan ilmu agama dan 30% merupakan ilmu 

umum, dengan bahasa pengantar bahasa Arab dan bahasa Inggris.  

Dengan jumlah siswa 40 siswa putra yang diasramakan serta disubsidi oleh 

Kemenag RI, program MAPK menjadi program unggulan. Dengan siswa 

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta kemampuan 

siswa MAPK menembus berbagai perguruan tinggi favorit di luar negeri, yakni 

Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia. Berkat keunggulan dari program tersebut,  maka 

program MAPK mendapat dukungan dari Bapak Gubernur  Pudjono Pranjoto, 

melalui Bapak Ka.Kanwil Kemenag Lampung, H. Syamsuddin Thaher,  yakni 

pemberian bantuan fasilitas infrastruktur berupa jalan, mess guru tutor, dan dana 

operasional. Sejalan dengan kebijakan pemerintah tahun 1992 tentang alih fungsi 

dari PGAN menjadi MAN, sehingga nama MAN Tanjungkarang berubah menjadi 
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MAN 1 Tanjungkarang, sehingga programnya menjadi program Ilmu Agama, 

program IPA dan IPS. Kebijakan ini menempatkan posisi madrasah sama dengan 

SMU namun tetap menjaga ciri ke-Islamannya, tahun 1996 MAN 1 Tanjungkarang 

membentuk program kelas Intensif  yang pembiayaannya dibantu oleh orang tua 

siswa dimana program ini berorientasi pada keunggulan MIPA. Program ini cukup 

berhasil mengangkat prestasi madrasah khususnya dalam berbagai lomba bidang 

studi umum. Disamping itu juga ada para alumni yang berhasil melanjutkan 

pendidikannya di berbagai Perguruan Tinggi Negeri Favorit di indonesia.  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 : Keadaan Guru, Siswa dan Program MAN Tanjungkarang 

No Tahun Jumlah Guru Jumlah Siswa Program 

1 1979 7 orang 60 orang Ilmu Agama 

2 1992 20 orang 350 orang Ilmu Agama, IPA, IPS 

3 1996 40 orang 670 orang Kelas Intensif (Ilmu 

Agama), IPA, IPS 

4 1999 60 orang 960 orang MAPK(Ilmu Agama), 

IPA, IPS 

      Sumber :  Data Statistik MAN 1 Model Bandar Lampung, Tahun 2009/2010 

 

 

Berkat berbagai keberhasilan tersebut, serta didukung oleh SDM yang dimiliki, 

pada tahun 1998 MAN 1 Tanjungkarang mendapat kepercayaaan menjadi MAN 1 

Model Bandar Lampung, yakni MAN percontohan yang didanai oleh ADB melalui 

proyek Development Madrasah Aliyah Project (DMAP) dengan SK Dirjen 

Bimbaga Islam Departemen Agama Nomor : IV/PP.006/KEP/17A/98 tanggal 28 

Februari 1998.  
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Berdasarkan SK Dirjen maka untuk mendukung program tersebut, MAN Model 

dilengkapidengan beberapa fasilitas, termasuk Pusat Sumber Belajar Bersama 

(PSBB) dan Pusat Pengembangan Madrasah (PPM). Sehingga diharapkan dengan 

perkembangan global yang kian pesat dan tantangan yang semakin besar bagi 

generasi islam mendatang serta keinginan masyarakat untuk memiliki madrasah 

yang berkualitas, dan diakui pada tingkat regional, nasional, bahkan skala 

internasional dan mampu mewujudkan keluaran siswa yang tanggap dan mampu 

mengatasi berbagai tantangan dalam persaingan global. Karena motivasi 

berprestasi sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja guru, apiliasi dan 

kekuasaan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sekolah 

dan juga  untuk  peningkatan kinerja guru karena guru merupakan tokoh sentral 

yang berhubungan langsung dengan siswa  melalui kegiatan proses belajar 

mengajar (teori McClelland). Sekolah juga telah mengenal konsep manajemem 

mutu pendidikan terpadu yang tentu mereka laksanakan dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan. 

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan dan dokumentasi yang diperoleh dari  

MAN 1 Model Bandar Lampung diperoleh  data sebagai berikut :  

Tabel 1.2 : Keadaan Organisasi MAN 1 Model Bandar Lampung 

 

No Komponen Lk Pr Jumlah 

1 Guru yang bertugas 41 46 87 

2 Guru yang sudah sertifikasi 25 32 57 

3 Guru yang belum sertifikasi 4 8 12 

4 Guru yang sudah mengikuti pelatihan 10 14 24 

5 Guru yang berpendidikan S.2 7 5 12 

6 Guru PNS 28 41 69 

7 Guru Honor 8 10 18 

Sumber : Data Statistik MAN 1 Model B. Lampung, Tahun 2013-2014 
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Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung berdiri pada tanggal 28 

Februari 1998 dengan luas tanah 2,6 Ha. Berlokasi di sukarame dengan luas 

bangunan  11.000 M
2 

yang terdiri dari 32 kelas,  ruangan kantor,  lab, 

perpustakaan, UKS, AULA, Asrama, Masjid, dengan program : bersama, Ilmu 

Agama, IPA, IPS dan BHS. Guru yang aktif pada pembuatan RPP ada 70%, yang 

aktif mengajar 65%, yang membuat  media pembelajaran 23%  dari  87 orang 

guru.  Dengan  jumlah siswa 1226 orang. Namun  yang  lebih  perlu  sebenarnya 

 adalah  daya  dorong  yang  harus dimiliki oleh   guru-guru  MAN I Model 

Bandar Lampung untuk  memiliki  motivasi  berprestasi yang  tinggi mengingat  

akan  beban  yang dipundaknya untuk berusaha agar sekolah dapat memberikan 

lulusan yang bermutu. Sesuai tujuan  Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandar 

Lampung  dibentuk yaitu untuk  : 

1) Menyiapkan peserta didik  agar menjadi  manusia produktif  mampu bersaing 

dalam seleksi masuk perguruan tinggi paforit baik dalam negeri maupun luar 

negeri, 2) Menyiapkan   peserta didik agar mampu meningkatkan nilai kompetitif 

yang positif dikalangan siswa dan guru, 3) memberikan warna sebagai ciri khas 

madrasah yang menyandang sebagai madrasah model yang berkualitas, 

Membekali  peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi   dan seni,agar 

mampu      mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri,maupun 

melalui jenjang pendidikan yang lebih  tinggi, 4) Menyiapkan 

peserta didik  berpotensi untuk mengikuti kompetisi bidang akademik.     

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tahun 2012–2013 menurut pendapat Bpk. 

Husnul Khaitami mengenai lulusan MAN 1 Model  Bandar Lampung adalah 
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rendahnya mereka diterima diperguruan tinggi Negeri baik dalam penerimaan 

Undangan maupun dalam Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(SNMPTN) atau Tes tertulis, rendahnya siswa yang mandiri dalam usaha 

sehingga pencapaian hasil nilai raport menjadi  rendah  dan  kalah bersaing 

dengan sekolah lainnya. Dilihat dari data empiris tentang kinerja guru terdapat 

kecenderungan melemahnya kinerja guru yang dapat dilihat dari daftar hadir guru 

35% yang kurang aktif dalam mengajar dan ada 30% guru yang  kurang aktif pada 

pembuatan RPP. Untuk nilai ujian nasional diperoleh di atas nilai passing grade. 

 

Berdasarkan penelitian awal  yang terjadi pada guru-guru MAN 1 Model Bandar 

Lampung dengan jumlah 87orang guru belum memenuhi harapan. Secara umum 

persoalan tersebut meliputi sebahagian guru yang kurang berhasil dalam mengajar 

dikarnakan mereka kurang disiplin terhadap peningkatan mutu pendidikan dan 

juga kurang termotivasi  untuk mengajar yang terlihat dari  etos kerja guru, yaitu : 

belum tepat waktu dalam bertugas, sering datang terlambat, meninggalkan kelas  

dan sebagaian guru pula belum membuat perangkat pembelajaran. Sarana dan 

prasarana juga terlihat belum memadai untuk mendukung proses belajar  mengajar   

di MAN 1 Model Bandar Lampung. 

Kinerja guru akan berhasil apabila ada motivasi yang  menggerakkan guru untuk 

bekerja lebih bersemangat  di lihat dari : 

a. Faktor  internal yaitu dari sikap, kepribadian, motivasi dan lain-lain.  

 

Menurut Wibowo (2009:82) mengemukakan sikap adalah suatu proses 

penilaian yaang dilakukan seseorang terhadap suatu obyek. pelaksanaan sikap 

merupakan upaya produktivitas kerja yang mendukung kualitas kerja, juga 

faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang 

dapat mempengaruhi kinerja seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. 
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b. Faktor situasional yaitu sosial, organisasi, gaya kepemimpinan, latihan dan 

lain-lain. 

Menurut Brigham dalam Daya kisni dan Hudaniah (2003: 177) menyatakan 

bahwa “perilaku prososial mempunyai maksud untuk menolong kesejahteraan 

orang lain. Fakta tersebut mengungkapan betapa guru punya peranan terhadap 

keberhasilan pendidikan.  

 

c. Faktor  fisik yaitu metode kerja, alat kerja,  lingkungan kerja. 

Menurut  Sedarmayati  (dalam  Intanghina,  2008) mendefinisikan lingkungan 

kerja sebagai berikut : Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang dihadapi lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja 

,metode kerjanya, serta  pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun sebagai kelompok.  

       Menurut (Suma’mur, 1989 ) Lingkungan yang kondusif di sekolah juga akan   

berpengaruh pada kinerja guru, di antaranya : pengelolaan kelas yang baik  

yang menunjuk pada pengaturan orang (siswa), maupun pengaturan fasilitas. 

Lingkungan yang baik   untuk bekerja akan menimbulkan perasaan nyaman 

dan kerasan dalam bekerja. 

 

Persoalan utama  Madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung adalah : 

 

1).Dari siswa bahwa yang mendaftar pada MAN 1 Model Bandar Lampung 

jumlahnya lebih banyak, sedangkan siswa yang diterima lebih sedikit. 2).Guru 

yang mengajar di MAN 1 Model Bandar Lampung tidak sesuai dengan disiplin 

ilmunya.  

Berdasarkan uraian di atas maka perlu adanya upaya yang serius bagi G u r u  

Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandar Lampung  dalam  meningkatkan 

mutu pendidikan.  Upaya-upaya  itu berupa peningkatan  kinerja  guru  dengan 

menerapkan  manajemen  peningkatan mutu  pendidikan  bagi   semua   guru  

serta   dengan   meningkatkan  motivasi berprestasi dan sikap guru. Dengan 

penelitian ini diharapkan tujuan dari madrasah akan tercapai yakni siswa dari 

madrasah akan diterima di perguruan tinggi favorit karena madrasah ini sekolah 

SMA yang bercirikan ke-Islamannya dan diharapkan madrasah ini terkenal sama 

dengan SMA lain. Maka dalam  penelitian ini peneliti berupaya untuk 

mengungkapkan  yang berjudul   “Hubungan motivasi berprestasi, sikap guru dan   
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mutu pendidikan dengan kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri 1Model Bandar 

Lampung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasikan masalah-

masalah sebagai berikut   : 

1.2.1 Kinerja guru yang rata-rata masih rendah 

1.2.2 Kurangnya termotivasi guru untuk berprestasi. 

1.2.3 kebutuhan yang terpenuhi berpengaruh terhadap kinerja guru.  

1.2.4 Kurangnya penghargaan atas prestasi kerja guru maka berpengaruh 

terhadap sikap guru pada peningkatan mutu pendidikan. 

1.2.5 Kompetensi guru   berpengaruh terhadap  kinerja guru 

1.2.6 Sarana dan prasarana yang belum memadai  berpengaruh terhadap kinerja 

guru. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti perlu 

membatasai masalah guna menghindari salah penafsiran dan menyesuaikan 

dengan kemampuan peneliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut  : 

1.3.1 Kinerja Guru  mempunyai pengaruh terhadap Motivasi berprestasi, sikap 

guru dan  mutu pendidikan. 

1.3.2 Motivasi berprestasi  mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru 

1.3.3 Sikap guru mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru. 

1.3.4  mutu pendidikan  mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembatasan masalah  di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah : 

1.4.1 Apakah terdapat hubungan positif  yang signifikan antara motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri 1  Model 

Bandar Lampung ? 

1.4.2 Apakah terdapat hubungan positif  yang signifikan antara sikap guru 

terhadap kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri 1  Model  

Bandar Lampung ? 

1.4.3 Apakah terdapat hubungan positif  yang signifikan antara mutu pendidikan 

dengan  kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri 1  Model Bandar Lampung? 

1.4.4 Apakah terdapat hubungan positif yang signifikan antara motivasi 

berprestasi, sikap guru dan mutu pendidikan dengan  kinerja guru Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung ? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis: 

1.5.1 Hubungan motivasi berprestasi dengan  kinerja guru Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Model Bandar Lampung. 

1.5.2 Hubungan  sikap guru dengan  kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri1 

Model Bandar Lampung. 

1.5.3 Hubungan  mutu pendidikan dengan  kinerja guru Madrasah Aliyah Negeri 

1 Model Bandar Lampung. 
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1.5.4 Hubungan motivasi berprestasi, sikap guru dan  mutu pendidikan dengan 

kinerja guru madrasah Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat– manfaat penelitian ini diuraikan secara teoritik dan praktis sebagai 

berikut   : 

1.6.1 Manfaat teoritis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan tentang persepsi guru tentang motivasi berprestasi, sikap guru dan 

mutu pendidikan dengan kinerja guru dan dapat digunakan sebagai bahan acuan  

dibidang keilmuan manajemen pendidikan. 

1.6.2 Manfaat praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah : 

 

1.6.2.1 Bagi Kepala Madrasah  

 

Hasil dari penelitian ini sebagai alat untuk intropeksi diri dalam melaksanakan 

kepemimpinannya. 

 

1.6.2.2 Bagi Dewan Guru 

Hasil penelitian ini sebagai masukan agar dapat meningkatkan motivasi 

berprestasi, sikap guru dan  mutu pendidikan sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru untuk menjadi guru profesional. 
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1.6.2.3 Bagi Peneliti lain 

Hasil penelitian ini agar dapat dipertimbangkan untuk ikut meningkatkan motivasi 

berprestasi, sikap guru dan mutu pendidikan melalui peneliti selanjutnya. 

 

1.6.2.4 Bagi Pihak Instansi  Kementrian Agama Propinsi Lampung  

 

Hasil penilitian ini agar dapat ditindaklanjuti untuk menetapkan langkah-langkah 

strategis untuk meningkatkan cara-cara memotivasi berprestasi,  sikap guru 

 dan  mutu pendidikan sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dimadrasah. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian  

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian yang berjudul “ Hubungan motivasi 

berprestasi, sikap guru dan mutu pendidikan dengan kinerja guru Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Model Bandar Lampung “ sebagai berikut: 

1.7.1 Objek penelitian adalah hubungan motivasi berprestasi, sikap guru dan   

 mutu pendidikan dengan kinerja guru. 

1.7.2 Subyek penelitian adalah guru-guru di Madrasah Aliyah Negeri 1 Model 

            Bandar Lampung yang berjumlah 87 orang.  

1.7.3 Tempat dan waktu penelitian, berlokasi di Madrasah Aliyah Negeri 1  

Model Bandar Lampung, adapun waktu penelitian adalah tahun 2013.  

1.7.4 Ruang lingkup ilmu adalah manajemen pendidikan yakni proses  

perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota 

organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapai 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien 


