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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 

Guru merupakan salah satu sumber daya terpenting dalam pendidikan. Guru 

adalah seorang figur yang mulia dan dimuliakan banyak orang, kehidupan guru di 

tengah-tengah kehidupan manusia sangat penting, tanpa seorang guru atau 

seseorang yang dapat ditiru, diteladani oleh manusia untuk belajar dan 

berkembang manusia tidak akan memiliki budaya, norma dan agama.   

 

Guru orang pertama yang mencerdaskan peserta didik, orang yang memberikan 

bekal ilmu pengetahuan, pengalaman, dan menanamkan nilai-nilai, budaya dan 

agama terhadap anak didik. Dalam proses pendidikan guru memegang peranan 

penting setelah orangtua dan keluarga di rumah. Di lembaga pendidikan guru 

merupakan orang pertama, yang bertugas membimbing, mengajar dan melatih 

hidup dan melatih anak didik mencapai kedewasaan. Setelah proses pendidikan 

selesai diharapkan anak didik mampu hidup dan mengembangkan dirinya di 

tengah masyarakat dengan berbekal pengetahuan dan pengalaman yang telah 

melekat dalam dirinya. Modal menjadi seorang guru sangat berbeda dengan modal 

profesi lainnya, bagi seorang guru dia harus mampu mengajar anak didiknya 

dengan menguasai materi pelajaran, memiliki wawasan pendidikan, memiliki 
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pengalaman mengajar dan lain-lain. Guru tidak saja bermodal pengalaman, 

pengetahuan akademis, akan tetapi juga bermodal keterampilan. 

 

Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya 

telah diterbitkan UU No. 14 tahun 2005 tentang Undang Undang Guru dan Dosen 

(UUGD) yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pada pasal 8 yang 

menyatakan bahwa; guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, 

sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional. Pasal 10 ayat 1menjelaskan bahwa guru 

sebagai tenaga profesional dalam pendidikan harus memiliki 4 kompetensi yaitu  

(1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi sosial dan 

(4) kompetensi profesional. Pasal lainnya adalah pasal 11, ayat (1) menyebutkan 

bahwa sertifikat pendidik sebagaimana pasal 8 diberikan kepada guru yang telah 

memiliki persyaratan 4 kompetensi tersebut di atas. 

 

Meningkatkan kinerja guru salah satunya dengan cara diberikan tunjangan profesi. 

Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik 

yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan setara dengan satu kali gaji 

pokok guru dengan harapan dapat meningkatkan kinerja guru. Artinya setelah 

menerima tunjangan sertifikasi terjadi perubahan atau perbaikan kinerja menjadi 

lebih baik dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Perbaikan kinerja guru akan 

berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran yang dilakukan di kelas. 

 

Meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan dapat memberikan ketenangan di 

dalam tugas. Karena tidak perlu lagi memikirkan mencari penghasilan tambahan 
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untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari hari. Dengan terpenuhinya kebutuhan 

dasar seorang guru dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seiring 

dengan meningkatnya pendapatan maka prestise seorang guru juga akan 

meningkat. Sehingga dapat menambah kepercayaan diri seorang guru untuk 

mengembangkan sistem pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, evaluatif dan 

menyenangkan sesuai dengan tuntutan masyarakat tentang pendidikan yang 

bermutu dan mampu bersaing dengan negara maju lainnya. Dan dapat memenuhi 

kebutuhan yang berhubungan dengan pembelajaran, seperti buku-buku dan alat-

alat pembelajaran lainnya dapat diadakan sendiri olehnya.  

 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola 

pembelajaran sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan No.16 tahun 2007 

menyebutkan bahwa standar kompetensi pedagogik terdiri atas (a) menguasai 

karaktristik siswa dari aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional dan 

intelektual, (b) menguasai teori belajar dan prinsip prinsip pembelajaran yang  

mendidik, (c) mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran  

yangdiampu, (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e) 

memanfaatkan tehnologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

pembelajaran, (f) menfasilitasi pengembangan potensi siswa untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, (g) berkomunikasi secara 

efektif, empatik dan santun terhadap siswa, (h) menyelenggarakan penilaian juga 

evaluasi proses dan hasil belajar, (i) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk kepentingan pembelajaran, (j) melakukan tindakan reflektif untuk 

peningkatan kualitas pembelajaran.  
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Kompetensi kepribadian merupakan suatu masalah abstrak yang hanya dapat 

dilihat dari penampilan, tindakan ucapan dan cara berpakaian seseorang. Seorang 

guru harus mempunyai keperibadian yang mantap, stabil, dewasa, arif bijaksana, 

berwibawa, berahlak mulia dan dapat menjadi tauladan. 

 

Pakar psikologi pendidikan menyebutkan kompetensi sosial itu sebagai sosial  

intelligence atau kecerdasan sosial.Kecerdasan sosial merupakan salah satu dari 

sembilan kecerdasan (logika,bahasa,musik,raga,ruang,pribadi,alam dan kuliner). 

Semua kecerdasan tersebut dimiliki oleh seseorang, hanya mungkin beberapa 

diantaranya menonjol dan yang lainya biasa saja atau kurang. Beberapa 

kecerdasan tersebut bekerja secara terpadu dan stimulan ketika seseorang berfikir 

atau mengerjakan sesuatu. 

 

Sedangkan kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan 

keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu sesuai keahliannya 

kepada siswa dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. Seorang guru 

memiliki kompetensi profesional bila guru tersebut memiliki kemampuan 

pengetahuan dan pemahaman dasar di bidangnya. 

 

Kinerja atau prestasi kerja (performence) dapat diartikan sebagai pencapaian hasil 

kerja sesuai dengan aturan dan standar yang berlaku pada organisasi dalam hal ini 

sekolah. Penilaian terhadap prestasi kerja merupakan faktor penting untuk 

meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja guru. Prestasi kerja merupakan suatu 

wibawa bagi guru,untuk mencapai prestasi kerja yang baik banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Motivasi berprestasi dan disiplin kerja dalam hal ini 

mempunyai hubungan dengan prestasi kerja. Oleh karena itu , perlu dikaji lebih 
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lanjut mengenai motivasi berprestasi dan disiplin kerja dalam kaitannya dengan 

kinerja guru . 

 

Motivasi berprestasi sangat berpengaruh terhadap prestasi kerja guru.Bila guru 

dalam melakukan pekerjaannya mempunya motivasi berprestasi, ia akan 

melakukan pekerjaannya dengan sungguh sungguh untuk mencapai keberhasilan. 

Disiplin kerja sering terabaikan pada kalangan guru, hal ini dapat dilihat dari 

berbagai contoh antara lain: kedatangan kesekolah terlambat, tidak ada di sekolah 

pada jam kerja, menunda pekerjaan, pulang sebelum waktunya, dan lain lain. Bagi 

mereka yang terpenting adalah mengisi daftar hadir. Hal yang demikian ini secara 

tidak langsung akan mempengaruhi prestasi kerja guru. 

 

Kinerja guru telah banyak diupayakan untuk terus ditingkatkan sebagai 

konsekuensi logis dari tujuan pemerintah dalam bidang pendidikan, namun 

berdasarkan data Kementerian Pendidikan Nasional, upaya-upaya tersebut belum 

menunjukkan hasil yang optimal. Guru yang mendapat predikat guru profesional, 

ternyata kinerjanya justru mengalami penurunan. Berdasarkan hasil survey 

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) kinerja guru bersertifikasi ternyata 

lebih rendah dari pada yang belum lolos sertifikasi. Kementerian Pendidikan 

Nasional melansir bahwa sekitar lima ratus ribu orang guru di hampir semua 

propinsi di Indonesia setiap hari absen dari kewajibannya mengajar tanpa alasan 

yang jelas (http://www.news.okezone.com).  Kinerja guru yang menurun dalam 

melaksanakan tugas perlu dicari faktor-faktor yang menyebabkannya. Kinerja 

guru tidak hanya ditentukan oleh satu faktor saja. Namun banyak hal yang ikut 

berpengaruh dalam menentukan peningkatan kinerja. 

http://www.news.okezone.com/
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Penelitian ini mengasumsikan bahwa setiap guru memiliki motivasi 

berprestasi,disiplin kerja serta kompetensi pedagogik   yang dapat mempengaruhi 

kinerja guru . 

 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri Kecamatan Pekalongan, terdiri dari 

tiga SMP Negeri. Keberhasilan siswa erat kaitannya dengan kinerja guru dalam 

menyampaikan kompetensi baik dalam kegiatan pembelajaran teori maupun 

praktek. Berdasarkan data tahun 2012 Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, yang 

penilaiannya dilakukan secara obyektif oleh rayon, hasil yang dicapai oleh SMP 

Negeri di Kecamatan Pekalongan dengan passing grade 5,5 rata-rata tingkat 

kelulusannya belum mencapai 15%. Berdasarkan data sementara, guru di 

beberapa SMP Negeri Kecamatan Pekalongan yang terdiri guru negeri dan 

honorer yang telah menerima tunjangan sertifikasi dan yang belum menerima 

tunjangan sertifikasi sering tidak masuk mengajar dengan prosentase yang cukup 

tinggi. Berdasarkan absensi guru, rata-rata tiap guru pernah tidak masuk mengajar 

dalam satu semester lebih dari satu kali tanpa alasan yang jelas. 

 

Kinerja guru SMP Negeri di Kecamatan Pekalongan bila ditinjau dari kesiapan 

mengajar guru dapat dilihat dari guru tersebut mempersiapkan perlengkapan 

pembelajaran sebelum mengajar. Kelengkapan tersebut seharusnya telah disusun 

sebelum proses kegiatan belajar mengajar sehingga guru benar-benar memiliki 

bekal sebelum berada didepan kelas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga 

kabupaten Lampung Timur mensiasati hal tersebut dengan menugaskan tim 

pengawas untuk melaksanakan sosialisasi berupa penyelenggaraan workshop 

kurikulum di setiap SMP, untuk penyusunan perangkat mengajar tersebut, namun 



 7 

pada kenyataannya, setelah program berjalan prosentase guru di SMP Negeri 

Kecamatan Pekalongan yang menyusun perangkat pembelajaran dengan baik dan 

benar sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan, kurang dari 50%.  

 

Guru yang mengajar tanpa adanya kesiapan, tentunya dalam memberikan 

pengajaran tidak memiliki tujuan yang jelas. Sehingga standar kompetensi yang 

harus dikuasai oleh siswa tidak dapat tercapai. Berdasarkan pengamatan dan 

observasi awal di beberapa SMP Negeri Kecamatan Pekalongan, lebih dari 50% 

guru yang mengajar hanya dengan metode mencatat tanpa ada perencanaan yang 

jelas dan guru tidak memiliki indikator kompetensi yang seharusnya disampaikan. 

 

Berikut ini dikemukakan hasil pengamatan kinerja guru bersertifikasi terhadap 20 

orang guru SMP Negeri Kecamatan Pekalongan.  

 

Tabel 1.1 Kondisi Kinerja Guru Bersertifikasi di SMP Negeri di  

               Kecamatan Pekalongan. 
 

No Objek Pengamanan Keterangan 

1 Penyusunan RPP 10 orang (50%) belum membuat 

RPP 

2 Keaktifan/hadir mengajar 7 orang (35%)  kurang aktif  

3 

 

Ketepatan waktu memulai jam 

belajar                             

11 orang (55%) tidak tepat waktu  

4 Mengikuti kegiatan MGMP 17 orang (85%) tidak aktif  

5 Memberikan bimbingan belajar 

kepada siswa. 

11 orang (60%) guru tidak 

melakukan  

6 Pembuatan soal-soal ulangan 8 orang (40%) kurang objektif 

7 Perhatian terhadap pentingnya 

kerjasama antara guru. 

12 orang (60%) kurang 

Sumber : Hasil Survei Desember 2012 

Kondisi hasil pengamatan terhadap 20 orang guru yang berkaitan dengan 

pelaksanaan tugas mengajar tersebut merupakan gejala yang dapat berpengaruh 

kinerja guru bersertifikasi dalam mengajar. Apakah kondisi yang berlaku pada 20 
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orang guru tersebut juga berlaku untuk guru yang sudah bersertifikasi pada guru 

di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan? Kondisi ini menarik untuk diadakan 

penelitian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasikan beberapa hal berkaitan dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri Kecamatan Pekalongan sebagai berikut: 

1.2.1 Kinerja guru bersertifikasi lebih rendah dari pada yang belum lolos 

sertifikasi. 

1.2.2 Sebagian guru absen mengajar tanpa alasan yang jelas. 

1.2.3 Guru SMP Negeri Kecamatan Pekalongan sering tidak masuk mengajar 

dengan prosentase yang cukup tinggi.  

1.2.4 Prosentase guru SMP Negeri Kecamatan Pekalongan yang menyusun 

perangkat pembelajaran dengan baik dan benar kurang dari 50%.    

1.2.5 Lebih dari 50% guru SMP Negeri Kecamatan Pekalongan mengajar hanya 

dengan metode mencatat dan tidak memiliki indikator kompetensi yang 

seharusnya disampaikan. 

  

1.3 Pembatasan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah 

dikemukakan, variabel dari penelitian ini dibatasi pada variabel motivasi 

berprestasi, disiplin kerja dan kompetensi pedagogik dalam hubungannya dengan 

kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten 

Lampung Timur. 



 9 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembatasan  masalah  di atas, maka dirumuskan masalahnya sebagai 

berikut: 

1.4.1 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur? 

1.4.2 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara disiplin kerja dengan 

kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur? 

1.4.3 Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kompetensi pedagogik 

dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur? 

1.4.4 Apakah terdapat hubungan yang signifikan secara bersama-sama antara 

motivasi berprestasi, disiplin kerja dan kompetensi pedagogik dengan 

kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur? 

 

1.5 Tujuan  Penelitian 

 

Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis : 

1.5.1 Hubungan antara motivasi berprestasi dengan kinerja guru bersertifikasi di 

SMP Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.  

1.5.2 Hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

1.5.3 Hubungan antara kompetensi pedagogik dengan kinerja guru  
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bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten  

Lampung Timur. 

1.5.4 Hubungan secara bersama-sama antara motivasi berprestasi, disiplin kerja 

dan kompetensi pedagogik dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP 

Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

 

1.6 Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut: 

 

1.6.1 Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan seni dan mengelola sumber 

daya pendidikan agar tercapai tujuan secara efektif dan efisien.Bedasarkan fungsi 

fungsi menejemen. Menejemen pendidikan dapat pula diartikan sebagai proses 

perencanaan,pengorganisasian,pelaksanaan dan pengendalian sumber daya 

pendidikan secara efektif dan efisien.Dan sebagai acuan  dalam pengembangan 

pengetahuan yang berkaitan dengan motivasi berprestasi, disiplin kerja, 

kompetensi pedagogik dan  profesional  guru serta strategi penciptaan kinerja 

yang baik juga untuk menemukan konsep dan teori-teori yang berkaitan dengan 

motivasi berprestasi, disiplin kerja, kemampuan pedagogik, kinerja guru dan 

pemberian tunjangan sertifikasi pada guru yang bermanfaat bagi upaya 

peningkatan mutu pendidikan disekolah. 

 

1.6.2 Secara Praktis 

1.6.2.1 Untuk Guru 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengevaluasi  
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pelaksanaan kegiatan sehingga dapat memperbaiki atau meningkatkan 

motivasi berprestasi, disiplin kerja, kompetensi pedagogik dan kinerja  

guru bersertifikasi. 

 

1.6.2.2 Untuk Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur tentang kondisi motivasi 

berprestasi, disiplin kerja, kompetensi pedagogik dan kinerja guru 

bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung 

Timur dan untuk dijadikan sebagai umpan balik bagi pengelolaan sekolah 

dalam rangka peningkatan motivasi berprestasi, disiplin kerja, kompetensi 

pedagogik dan kinerja guru, manejemen pengelolaan sekolah sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

1.6.2.3 Untuk Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur 

Hasil Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi terhadap 

tingkat motivasi berprestasi, disiplin kerja, kompetensi pedagogik dan 

kinerja guru bersertifikasi sebagai dampak dari keberhasilan supervisi 

yang dilakukan oleh DIKPORA Lampung Timur untuk menilai sejauh 

mana pencapaian motivasi berprestasi, disiplin kerja, kompetensi 

pedagogik dan kinerja guru sebagai proses pembelajaran ke arah 

pencapaian mutu pendidikan. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun penelitian ini mencakup ruang lingkup sebagai berikut:  

1.7.1 Sifat penelitian adalah korelasional. 
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1.7.2 Subyek penelitian adalah guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

1.7.3 Obyek penelitian ini adalah motivasi berprestasi (X1), disiplin kerja (X2), 

kompetensi pedagogik (X3) dan kinerja guru bersertifikasi (Y) 

1.7.4 Tempat penelitian adalah di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. 

1.7.5 Waktu penelitian adalah awal bulan Mei sampai dengan Agustus 2013. 

 


