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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada jaman globalisasi seperti sekarang, pendidikan menjadi hal yang 

sangat penting bagi seluruh negara untuk dapat bersaing di dunia 

internasional. Hal yang menjadi sorotan utama pendidikan adalah 

pengembangan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Sumber 

daya manusia yang berkualitas akan mencerminkan kualitas dan juga kemjuan 

suatu bangsa. Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan dari 

pendidikan yang berkualitas. Melalui pendidikan seseorang akan dapat 

mengenal dan mengembangkan segala bentuk potensi dan bakat yang ada 

pada dirinya, demi menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Pada 

komponen ini, guru merupakan salah satu komponen penentu keberhasilan 

pendidikan. 

Sardiman (dalam Sihite, Artaida 2013) mengemukakan bahwa guru 

adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang 

ikut berperan usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di 

bidang pembangunan. Oleh karena itu guru yang merupakan salah satu unsur 

di bidang pendidikan harus berperan secara aktif dalam menempatkan 

kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai denagn tuntutan masyarakat 

yang semakin berkembang. Guru tidak semata-mata sebagai pengajar yang 

melakukan transfer nilai-nilai sekaligus pembeimbing yang memberikan 

pengarahan dan menuntun peserta didik dalam belajar. 

Guru mempunyai peranan yang penting dalam pembelajaran, karena 

guru mempunyai keterlibatan langsung berhadapan dengan siswa dalam 

proses belajar mengajar. Guru harus menciptakan suasana yang kondusif agar 

siswa bersedia terlibat sepenuhnya pada kegiatan pembelajaran, sehingga 

tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien. Terkait dengan kompetensi guru dalam hubungan dengan kegiatan 

belajar (Hamalik, 2008: 36) mengemukakan bahwa proses belajar dan hasil 
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belajar para siswa bukan saja ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, 

dan isi kurikulumnya, akan tetapi sebagian besar ditentukan oleh kompetensi 

guru.  

Dalam pembangunan, pendidikan nasional dewasa ini lebih 

menekankan pada peningkatan mutu pendidikan serta perluasan kesempatan 

memperoleh pendidikan guna memantapkan pelaksanaan wajib belajar pada 

tingkat pendidikan dasar.  

Guru sebagai tenaga pendidik yang dalam tugasnya mengajar, 

mendidik, dan membimbing pserta didik. Sesuai dengan tuntutan Sisdiknas 

untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas sebagai tujuan akhir dari 

proses pendidikan. Untuk meningkatkan mutu guru yaitu dengan cara 

peningkatan kinerja dan menjadikan guru profesional sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki guru. 

Untuk meningkatkan mutu pendidikan tersebut, maka secara individu 

maupun kelompok, guru diharapkan memiliki kinerja yang baik dalam 

melaksanakan tugasnya di sekolah. Guru juga merupakan salah satu faktor 

utama dalam keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada lingkungan 

pendidikan dan lingkungan masyarakat. Sehingga mutu pendidikan harus 

dimulai dari kinerja guru. 

Guru profesional harus memiliki ketrampilan dasar mengajar yang baik, 

memahami atau menguasai bahan dan memilliki loyalitas terhadap tugasnya. 

Dengan demikian guru dituntut harus memiliki kompetensi. Salah satu 

kompetensi yang harus dimiliki seorang guru adalah kompetensi profesional. 

Kompetensi ini menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang cukup 

tentang isi mata pelajaran sehingga mutlak diperlukan untuk menciptakan 

proses pembelajaran yang baik. Penguasaan terhadap materi menjadi salah 

satu prasyarat untuk melaksanakan pembelajaran yang efektif, karena guru 

juga menjadi sumber pengetahuan bagi siswa. 

Profesionalisme guru merupakan kunci pokok kelancaran dan 

kesuksesan proses pembelajaran di sekolah. Karena hanya guru profesional 

yang dapat menciptakan situasi aktif peserta didik dalam kegiatan 
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pembelajaran di sekolah. Guru yang profesional dapat meningkatkan dan 

mengantarkan peserta didik dalam pembelajaran yang berkaitan dengan 

pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Guru yang profesional dapat 

menciptakan siswa yang dapat berfikir, bersikap, dan bertindak kreatif. 

Dengan demikian apabila kinerja guru yang tidak profesional maka akan 

menghasilkan kualitas peserta didik yang rendah. 

 Di sisi lain, guru sebagai tenaga profesional memiliki motivasi kerja 

yang berbeda antara guru yang satu dengan lainnya. Padahal motivasi sangat 

diperlukan bagi guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga dapat 

meningkatkan keberhasilan proses pembelajaran. Motivasi adalah dorongan 

kerja yang timbul pada diri sendiri untuk berperilaku dalam mencapai tujuan. 

Sehingga guru yang memiliki motivasi yang tinggi tercermin dari sikap dan 

perilaku guru yang mau bekerja keras, cenderung bertindak, mendayagunakan 

segenap kemampuan, pikiran, ketrampilan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan. 

Guru menjadi seorang pendidik karena adanya motivasi untuk 

mendidik. Bila tidak punya motivasi maka ia tidak akan berhasil untuk 

mendidik atau mengajar. Keberhasilan guru dalam mengajar karena dorongan 

atau motivasi ini sebagai pertanda apa yang telah dilakukan oleh guru yang 

diminatinya karena sesuai dengan kepentingannya sendiri. Guru yang 

termotivasi dalam bekerja maka akan menimbulkan kepuasan kerja, karena 

kebutuhan-kebutuhan guru yang terpenuhi mendorong guru untuk 

meningkatkan kinerjanya. Pentingnya motivasi kerja dalam meningkatkan 

kinerja telah diakui oleh berbagai ahli, sebab motivasi adalah bagian dari 

gejala kehendak pada diri manusia yang mendorongnya untuk melakukan 

sebuah aktivitas. 

Sardiman. A. M (dalam B. Uno, 2016: 63) berpendapat bahwa motivasi 

dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya feeling, dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya 

tujuan.  
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Pada dasarnya untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang 

berkualitas tentu diperlukan kinerja guru yang maksimal. Kinerja guru akan 

maksimal apabila guru yang memiliki penguasaan materi yang mendalam, 

memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, komitmen dalam tugasnya, 

mampu memanfaatkan media pembelajaran secara efektif yang akan 

membantu dalam kelancaran proses pembelajaran. 

Menurut Martinis Yamin dan Maisah (2012: 86) “kinerja guru adalah 

perilaku atau respon yang memberi hasil yang mengacu kepada apa yang 

mereka kerjakan dalam menghadapi tugas. Selain itu, kinerja juga dapat 

diartikan sebagai hasil yang telah dicapai guru dalam melaksanakan tugas 

yang didasarkan kecakapan, pengalaman, waktu, output yang dihasilkan yang 

tercermin baik dari kuantitas maupun kualitasnya. 

Mangkunegara (2017:13) mengatakan bahwa kinerja (prestasi) adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja guru berupa hasil kerja guru yang terefleksi dalam 

pelaksanaan tugasnya. Sutermeister (dalam Riduwan, 2014:356) 

mengemukakan faktor-faktor yang memengaruhi kinerja, antara lain: Latihan 

dan pengalaman kerja, pendidikan, sikap kepribadian, organisasi, para 

pemimpin, kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisik tempat kerja, 

kemampuan, dan motivasi kerja. 

Tiara Anggia Dewi (2015) Menyimpulkan bahwa kompetensi 

professional guru memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru sehingga kinerja guru akan dapat dikatakan baik. Selain dengan 

meningkatnya kompetensi profesional guru, guru juga dapat meningkatkan 

motivasi kerja para guru. Sama halnya dengan hasil penelitian dari Tiara 

Anggia Dewi (2015) Menyatakan bahwa kompetensi professional guru dan 

motivasi kerja sama-sama memiliki pengaruh terhadap baik atau tidaknya 

kinerja guru tersebut. 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Siti Khamidah (2019) dengan judul 

Pengaruh Kreativitas dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SD Se-
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Kecamatan Karangtengah ditemukan bahwa kinerja guru SD di Kecamatan 

Karangtengah kurang baik. Dalam pembuatan Rencana pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP), masih banyak guru yang melakukan copy paste dari 

teman kerja, sehingga pola pikir pengembangan sumber daya manusia tidak 

meningkat. Dari jumlah keseluruhan guru SD se-Kecamatan Karangtengah 

yaitu 276 (data tahun 2019) guru yang membuat RPP sendiri hanya 97 

(35,14%),  sedangkan 179 guru (64,86%) membuat RPP dengan copy paste 

dari teman kerjanya. RPP sebagian besar hanya digunakan untuk kepentingan 

administrative bukan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Dari data di atas dapat diindikasikan bahwa kinerja guru masih 

rendah. Sejalan dengan ini, Surapranata (2016) mengatakan bahwa hasil Uji 

Kompetensi Guru (UKG) pada tahun 2015 secara nasional diperoleh nilai rata-

rata 53,02 di bawah dari target Standar Kompetensi Minimum (SKM) 55. 

Berdasarkan hasil observasi, beberapa faktor yang dapat diidentifikasi 

menjadi penyebab rendahnya mutu kinerja guru ASN pada SD di Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Demak, antara lain: rendahnya komitmen guru 

dalam mendidik dan mengajar, rendahnya guru dalam menjalankan profesi 

secara profesional, rendahnya guru yang memiliki materi bahan ajar yang 

relevan sesuai dengan perkembangan, rendahnya kemampuan guru dalam 

bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan sekolah, dan rendahnya guru 

yang memiliki kemauan yang keras dalam meningkatkan kemampuan 

profesional.  Ini menunjukkan masih rendahnya kualitas kompetensi guru 

terutama pada bidang kompetensi profesional guru dan motivasi kerja guru. 

Fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak 

guru yang kurang dapat memanfaatkan kesempatan atau waktu luangnya 

untuk berkreatifitas. Hal ini dapat dilihat dari ketidakseriusan guru , masih 

kurangnya dorongan dari diri sendiri untuk mampu menunjukkan perannya 

sebagai guru profesional. Kurangnya motivasi ini terlihat dari sikap yang 

kurang disiplin, seperti yang ditemukan dilapangan masih terdapat sejumlah 

guru yang datang terlambat mengajar, masih ada guru memberikan latihan 

pada Lembar Kerja Siswa (LKS) sampai jam berakhir, masih terdapat guru 
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yang tidak disiplin waktu dan beberapa ditemukan sering menggunakan HP di 

dalam kelas. 

Profesionalisme guru Indonesia dalam praktiknya masih rendah, dan 

secara makro merupakan penyebab rendahnya mutu mutu pendidikan nasional 

secara keseluruhan. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalisme 

guru antara lain disebabkan oleh masih banyak guru yang tidak menekuni 

profesinya secara utuh. Guru tidak meningkatkan diri, baik membaca, menulis, 

melakukan penelitian ilmiah apalagi mengembangkan teknologi yang sudah 

ada. 

Dari permasalahan tersebut, peneliti dapat melihat bahwa permasalahan 

ini perlu diteliti lebih lanjut hingga menghasilkan sebuah perubahan ke arah 

yang lebih baik.  

Berdasarkan penelitian yang relevan, Wahyudi (2014) menyatakan 

bahwa motivasi merupakan bagian yang penting dalam suatu diri seorang 

guru, apabila seorang guru memiliki motivasi yang positif maka ia akan 

memperlihatkan minat, mempunyai perhatian, dan ingin ikut serta dalam tugas 

atau kegiatan. Guru yang termotivasi dengan baik dalam bekerja, maka akan 

meningkatkan kinerja guru.  

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan penelitian tentang 

pendidikan dengan judul “Pengaruh Kompetensi Profesional, dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru ASN pada SD Negeri di Kecamatan 

Karangtengah Kabupaten Demak”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah. 

a. Apakah ada pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja guru ASN 

pada SD Negeri di Kecamatan Karangtengah? 

b. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru ASN pada SD 

Negeri di Kecamatan Karangtengah? 
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c. Apakah ada pengaruh antara kompetensi profesional dan motivasi kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru ASN pada SD Negeri di 

Kecamatan Karangtengah? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui 

terdapat pengaruh atau tidaknya kompetensi profesional dan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru ASN di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

Untuk lebih rinci lagi ujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh kompetensi profesional terhadap kinerja guru ASN 

pada SD Negeri di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak 

2. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru ASN pada SD 

Negeri di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

3. Menganilis pengaruh antara kompetensi profesional dan motivasi kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru ASN pada SD Negeri di 

Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya bahan kajian 

mengenai pengaruh kompetensi profesional dan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru SD dan dapat berguna sebagai bahan referensi dalam 

penelitian berikutnya dengan aspek yang berbeda. 

b. Manfaat Praktis 

Beberapa manfaat praktis dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Guru 

Melalui hasil penelitian ini diharapkan guru dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenai kompetensi profesional guru dan motivasi kerja 

serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerjanya 

secara optimal 

2. Bagi Kepala Sekolah 
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Penelitia ini diharapkan dapat memberikan pembinaan kompetensi 

yang dimiliki oleh guru dan memberikan peluang kepada guru untuk 

meningkatkan kinerjanya sehingga akan menghasilkan prestasi belajar 

peserta didik yang baik. 

3. Bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Demak 

Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bagi Dinas Pendidikan 

untuk pembinaan lebih lanjut demi peningkatan kinerja guru SD 

Negeri di Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak. 

 

1.5 Definisi Operasional 

a. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional secara spesifik adalah kemampuan yang dimiliki 

guru dalam menguasai materi pelajaran yang luas dan mendalam berkaitan dengan 

mata pelajaran yang diampunya, yang dibuktikan dari pemahaman terhadap 

konsep materi, penyampaian materi yang mudah dipahami siswa, mampu 

mengembangkan materi. Hal ini senada dengan pendapat Khoiri (2010:43) 

mengatakan bahwa kompetensi profesional adalah penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi 

materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. 

Mulyasa (2013:138) mengatakan bahwa kompetensi profesional merupakan 

kompetensi yang harus dikuasai guru dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas 

utamanya mengajar. Indikator kompetensi profesional adalah (1) kemampuan 

penguasaan materi pelajaran, (2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya 

ilmiah, dan (3) pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan. 

b. Motivasi Kerja 

Motivasi adalah sebagai suatu kondisi di dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan. Setyawan, Agung (2013) menjelaskan bahwa motivasi adalah 

serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal 

yang spesifik dengan tujuan individu. 
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Indikator motivasi kerja meliputi aspek intrinsik: keinginan untuk dapat 

hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh 

penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, keinginan untuk berkuasa. 

Aspek ekstrinsik meliputi indikator kondisi dalam lingkungan kerja, kompensasi 

yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan 

tanggungjawab, peraturan yang fleksibel. 

c. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kemudian Wagiran (2013:8) 

mendefinisikan kinerja guru merupakan hasil yang dicapai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu dengan output yang 

dihasilkan dari kuantitas maupun kualitasnya. 

Indikator kinerja guru terdiri dari: merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, mengevaluasi hasil 

pembelajaran, dan melakukan tindak lanjut proses pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


