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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dengan pendidikan dapat dilihat apakah bangsa itu 

maju atau tidak, karena peranan pendidikan adalah mencetak sumber daya 

manusia yang berkualitas baik dari segi spritual, pengetahuan dan ketrampilan. 

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang ahli dan mahir dalam berbagai 

bidang, guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam 

memberikan pelayanan pendidikan yang baik. Berdasarkan Undang – Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pasal 1 ayat 

(1) menyatakan bahwa Guru adalah 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, dan pendidikan menengah. Guru merupakan satu-

satunya faktor terpenting yang berhubungan dengan sekolah dalam pembelajaran 

siswa (Rachel, 2011). Guru memiliki peranan yang penting dalam proses 

pembelajaran, karena guru tidak hanya menyampaikan materi pelajaran saja, 

tetapi guru juga memberikan pendidikan karakter kepada siswa, yaitu mendidik 

siswa menjadi warga negara yang cerdas dan memiliki kepribadian yang baik 

(Susanti, 2021). Selain itu guru juga bertanggungjawab terhadap proses 

pembelajaran, pengelolaan dan fasilitator pembelajaran. Tugas utama guru inilah 

yang menentukan keberhasilan pendidikan. Untuk mengetahui keberhasilan guru 

dalam melaksanakan tugasnya dapat diukur melalui kinerjanya. 

 Kinerja guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan (Supardi, 2014). Kinerja guru yang optimal diharapkan mampu 

mencetak sumber daya manusia yang berhasil dan berdaya guna sesuai dengan 

tujuan yang diinginkan. Kualitas pendidikan di sekolah ditentukan oleh kinerja 
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guru dalam pembelajaran (Suratman, dkk, 2020). Namun, kenyataan yang ada di 

lapangan masih ada beberapa guru yang kinerjanya belum optimal. Berdasarkan 

obsevarsi awal peneliti di SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak 

menunjukkan bahwa dalam persiapan mengajar guru belum merancang Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran dengan baik, karena masih menggunakan acuan tahun 

lalu atau copy paste dari yang sudah ada. Dalam proses pembelajaran, guru masih 

menggunakan metode mengajar yang masih konvensional yaitu mengajar tanpa di 

ikuti oleh inovasi pembelajaran, padahal inovasi dalam pembelajaran sangat 

diperlukan dalam pembelajaran di abad 21. Dalam evaluasi pembelajaran guru 

masih terkendala dalam pengoperasian IT terutama pengolahan penilaian. 

Disamping itu bank soal yang disajikan masih belum memenuhi kriteria soal yang 

HOTS. 

 Masih rendahnya kinerja guru dapat dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari 

guru salah satunya adalah kompetensi guru. Menurut Undang-Undang No 14 

Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pasal 1 ayat (10) disebutkan Kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik 

dan Kompetensi Guru menyatakan guru memiliki empat kompetensi dasar, yaitu: 

(1) kompetensi pedagogik yaitu kemampuan dalam mengelola pembelajaran, (2) 

kompetensi kepribadian yaitu kemampuan pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik, (3) kompetensi sosial 

yaitu kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif, (4) kompetensi profesional yaitu kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru yang profesional, guru 

harus memiliki keempat kompetensi tersebut, sehingga tujuan pendidikan nasional 

dapat tercapai dengan baik. Menurut Farida, dkk (2020) guru merupakan 

komponen yang paling berpengaruh dalam terciptanya proses dan hasil 



3 
 

 
 

pendidikan yang berkualitas, oleh karena itu setiap upaya perbaikan yang 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan tiadak akan memberikan manfaat 

yang berarti tanpa didukung oleh guru yang memiliki kompetensi guru yang 

berkualitas. 

 Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di SDN Wedung 1 Kecamatan 

Wedung 1 pada bulan Februari –April terkait dengan kompetensi guru adalah 

sebagai berikut: pertama, kemampuan guru dalam merancang proses pembelajaran 

di dalam kelas belum optimal sehingga perlu ditingkatkan. Hal ini diperlukan agar 

proses pembelajaran dapat berjalan dengan aktif, kreatif, inovatif dan 

menyenangkan. Kedua, penguasaan guru dalam bidang informasi dan tekhnologi 

masih rendah, terutama guru – guru yang sudah lanjut. Ketiga, kurangnya 

partisipasi guru dalam pelatihan dan pengembangan yang terkait dengan 

profesinya.  

 Disamping faktor internal terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi 

kinerja guru. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar seperti fasilitas 

pembelajaran yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran agar dapat 

berjalan dengan baik. Fasilitas pembelajaran adalah unsur yang paling penting 

dalam pembelajaran. Dengan ketersediaan fasilitas pembelajaran yang memadai, 

maka guru dan siswa dapat memanfaatkan fasilitas tersebut, sehingga kualitas 

pendidikan di sekolah akan semakin meningkat. Fasilitas pembelajaran adalah 

semua yang diperlukan dalam proses belajar mengajar baik yang bergerak 

maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan 

dengan lancar, teratur, efektif dan efisien (Arikunto, 2008). Menurut Mulyasa 

(2004) fasilitas pembelajaran adalah peralatan dan perlengkapan yang secara 

langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya dalam 

proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, buku, perpustakaan, 

laboratorium, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran lainnya.  

 Berdasarkan latar belakang di atas, telah banyak penelitian yang terkait 

dengan kompetensi guru, fasilitas pembelajaran dan kinerja guru. Diantaranya, 

yang dilakukan oleh Sari (2013) menunjukkan bahwa kompetensi dapat 
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mempengaruhi kinerja guru sehingga implikasinya adalah pada saat guru 

memiliki kompetensi yang tinggi, guru mampu menciptakan suasana belajar yang 

aktif kepada siswa, sehingga efektifitas dan produktifitasnya semakin meningkat. 

Jika seorang guru ingin mempunyai kepuasan dalam bekerja maka dibutuhkan 

kompetensi. Karena pada dasarnya kompetensi terdiri dari skill, knowledge, dan 

ability. Guru yang memiliki skill, knowledge dan ability yang baik dapat bekerja 

dengan baik, memberikan penjelasan pada siswa dengan baik dan dapat pula 

menguasai bahan ajaran dengan baik. 

 Dalam penelitian Mugiasih, dkk (2019) menyatakan bahwa kontribusi 

fasilitas pembelajaran terhadap kinerja mengajar guru sangat rendah. Secara 

tradisional, proses pembelajaran memang masih tetap berjalan meski tanpa 

dibantu fasilitas pembelajaran yang memadai. Ada dua upaya yang dapat 

meningkatkan kontribusi fasilitas pembelajaran untuk meningkatkan kinerja 

mengajar guru yaitu menyediakan fasilitas tersebut kemudian membekali guru 

dengan kompetensi teknis, salah satunya adalah kompetensi teknologi. Dalam 

penelitian Ningrum (2016) menyimpulkan bahwa kompetensi guru (kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional) berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Apabila kompetensi 

guru (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional) semakin tinggi, maka kinerja guru juga semakin tinggi.  

 Dalam penelitian yang dilakukan oleh Meylani (2017) menyimpulkan 

bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru pada 

SMA Negeri di Kabupaten Kolaka. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kompetensi yang dimiliki seorang guru maka kinerja guru semakin meningkat 

karena adanya tanggung jawab yang tinggi terhadap pekerjaan yang dibebankan, 

fasilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru pada SMA 

Negeri di Kabupaten Kolaka. Hal ini menunjukkan ada kecenderungan bahwa 

tersedianya fasilitas belajar yang lengkap, dapat membantu atau menunjang 

pencapaian kinerja guru lebih meningkat. 
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 Berdasarkan kenyataan di lapangan, tentang kinerja guru SDN Wedung 1 

Kecamatan Wedung menunjukkan adanya beberapa guru yang masih rendah 

dalam kompetensinya, disamping itu fasilitas pembelajaran yang kurang memadai 

di sekolah akan mempengaruhi kinerja guru dalam proses pembelajaran, sehingga 

diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja guru tersebut. Berdasarkan 

permasalahan diatas, mendorong peneliti untuk meneliti “Kompetensi Guru dan 

Fasilitas Pembelajaran dalam Kinerja Guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak”. 

1.2 Fokus dan Lokus Penelitian 

1.2.1 Fokus Penelitian 

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Kompetensi guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 

2) Kendala-Kendala yang dihadapi guru SDN Wedung 1 terkait dengan 

kompetensi yang dimiliki. 

3) Fasilitas Pembelajaran SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak. 

4) Kinerja guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 

1.2.2 Lokus Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak. Informan dalam peneltian ini adalah kepala sekolah, guru, dan 

pengelola aset. 

1.3 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimana kompetensi guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak?  

2) Apa saja kendala-kendala yang dihadapi guru SDN Wedung 1 Kecamatan 

Wedung terkait dengan kompetensi yang dimiliki? 
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3) Bagaimana fasilitas pembelajaran di SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak? 

4) Bagaimana kinerja guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, tujuan penelitian yang ingin 

dicapai adalah:  

1) Mendeskripsikan kompetensi guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung 

Kabupaten Demak. 

2) Mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi guru SDN Wedung 1 terkait 

dengan kompetensi yang dimiliki. 

3) Mendeskripsikan fasilitas pembelajaran di SDN Wedung 1 Kecamatan 

Wedung Kabupaten Demak. 

4) Mendeskripsikan kinerja guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

(1) Manfaat Teoritis  

 Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dan pengembangan keilmuan, dan dapat dijadikan rujukan 

mengenai kompetensi guru dan fasilitas pembelajaran dalam kinerja guru. 

(2) Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk 

meningkatkan kompetensi guru sehingga berpengaruh terhadap 

kinerjanya. 

b. Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi untuk 

memperbaiki, meningkatkan, dan mengembangkan fasilitas pembelajaran 

di SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 

c. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

dan pengetahuan bagi peneliti serta dapat dijadikan sebagai rujukan bagi 

peneliti lain atau pihak – pihak yang berkepentingan. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kompetensi guru, fasilitas 

pembelajaran serta kinerja guru SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten 

Demak. Kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kompetensi 

pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Sedangkan fasilitas pembelajaran 

meliputi gedung, ruang kelas, perpustakaan, media pembelajaran dan buku 

pegangan. Selain itu, penelitian ini juga mendeskripsiskan tentang kinerja guru 

SDN Wedung 1 Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


