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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Guru  adalah  tenaga  kependidikan  yang  berkualifikasi  sebagai  konselor,

pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang

sesuai  dengan  kekhususannya,  serta  berpartisipasi  dalam  penyelenggaraan

pendidikan.  Dalam menciptakan suatu  pendidikan yang berkualitas  dibutuhkan

guru yang berkualitas, serta mampu mengembangkan potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara

yang demokratis serta bertanggung jawab, sehingga mampu untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional. Peranan guru sebagai fasilitator dan motivator sangat

penting  dalam  proses  belajar  -  mengajar.  Dalam  proses  belajar  -  mengajar

interaksi  yang  terjadi  antara  guru  dan  siswa  sering  disebut  dengan  interaksi

edukatif dan dalam arti yang lebih spesifik dalam 1 bidang pengajaran, dikenal

adanya  interaksi  belajar  mengajar.  Dalam  interaksi  belajar  -  mengajar,  guru

sebagai  pengajar  sebaiknya  tidak  mendominasi  kegiatan  tetapi  membantu

menciptakan kondisi  yang kondusif  serta memberikan motivasi dan bimbingan

kepada siswa dengan pengalaman kerja yang dimiliki guru tersebut agar mampu

mengembangkan potensi dan kreativitas siswa melalui bimbingan selama proses

belajar – mengajar baik didalam kelas ataupun diluar kelas.

Pengalaman  kerja merupakan  salah  satu  faktor  dalam  mendukung

pelaksanaan kegiatan  belajar  mengajar.  Pengalaman bekerja  dalam konteks  ini

adalah mengajar  yang dimiliki  oleh  seorang guru menjadi  penentu pencapaian
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hasil belajar yang akan diraih oleh siswa. Pengalaman kerja waktu yang cukup,

dalam  arti  memiliki  oleh  seorang  guru  dalam  melaksanakan  tugasnya  akan

mendukung  pencapaian  hasil  belajar  sebagai  6  tujuan  yang  akan  diraih  oleh

sekolah.  Pengalaman  kerjadalam  hal  mengajar  merupakan  suatu  hal  yang

menjadikan perhatian yang tidak kalah pentingnya dalam kinerja guru. Semakin

banyaknya pengalaman kerja yang dimiliki oleh guru tersebut akan membuat guru

mudah  dalam menghadapi  para  siswa  yang  dibimbingnya,  karena  belajar  dari

pengalaman  kerja  sebelumnya  bahwa  ada  berbagai  macam  sikap  yang  bisa

diterapkan untuk berbagai macam siswa dengan perbedaan kecerdasan, watak dan

perilaku yang berbeda-beda, oleh karena itu pengalaman kerja seorang guru pada

saat mengajar dapat menjadi sumber referensi untuk memotivasi siswa serta diri

sendiri menjadi guru berprestasi, guru teladan, dan juga menjadi pembimbing para

siswa yang mengikuti berbagai lomba akademik, agar mampu secara signifikan

meningkatkan kompetensi di dunia pendidikan secara berkelanjutan.

Kompetensi  yang  dimiliki  oleh  guru  tersebut,  motivasi  diri  untuk  selalu

dapat memberikan yang terbaik kepada muridnya. Kualitas seorang guru biasanya

akan terlihat ketika guru sedang menjelaskan materi  ataupun praktik lapangan,

guru yang berkompeten akan terlihat dari penguasaan materi, pemahaman yang

diberikan terhadap murid, cara berkomunikasi yang baik saat berinteraksi dengan

para  murid,  dan  bagaimana  dia  bisa  memotivasi  para  murid  untuk  dapat  giat

belajar.  Metode  pembelajaran  yang  diterapkan  oleh  seorang  guru  juga  akan

mempengaruhi  kualitasnya  dalam  hal  pengajaran,  penggunaan  teknologi  akan

sangat membantu tugas guru dalam hal pemberian materi terhadap para murid.
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Sehingga para murid akan cepat paham terhadap materi yang diajarkan oleh guru

tersebut. Pengalaman kerja juga termasuk dalam penilaian kualitas seorang guru,

apakah dia pernah menjadi guru berprestasi, guru teladan, maupun pernah menjadi

pembimbing  para  murid  yang  mengikuti  berbagai  lomba  akademik,  hal  ini

menjadi pengaruh terhadap rasa percaya diri dari guru tersebut.

Self  efficasy  adalah rasa percaya diri  yang terdapat dalam diri  seseorang,

seseorang bisa berkembang atau maju juga sangat bergantung pada  self efficasy

atau rasa percaya diri yang dimilikinya. Hal ini juga berlaku pada seorang guru,

self efficasy juga dapat mengembangkan pola pikir guru terhadap para murid yang

dididiknya,  rasa percaya diri  juga akan membantu guru dalam hal kemampuan

guru untuk dapat  menjalin  komunikasi  yang baik dengan para murid.  Seorang

guru harus terlihat percaya diri pada saat menjelaskan materi pelajaran didepan

para  murid,  sehingga  tidak  terlihat  canggung  seakan  akan  kurang  menguasai

materi  yang  diajarkan,  bila  guru  tersebut  terlihat  percaya  diri  pada  saat

penyampaian  materi  maka murid juga  dapat  memahami materi  yang diajarkan

dengan baik, artinya kinerja dari guru tersebut dapat dikatakan baik.

Kinerja guru berjalan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Sekolah,

bila dilihat pada saat guru melakukan persiapan mengajar dengan membawa buku

sumber referensi yang sesuai dengan kurikulum, program mengajar yang lengkap,

rencana pengajaran yang begitu kompleks dengan item-item yang harus dilakukan

ke  depan,  dan  dilengkapi  dengan  analisis  materi  yang  baik  dan  sangat  teliti.

Sementara  itu  implementasi  program  yang  dilaksanakan  dengan  baik  seperti

masuk dan keluar kelas tepat waktu serta penyajian materi yang sesuai dengan
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jumlah waktu yang disediakan. Yang perlu juga diperhatikan adalah mengelola

kelas  di  mana  guru-guru  dengan  berbagai  macam  pengalaman  kerja  dapat

mengevaluasi hasil belajar siswa dikelas. Evaluasi yang diterapkan sesuai dengan

standar  yang  digunakan  untuk  memperbaiki  nilai,  metode  pembelajaran  serta

materi  yang  diterapkan  terhadap  siswa  yang  ada.  Apabila  ada  siswa  yang

berprestasi dalam bidang akademis tentu akan membuat guru tersebut puas atas

proses pembelajaran yang diterapkan mampu menghasilkan prestasi  bagi siswa

yang dididiknya.

Lembaga  Pendidikan  merupakan  obyek  nyata  untuk  mengetahui  proses

pembelajaran atau interaksi yang dilakukan antara siswa dan murid berjalan sesuai

rencana yang telah ditetapkan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Yogyakarta

merupakan  salah  satu  institusi  pendidikan  di  wilayah  kota  Yogyakarta,  tanpa

mengesampingkan sekolahan lain, SMK N 2 Yogyakarta dipilih karena termasuk

sekolah  unggulan  dan  berprestasi,  contohnya  SMK  N  2  Yogyakarta  telah

mendapatkan ISO 9001:2000 mengenai manajemen pendidikan, lalu mendapatkan

Mitsubishi  School  Program  berupa  bantuan  sebuah  mobil  mitsubishi  untuk

digunakan praktek siswa jurursan otomotif, serta penggunaan institusi SMK N 2

Yogyakarta oleh Lembaga Sertifikasi Profesi untuk mengadakan uji profesi karena

memiliki tempat untuk uji profesi paket keahlian. Fenomena yang ditemukan di

SMK  N  2  yogyakarta  bahwa  banyak  guru  yang  memiliki  kemampuan  atau

kompetensi  yang  berbeda  dalam  hal  mengajar  dikelas  maupun  praktek  di

lapangan,karena pada kenyataannya banyak guru pada saat penjelasan teori sangat

menguasai ilmunya tetapi kurang menguasai ilmu dalam hal praktek,  peristiwa
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semacam ini  karena  kurangnya  pengalaman  kerja  dari  guru  serta  berpengaruh

pada kinerja guru tersebut.  Dari penjelasan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa

fenomena yang didapatkan mengenai  kompetensi  berpengaruh terhadap kinerja

guru pada saat  mengajar  dikelas  ditemukan keserasian dengan judul penelitian

yang akan diambil yaitu Pengaruh Pengalaman kerja guru, kompetensi, dan self-

efficasy terhadap kinerja. Penelitian ini dibuat dengan cara replikasi modifikasi

dari  “Pengaruh Kompetensi Auditor, Self efficasy, dan Job Stress terhadap

Audit Judgement” oleh Amelia Suandi tahun 2015.  Perbedaan penelitian ini

dengan penelitian  sebelumnya yaitu  pada  penelitian  sebelumnya  menggunakan

variabel kompetensi auditor, self efficasy dan job stress, terhadap audit judgement,

pada  penelitian  ini  peneliti  memodifikasi  dengan  variabel  pengalaman  kerja,

kompetensi,  dan  self  efficasy  berpengaruh  pada  kinerja  guru. Penelitian  ini

dilakukan  untuk  dapat  menganalisa  apa  saja  yang  berpengaruh  pada  kinerja

seorang guru, sehingga dapat ditemukan solusi untuk memperbaiki kinerja guru

yang selama ini kurang maksimal, mempertahankan serta meningkatkan kinerja

selama  sudah  baik  dan  optimal,  karena  hal  tersebut  juga  dapat  mendngkrak

prestasi siswa maupun sekolah.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari  rumusan diatas,  maka masalah  pokok yang akan diteliti  yaitu

bagaimana pengaruh  pengalaman kerja, kompetensi dan self efficasy terhadap

kinerja. Dari masalah diatas pertanyaan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Apakah  pengalaman  kerjaberpengaruh  signifikan  terhadap  kinerja

guru ?
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2. Apakah kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru ?

3. Apakah self efficasy berpengaruh signifikan terhadap kinerjaguru ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisis  pengaruh  pengalaman  kerjamengajar  terhadap  kinerja

guru.

2. Menganalisis pengaruhkompetensi terhadap kinerja guru.

3. Menganalisis pengaruh self efficasy terhadap kinerja guru.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan informasi  terkait  hal-hal  yang mempengaruhi  kinerja

guru.

b. Menambah ilmu penelitian dibidang sumberdaya manusia khusunya

dalam hal pengalaman kerja, kompetensi, self efficasy, dan kinerja

guru

c. Dapat  dijadikan  bahan  acuan  atau  referensi  untuk  melakukan

pengembangan pada penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis 

Bagi organisasi :

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu atau menjadi bahan 
pertimbangan instansi SMK Negeri 2 Yogyakarta untuk dapat mengatasi 
masalah kinerja, sehingga kinerja dari guru menjadi lebih optimal


