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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Guru adalah tokoh utama dalam proses pembelajaran untuk mencapai mutu 

pendidikan yang diharapkan. Guru memberikan pengaruh baik kepada siswa.  

Untuk mewujudkan tujuan nasional  berarti seorang guru harus memiliki kinerja 

dan prestasi kerja yang baik.  

 

Guru merupakan the key person in the classroom.  Berarti guru adalah sosok yang 

berperan di dalam kela hal ini sangat beralasan karena  tugas guru memang tidak 

dapat digantikan oleh siapapun. Dimaksud dengan guru disini adalah sosok guru 

yang memiliki wawasan dan pengetahuan, berkompetensi, bersertifikasi, sehingga 

dengan hal ini guru dinamakan guru yang profesional. 

 

Profesional guru berpayung hukum yaitu Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 

14 tahun 2005 tugas guru telah diakui sebagai sosok yang bertanggung jawab dan 

memenuhi kriteria tanggung jawab profesional. Guru adalah pendidik profesional 

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

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. 

 



 
2 

 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, 

adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru antara 

lain: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional dan 

kompetensi sosial yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Keempat 

kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

 

Dalam dunia pendidikan kinerja guru atau prestasi kerja (performance) adalah 

hasil yang dicapai guru dalam melaksanakan tugas-tugas berdasar atas 

kecakapan,pengalaman dan keunggulan serta penggunaan waktu di dalam proses 

pembelajaran di Madrasah. Kinerja guru baik apabila guru telah melaksanakan 

unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas 

mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam 

mengajar, memiliki kecenderungan emosional, dan memiliki kemampuan 

berkomunikasi interpersonal, kreativitas dalam melaksanakan pengajaran, 

bekerjasama dengan warga madrasah, berkepribadian yang menjadi panutan 

siswa, kepribadian yang baik, jujur dan objektif dalam membimbing siswa serta 

tanggung jawab atas tugasnya.    

 

Pada pengelolaan manajemen madrasah prestasi siswa merupakan hasil dari 

proses pembelajaran. Mutu pendidikan yang baik ditunjukkan oleh prestasi 

siswayang baik pula di madrasah.Interaksi antara guru dan warga madrasah sangat 

diperlukan. Sebaiknya saling mendukung satu sama lainnya yang terjadi dalam 

lingkungan madrasah yang kondusif.                                                

 



 
3 

 

Ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja yaitu : 

variabel individu, variabel organisasi, dan variabel psikologis. Variabel individu 

terdiri dari kemampuan dan keterampilan yang mencakup mental fisik, latar 

belakang keluarga, tingkat sosial, pengalaman, umur, etnis dan jenis 

kelamin.Variabel organisasi terdiri dari sumber daya kepemimpinan yang 

mencakup imbalan, struktur, desain, pekerjaan.Variabel psikologis meliputi 

persepsi, sikap, kepribadian belajar dan motivasi. 

 

Komitmen organisasi merupakan salah satu perilaku dalam organisasi yang 

memegang peranan penting dalam kemajuan suatu organisasi. Komitmen seorang 

guru dalam sebuah organisasi madrasah sangat menentukan loyalitas  dan tingkat 

keterikatan guru dalam upaya-upaya memajukan organisasi madrasah. 

 

Bekerjasama dengan warga madrasah ini di perlukan komunikasi interpersonal 

yang baik.Komunikasi interpersonal seorang guru dengan kepala madrasah, 

seorang guru dengan teman sejawatnya sesama guru, seorang guru dengan 

siswa.Komunikasi interpersonal ini terdapat beberapa kendala yaitu disebabkan 

beragamnya karakterstik guru, baik dari latar belakang pendidikan, status 

kepegawaian dan senioritas.Hal ini memunculkan jarak yang mempengaruhi 

jalinan komunikasi dan kerjasama yang baik diantara warga madrasah. 

 

Komunikasi interpersonal baik dalam kegiatan rapat, pergaulan sehari-hari di 

madrasah, pembelajaran di kelas, pembimbingan masih sering terjadi kesalahan 

persepsi sebagai akibat komunikasi interpersonal yang kurang baik.Penyampaian 

materi pembelajaran di kelas membutuhkan pendekatan intens kepada siswa yang 

biasanya terjadi dalam suatu pembelajaran. Kemampuan komunikasi seorang guru 
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dibutuhkan untuk terjadinya transfer ilmu yang optimal. Efektifitas komunikasi 

interpersonal guru dan siswa merupakan kompetensi sosial  yang diharapkan ada 

pada setiap guru,  salah satu faktor  dalam mencapai performance guru yang baik. 

 

Faktor lain berhubungan dengan kinerja guru adalah kecenderungan emosional 

yang dimiliki oleh seorang guru. Kecenderungan emosional menentukan posisi 

seseorang mempelajari ketrampilan-ketrampilan praktis yang didasarkan pada 

lima unsurnya yaitu kesadaran diri, motivasi diri, pengendalian diri, empati dan 

ketrampilan dalam membina hubungan. Kecenderungan emosional ini merupakan 

kompetensi pribadi, dimana seorang guru dituntut memiliki kepribadian yang baik 

dan berakhlak mulia guna membina siswa yang diharapkan. 

 

Memiliki guru-guru bermutu prima itu amat perlu, mengingat dunia pendidikan  

mengalami perkembangan yang sama cepatnya dengan dunia ilmu pengetahuan 

dan dunia bisnis. Kalau tidak, dunia pendidikan hanya akan menghasilkan 

lulusan-lulusan yang tidak siap menghadapi perkembangan dunia yang semakin  

hari semakin maju dalam segala bidang. Kebijakan yang tidak aplikatif dalam hal 

tenaga pendidik akan berdampak pada kondisi yang tidak kondusif. 

 

Sensitivitas dan krteativitas guru harus terus ditingkatkan.Sensitivitas adalah 

kemampuan guru untuk mengembangkan kepekaan pedagogik dalam 

pembelajaran. Guru memahami dan dapat mengendalikan diri pada kondisi yang 

memungkinkan  dirinya  berbuat kesalahan.  

 

Mutu  pendidikan  mencerminkan keberhasilan  suatu  negara. Makin baik mutu 

pendidikan maka makin berhasillah negara itu.Mutu pendidikan sangat ditentukan 
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oleh faktor guru yang secara langsung berperan dalam penentu mutu pendidikan. 

Peningkatan layanan  pendidikan dilakukan melalui peningkatan mutu proses 

pembelajaran di  madrasah,  peningkatan  kualifikasi  guru,  sistem  kompensasi, 

kondisi  ruang  belajar,  tingkat  kehadiran  guru,  dan jumlah guru sesuai dengan  

rasio siswa  per kelas.  

 

Proses pembelajaran merupakan sesuatu yang kompleks. Hubungan yang serasi 

antara guru dan siswa menjadi  hal penting untuk menciptakan proses dan hasil 

pembelajaran. Namun demikian hubungan serasi guru, siswa tersebut harus 

didukung sumber daya, kurikulum  aplikatif, dan pengelolaan madrasah pula. 

 

Pendidikan saat ini menuntut mutu yang baik. Baik dari pandangan pelanggan  

pendidikan  maupun  dari  pandangan  pihak  penyedia  jasa pendidikan/produsen. 

Mutu  hanya  akan tercapai  jika  semua  unsur  pendukung  mutu dapat bersinergi 

dalam melaksanakan tugasnya mencapai tujuan yang dimaksud. 

 

Pengamatan awal penulis terhadap guru Madrasah di Kabupaten Tanggamus 

berkaitan dengan kinerja, diperoleh informasi dari data wakil kepala madrasah 

bidang kurikulum di 2 madrasah terlihat dari matriks di bawah ini  

No. Item penilaian prosentase 

1 Kehadiran Guru mengajar pertahun 92 % 

2 Guru yang membuat Perangkat pembelajaran 86 % 

3 Guru yang hadir dalam rapat bulanan  70 % 

4 Saran prasarana yang tersedia di madrasah di sesuaikan 

rasio jumlah siswa 

76 % 
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5 Guru yang mampu mengelola kelas dan pembelajaran di 

madrasah 

82% 

6 Guru yang mengajar dengan menggunakan metode 

mencatat tanpa ada perencanaan 

15 % 

7 Guru yang belum mampu mengendalikan emosi, 

menerima kritik dan saran, membimbing dan 

mengarahkan siswa 

23 % 

8 Pendidikan guru yang berlatar belakang sarjana 

pendidikan  

90 % 

Sumber :  Observasi awal peneliti dan dari data waka kurukulum 

Secara umum persoalan tersebut meliputi di duga kinerja guru yang masih belum 

optimal dalam melaksanakan tugasnya pada MTs di Kecamatan Kotaagung. Di 

duga ada beberapa guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung yang masih belum 

melengkapi kelengkapan administrasi, perangkat pembelajaran, yaitu Silabus, 

Rancangan Pembelajaran, absensi dan analisis ulangan. Di duga pada MTs di 

Kecamatan Kotaagung belum tercipta komitmen organisasi yang optimal dilihat 

dari melakukan pekerjaan hanya sebagai rutinitas dan sekedar menggugurkan 

kewajiban.Di duga ada pula guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung yang belum 

menguasai komunikasi interpersonal dengan baik dan optimal.Di duga ada guru 

yang belum memahami pentingnya kecenderungan emosional dalam 

melaksanakan tugasnya di kelas. 
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1.2 Identifikasi Masalah   

 

Dari latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut: 

1.2.1 Kinerja guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung belum optimal.  

1.2.2 Sebagian guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung belum mampu 

membuat Silabus dan Rancangan Pembelajaran dengan baik  

1.2.3 Guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung ada kecenderungan belum 

sepenuhnya memiliki komitmen dan loyalitas terhadap sekolah. Hal ini 

dapat dilihat dari kepedulian dan keterikatan guru dalam melaksanakan 

tugas  dalam mendukung pembelajaran.  

1.2.4 Sebagian guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung kurang mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. 

1.2.5 Sebagian guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung belum memiliki 

komunikasi interpersonal yang optimal. 

1.2.6 Sebagian guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung  belum memiliki 

kecenderungan emosional yang optimal. 

 

1.3 Pembatasan Masalah   

 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah 

guna menghindari salah penafsiran dan menyesuaikan dengan kemampuan 

peneliti. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Kinerja guru di madrasah Kecamatan Kotaagung. 

1.3.2 Komitmen Organisasi  madrasah di madrasah Kecamatan Kotaagung . 

1.3.3 Komunikasi Interpersonal guru di madrasah Kecamatan Kotaagung. 

1.3.4 Kecenderungan emosional guru di madrasah Kecamatan Kotaagung 
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1.4 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan 

masalah dari penulisan ini, yaitu: 

1.4.1 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen 

organisasi madrasah dengan kinerja guru pada MTs di Kecamatan 

Kotaagung ? 

1.4.2 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komunikasi 

interpersonal dengan kinerja guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung ? 

1.4.3 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

kecenderungan emosional guru dengan kinerja guru pada MTs di 

Kecamatan Kotaagung ? 

1.4.4 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara komitmen 

organisasi, komunikasi interpersonal dan kecenderungan emosional secara 

bersamaan dengan kinerja guru pada MTs di Kecamatan Kotaagung ? 

 

1.5 TujuanPenelitian 

 

Secara  umum  tujuan penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui dan menganalisis: 

1.5.1 Hubungan komitmen organisasi madrasah dengan kinerja guru pada MTs 

di Kecamatan Kotaagung 

1.5.2 Hubungan komunikasi interpersonal dengan kinerja guru pada MTs di 

Kecamatan Kotaagung 

1.5.3 Hubungan kecenderungan emosional dengan kinerja guru pada MTs di 

Kecamatan Kotaagung 
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1.5.4 Hubungan komitmen organisasi madrasah, komunikasi interpersonal dan 

kecenderungan emosional secara bersama dengan kinerja guru pada MTs 

di Kecamatan Kotaagung 

 

1.6  Kegunaan Penelitian 

 

Penelitian ini diharapkan  memiliki manfaat  baik  bagi pihak peneliti  maupun 

bagi pengembangan  ilmu pengetahuan  secara  akademik. Secara  lebih rinci  

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

1.6.1.1  Hasil  penelitian  ini dapat dijadikan bahan  studi  lanjutan  yang  relevan  

serta bahan  kajian  ke  arah  pengembangan  konsep-konsep  ilmu  yang  

mendekati pertimbangan  kontekstual dan  kultur  yang  berkembang. 

1.6.1.2  Dalam konsep manajemen pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat 

menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang persepsi guru tentang 

komitmen organisasi madrasah, komunikasi interpersonal, 

kecenderunganemosional dengan  kinerja guru dan dapat digunakan 

sebagai bahan acuan di bidang keilmuan. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Masukan  bagi  pengambil  kebijakan pada MTs di Kecamatan Kotaagung 

untuk dijadikan pertimbangan secara kontekstual dan  konseptual  

operasional  dalam  meningkatkan kinerja guru. 

1.6.2.2 Sebagai  bahan  masukan  bagi  para  guru,  kepala  sekolah,  dan  

pengawas sekolah bahwa kinerja guru harus  di tingkatkan  sedemikian 

rupa sehingga dapat mendorong terciptanya pendidikan yang bermutu. 
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1.6.2.3 Memberikan  informasi bagi para guru agar meningkatkan kualifikasi 

akademiknya sebagai  upaya untuk meningkatkan profesionalisme. 

1.6.2.4 Memberikan  informasi  bagi para kepala madrasah bahwa kualifikasi  

akademik guru dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas guru  yang  

akhirnya berpengaruh terhadap mutu pendidikan secara umum. 

1.6.2.5 Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai temuan awal 

untuk melakukan  penelitian lanjut tentang pengembangan kinerja guru. 

 

1.7  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Untuk menghindari terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, maka penulis 

membatasi ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1.7.1 Objek Penelitian  

a. Kinerja guru adalah performance seorang guru dalam memajukan 

mutu pembelajaran pada MTs di Kecamatan Kotaagung. 

b. Komitmen organisasi madrasah adalah kemampuan yang harus 

dimiliki guru berkenaan dengan loyalitas dan keterikatan guru dengan 

madrasah guna memajukan madrasah. . 

c. Komunikasi interpersonal guru adalah kemampuan guru menjalin 

hubungan antar warga madrasah pada MTs di Kecamatan Kotaagung. 

d. Kecenderungan emosional guru adalah kemampuan guru untuk 

mengelola pengendalian diri, semangat dan ketekunan, serta semangat 

memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi frustrasi pada MTs 

di Kecamatan Kotaagung. 

1.7.2 Subjek Penelitian  
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Guru pada Madrasah Tsanawiyah  diKecamatan Kotaagung 

1.7.3 Tempat dan waktu penelitian:  Penelitian di laksanakan di Madrasah 

Tsanawiyah di Kecamatan Kotaagung ada 2 madrasah yaitu Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Kotaagung dan Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul 

Ulama Kotaagung. 

1.7.4 Ruang Lingkup Ilmu  

Penelitian ini merupakan bagian dari ilmu Manajemen Pendidikan yang 

khusus mengkaji tentang prilaku individu dalam suatu organisasi berfokus 

pada sumber daya manusia di madrasah tentang kinerja guru dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran dalam konteks manajemen pendidikan 

 


