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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

     Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari suatu tempat yang bernama sekolah, 

yang merupakan lembaga pendidikan formal. Lembaga pendidikan ini adalah 

tempat tumpuan harapan bagi para orang tua, agar anak-anaknya menjadi orang-

orang yang berkualitas. Karena itu setiap kepala sekolah selalu mengupayakan 

agar sekolahnya menjadi sekolah yang berkualitas dan menjadi sekolah favorit di 

masyarakat. Berkualitas atau tidaknya suatu sekolah ditentukan oleh komponen-

komponen yang ada dalam lingkungan sekolah tersebut, terutama sumber daya 

manusia (SDM) yakni kepala sekolah, tenaga kependidikan dan tenaga pendidik. 

Tenaga pendidik yakni guru memegang peranan yang sangat penting dalam 

penentuan kualitas suatu sekolah. Karena kegiatan inti di sekolah adalah kegiatan 

belajar mengajar, maka kegiatan belajar mengajar ini haruslah efektif. Dan hal ini 

tidak akan terlepas dari peran guru sebagai pelaku utama dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah. 

     Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bab 

I, Pasal I, Ayat I, menyatakan bahwa : 

Guru merupakan 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, pendidikan menengah. 

 

     Pendapat lain dari Moh. Uzer Usman (1992) dalam Izzan, dkk (2012:31) yang 

menyatakan bahwa guru adalah profesi, jabatan, dan pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus. Jadi tugas seorang guru ini tidak dapat dilakukan oleh sembarang 

orang yang memiliki kemampuan di luar bidang pendidikan. 

     Dari dua pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa untuk menjadi 

seorang guru diperlukan keahlian khusus dalam bidang pendidikan, jadi tidak 
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semua orang dapat menjadi seorang guru. Karena tugas yang diemban seorang 

guru cukup berat sehingga diperlukan waktu yang cukup lama untuk membentuk 

sosok guru yang ideal. Menurut Izzan (2012:40) mengemukakan ada dua fungsi 

seorang guru yakni 1) Guru sebagai pendidik; 2) Guru sebagai didaktikus. Guru 

sebagai pendidik ini maksudnya seorang guru harus mampu membentuk karakter 

siswa dan seorang guru harus selalu berusaha untuk mengoreksi sikap ataupun 

tindakan siswa yang tidak sesuai dengan aturan. Karena fungsinya sebagai 

pendidik ini maka seorang guru dituntut untuk menjadi inspirator bagi siswanya 

yang memberikan semangat tanpa memandang tingkat kemampuan ataupun 

motivasi belajar siswanya. Fungsi kedua guru sebagai didaktikus, didaktik 

merupakan seni mengajar. Jadi dengan kata lain fungsi kedua ini guru sebagai 

pengajar. Kualitas pengajaran sangat ditentukan oleh cara guru menyajikan materi 

yang akan dipelajari, strategi guru agar membuat siswa aktif berpartisipasi dalam 

pembelajaran dan merasa terlibat dalam proses belajar. Menurut Izzan, dkk 

(2012:41), dalam menjalankan fungsi sebagai didaktikus seorang guru dituntut 

untuk 1) mampu menerangkan secara jelas dan memberikan tugas; 2) bervariasi 

dalam menggunakan prosedur didaktik; 3) bekerja secara sistematik; 4) mampu 

menanggapi pertanyaan dan gagasan siswa secara positif; dan 5) memberi umpan 

balik yang informatif tentang kemajuan siswa. 

     Dengan melihat fungsi guru di atas, terlihat jelas bahwa fungsi seorang guru 

tidak hanya sebagai penyampai materi namun juga harus dapat membentuk 

karakter siswanya. Apalagi dalam kurikulum baru yakni kurikulum 2013 yang 

baru diimplementasikan, dalam kurikulum ini lebih ditekankan kepada pendidikan 

karakter. Maka dari itu seorang guru harus terus meningkatkan kemampuannya 

dalam mendidik dan mengajar siswa, yang nanti pada akhirnya akan 

menghasilkan kinerja yang baik. 

     Wibowo (2007:2) mengemukakan bahwa “kinerja adalah tentang melakukan 

pekerjaan dan hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut. Kinerja merupakan 

tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakan pekerjaan itu”. 

Kinerja guru merupakan hasil kerja seorang guru untuk melaksanakan tugas 
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mengajar mulai dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil pembelajaran dan tindak lanjut hasil pembelajaran. 

     Seorang guru yang memiliki kinerja baik akan mampu menumbuhkan motivasi 

dan semangat belajar bagi siswa, sehingga siswa tidak merasa jenuh ketika 

pembelajaran di kelas. Seorang guru harus mampu mengkondisikan suatu 

pembelajaran yang menarik dan kreatif namun tetap harus sesuai dengan konteks 

materi. Pembelajaran seperti inilah yang diharapkan oleh para siswa. Oleh sebab 

itu, kinerja mengajar seorang guru harus terus ditingkatkan agar pembelajaran 

yang ideal dapat terwujud. 

     Dalam berita yang dimuat dalam Republika (2012), Sapa’at seorang Teacher 

Trainer di Divisi Pendidikan Dompet Dhuafa dalam penelitiannya yang berjudul 

“Analysis of Mathematics Instructional Design as an instrument for Mathematics 

Teaching Reform” yaitu penelitian tentang profil dokumen RPP Matematika di 

kalangan guru-guru SD/MI di Bogor, mengemukakan hasil penelitiannya bahwa : 

1. Sebagian besar guru tidak dapat mengintegrasikan hubungan antara tujuan 

pembelajaran, strategi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran 

2. Sebagian besar guru cenderung menggunakan metode tunggal, yaitu 

metode ceramah sebagai sebuah strategi mengajar 

3. Sebagai besar guru cenderung hanya mengevaluasi kemampuan hapalan 

siswa (kemampuan berpikir tingkat rendah)  

   

Dengan melihat fenomena di atas terlihat jelas bahwa kinerja mengajar guru 

belum optimal dan masih harus ditingkatkan. Hal ini diperkuat dengan informasi 

yang diperoleh dari jurnal yang dibuat oleh Pitrawati (2013:112) bahwa kinerja 

mengajar guru dalam melaksanakan tugas masih kurang, hal ini dapat dilihat dari 

fenomena yang terjadi yaitu : 

1. Masih ada guru yang belum melaksanakan tindak lanjut pembelajaran 

seperti kurangnya pengayaan dan remedial kepada siswa 

2. Masih ada guru yang belum memperbarui RPP sebelum melaksanakan 

pembelajaran di kelas 

3. Sebagian guru masih ada yang kurang bersedia mengikuti atau menghadiri 

undangan dan pertemuan yang dilaksanakan sekolah dengan sungguh-

sungguh 
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     Selain fenomena-fenomena tersebut, peneliti juga mengadakan studi 

pendahuluan di salah satu SMK Negeri di Bandung, diperoleh informasi bahwa 

masih ada guru yang menggunakan metode yang monoton, selain itu juga media 

yang digunakan dalam pembelajaran tidak bervariasi sehingga membuat siswa 

merasa jenuh ketika pembelajaran di kelas, dalam pembuatan rencana pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) masih ada guru yang tidak memperbarui RPP ketika akan 

melaksanakan pembelajaran dan ada beberapa guru yang jarang sekali masuk 

kelas, hanya memberikan tugas kepada siswanya. Dari fenomena-fenomena 

tersebut menunjukan masih kurang optimalnya kinerja mengajar guru dan harus 

terus ditingkatkan lagi secara berkelanjutan. 

     Menurut Amstrong dan Baron dalam Wibowo (2007:99) terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi  kinerja yaitu sebagai berikut: 

1. Personal factors, ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

2. Leadership factor, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan 

dukungan yang dilakukan menajer dan team leader. 

3. Team factors, ditunjukkan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

4. System factors, ditunjukkan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

5. Contextual/situational factors, ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan 

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

 

     Berdasarkan pendapat Amstrong dan Baron di atas dijelaskna bahwa ada lima 

faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu personal factors, leardership factor, 

team factors, system factors dan contextual/situational factors. Faktor intrinsik 

yang mempengaruhi kinerja berasal dari personal factors diantaranya tingkat 

keterampilan. Seseorang yang memiliki keterampilan pada suatu bidang tentu 

akan berkinerja lebih baik dibandingkan dengan orang yang kurang terampil 

dalam bidang tersebut karena orang tersebut menguasai apa yang harus 

dikerjakan. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja yakni kompetensi yang 

dimiliki, hal ini sudah menjadi keharusan ketika seseorang akan mengerjakan 

sesuatu misalkan seorang guru mengajar mata pelajaran  Matematika, maka orang 
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tersebut tentu harus paham dan menguasai mata pelajaran Matematika sehingga 

pada akhirnya akan menghasilkan kinerja yang baik dan akan berbeda jika orang 

tersebut tidak memiliki kompetensi, apa yang akan diajarkan kepada siswa jika 

dia sendiri tidak paham akan apa yang akan dia ajarkan sehingga berakibat kinerja 

yang rendah. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi adalah motivasi, seseorang 

yang memiliki motivasi tinggi tentu akan bersemangat ketika mengerjakan 

kewajibannya dan akan selalu memiliki keinginan untuk melakukan yang terbaik. 

Hal ini merupakan faktor pendorong seseorang untuk selalu berkinerja baik. 

Faktor terakhir dari personal factors yang mempengaruhi kinerja dalam hal ini 

kinerja mengajar guru adalah komitmen. Menurut Lee et all (2000) dalam 

Kusmaryani (2009:2), pemahaman mengenai komitmen terhadap pekerjaan 

penting karena beberapa alasan :  

1) pekerjaan merupakan fokus yang berarti bagi beberapa orang. Hal ini 

sebagai akibat meningkatnya tingkat pendidikan dan pekerjaan yang lebih 

mengkhusus; 2) komitmen terhadap pekerjaan penting karena adanya 

keterikatan antara pekerjaan dan keanggotaan organisasi; 3) komitmen 

terhadap pekerjaan penting karena memiliki hubungan dengan performance 

kerja; dan 4) konstruk komitmen terhadap pekerjaan penting karena 

memberikan sumbangan pada pemahaman mengenai bagaimana beberapa 

orang mengembangkan, merasakan dan mengintegrasikan komitmen yang 

berkaitan dengan kerja yang meliputi batas-batas organisasi.  

 

     Di atas dijelaskan bahwa komitmen terhadap pekerjaan memiliki hubungan 

dengan performance kerja atau kinerja dalam hal ini kinerja mengajar guru. Jadi 

jelas bahwa untuk meningkatkan kinerja mengajar seorang guru, maka komitmen 

kerja guru tersebut harus dibangun dan ditingkatkan. Oleh karenanya untuk 

mencapai kinerja mengajar guru yang optimal maka diperlukan komitmen yang 

tinggi dari guru tersebut terhadap pekerjaannya sebagai pendidik dan pengajar. 

Seorang guru yang memiliki komitmen tinggi akan seoptimal mungkin dalam 

mengerjakan tugasnya, disiplin waktu dan juga berkontribusi untuk sekolah 

tempatnya bekerja.  

     Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan menengah 

yang berbeda dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Perbedaannya siswa SMK 
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diarahkan untuk memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja, 

sedangkan untuk SMA, siswanya lebih dipersiapkan untuk dapat melanjutkan ke 

jenjang berikutnya yakni perguruan tinggi. Tentunya kinerja mengajar guru 

produktif di SMK harus optimal karena harus mengajarkan siswanya sehingga 

siap untuk bekerja dan memiliki keterampilan yang sesuai dengan jurusannya 

masing-masing. 

     Berangkat dari hal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai “Pengaruh Komitmen Kerja terhadap Kinerja Mengajar Guru 

Produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jurusan Teknik Komputer 

dan Jaringan di Kota Bandung”. 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

     Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada tugas pokok 

dan fungsi guru yaitu sebagai pengajar, dimana masih banyak guru yang belum 

menunjukan kinerja dalam mengajar yang baik misalnya masih ada guru yang 

tidak memperbarui rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), metode yang tidak 

bervariasi. Padahal disisi lain, fungsi guru sebagai pengajar ini memberikan 

pengaruh yang besar terhadap kualitas pembelajaran di kelas. Dengan kata lain 

berkualitas atau tidaknya suatu pembelajaran ditentukan oleh seorang guru.  

     Untuk terus meningkatkan kinerja mengajar guru khususnya dalam tugasnya 

sebagai pengajar, tentunya harus dipelajari berbagai macam faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja baik itu faktor internal maupun eksternal. Faktor internal 

yang mempengaruhi kinerja mengajar guru yakni komitmen kerja yang akan 

diteliti oleh penulis. Seorang guru dengan kompetensi dan keterampilan yang luar 

biasa, tetap akan menunjukkan kinerja yang kurang optimal ketika dalam dirinya 

tidak ada komitmen dalam kerjanya sebagai seorang pendidik dan pengajar, 

contohnya masih banyak guru yang kurang disiplin seperti datang terlambat dan 

pulang sebelum waktunya, kurang berkontribusi dengan kegiatan di sekolah, 

meninggalkan tugas mengajar tanpa izin dan tidak melaksanakan piket. Masalah 

tersebut menunjukkan kurangnya komitmen yang dimiliki guru. 
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C. Rumusan Masalah Penelitian 

     Rumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah 

penelitian, agar penelitian yang dilakukan tidak keluar dari permasalahan yang 

dibahas. Rumusan masalah membatasi, menspesifikasi dan memperjelas masalah 

yang akan diteliti. Kemudian masalah pokok tersebut dirumuskan ke dalam 

bagian-bagian yang lebih jelas agar tidak menimbulkan perbedaan persepsi 

terhadap masalah yang diteliti. Oleh karena itu, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana komitmen kerja guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di Kota Bandung? 

2. Bagaimana kinerja mengajar guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan di Kota Bandung? 

3. Seberapa besar pengaruh komitmen kerja terhadap kinerja mengajar guru 

produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan di Kota Bandung? 

 

D. Tujuan Penelitian 

     Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dikategorikan menjadi 

dua bagian yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.  

1. Tujuan Umum 

     Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran 

mengenai pengaruh komitmen kerja terhadap kinerja mengajar guru produktif 

pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan 

di Kota Bandung. 

2. Tujuan Khusus 

     Sedangkan tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui 

gambaran mengenai : 

a. Komitmen kerja guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jurusan 

Teknik Komputer dan Jaringan di Kota Bandung  
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b. Kinerja mengajar guru produktif Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jurusan 

Teknik Komputer dan Jaringan di Kota Bandung  

c. Seberapa besar pengaruh komitmen kerja terhadap kinerja mengajar guru 

produktif pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Jurusan Teknik 

Komputer dan Jaringan di Kota Bandung. 

 

 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Segi teoritis 

     Dalam segi teoritis, penelitian ini sebagai pembuktian dari teori dalam 

keilmuan Administrasi Pendidikan, khususnya dalam Manajemen Sumber Daya 

Manusia yakni mengenai kinerja mengajar guru. 

2. Segi Operasional 

a. Bagi pihak lembaga 

     Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan masukan bagi 

kepala sekolah untuk menumbuhkan komitmen kerja para guru yang bertujuan 

untuk meningkatkan kinerja mengajarnya. 

b. Bagi peneliti 

     Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan juga 

mengembangkan pola pikir peneliti, khususnya dalam upaya memahami 

komitmen kerja guru dan pengaruhnya terhadap kinerja mengajar guru. 

 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

     Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai isi skripsi, peneliti 

menyajikan rincian mengenai sistematika penulisannya. Skripsi ini terdiri dari 

lima bab yang saling terintegrasi. 

     BAB I Pendahuluan merupakan bagian pertama isi skripsi yang didalamnya 

berisi Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah Penelitian, Rumusan 
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Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, dan 

Struktur Organisasi Skripsi. 

     BAB II Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran, dan Hipotesis Penelitian 

merupakan bagian kedua yang didalamnya berisi Kajian Pustaka yang 

menguraikan mengenai teori-teori yang mendukung komitmen kerja guru dan 

kinerja mengajar guru, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian. 

     BAB III Metode Penelitian merupakan bagian ketiga yang didalamnya berisi 

penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yakni Lokasi dan Subjek 

Populasi Penelitian, Desain Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Operasional, 

Instrumen Penelitian, Proses Pengembangan Instrumen, Teknik Pengumpulan 

Data, dan Analisis Data. 

     BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan merupakan bagian keempat yang 

didalamnya berisi hasil penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian. 

     BAB V Kesimpulan dan Rekomendasi merupakan bagian kelima yang 

didalamnya berisi Kesimpulan yang merupakan inti dari hasil penelitian dan 

Rekomendasi yang berisi masukan-masukan dari peneliti kepada pihak sekolah 

yaitu kepala sekolah dan guru serta kepada peneliti lain yang akan meneliti 

masalah kinerja mengajar guru. 

 


