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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu faktor utama yang  menentukan mutu pendidikan adalah 

guru. Guru berhadapan langsung dengan para peserta didik dikelas melalui 

proses belajar mengajar, ditangan gurulah akan dihasilkan peserta didik yang 

berkualitas, baik secara akademis, skil, kematangan emosional, moral serta 

spiritual. Dengan demikian akan dihasilkan generasi masa depan yang siap 

hidup dengan tantangan zaman.
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Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana yang di harapkan dan 

mencapai tujuan secara optimal, maka seorang guru mempunyai peran yang 

sangat menentukan, artinya betapapun baik dan lengkapnya kurikulum, 

metode, media, sumber, sarana dan prasarana pendidikan lainnya, tanpa guru 

mustahil tujuan pendidikan tercapai dengan baik. Dengan demikian, guru 

perlu menunjukkan kinerja yang tinggi terhadap pelaksanaan tugasnya 

sehingga tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan maksimal. 

. Kinerja guru akan baik jika guru telah melaksankan unsur-unsur yang 

terdiri atas kreatifitas, komitmen yang tinggi pada tugas mengajar, menguasai 

dan mengembangkan bahan pelajaran, kedisiplinan dalam mengajar dan tugas 

lainnya. Kreatifitas dalam pelaksanaan pengajaran, kerja sama dengan semua 

warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa serta tanggung 
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jawab terhadap tugasnya Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al 

Hasyr ayat 18: 

                           

          

 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk 

hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”2 

Ayat ini menjadi bukti bahwa Al Qur’an memandang bahwa kinerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.
3
 

Kinerja guru berkaitan dengan efektivitas pembelajaran yang 

mencakup berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan input, proses, maupun 

output-nya. Dengan demikian, pembelajaran akan efektif jika peserta didik 

mengalami berbagai pengalaman baru dan terjadi perubahan perilaku sesuai 

dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Untuk kepentingan tersebut 

diperlukan  keterlibatan  peserta didik secara aktif dan kreatif dalam 

pembelajaran.
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Kegiatan  pembelajaran yang dilakukan tidak semua guru yang 

memiliki kinerja yang dipersyaratkan profesi guru secara ideal. Dalam 

kenyataan masih banyak ditemukan guru–guru dengan kinerja minimal apa 

lagi bagi guru–guru baru  yang mulai melaksanakan tugas sebagai tenaga 

pendidik di sekolah. Begitu juga dengan guru-guru senior ada kecenderungan 

dalam melaksanakan tugas terkesan monoton, membosankan bagi peserta 

didik dan kurang melakukan kreativitas serta kurang dapat melakukan 

inovasi–inovasi. Dan ditemukan banyak guru dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran lebih aktif dibandingkan peserta didik dan terkesan guru yang 

belajar bukan peserta didik yang belajar.
5
 

Perilaku belajar juga berbicara mengenai cara belajar yang dilakukan 

oleh siswa itu sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku belajar 

adalah merupakan cara atau tindakan yang berisi sikap atas pelaksanaan 

teknik–teknik belajar yang dilaksanakan individu atau siapapun juga dalam 

waktu dan situasi belajar tertentu.
6
 

Berdasarkan hasil observasi awal di Sekolah Menengah Kejuruan 

KANSAI Pekanbaru, sebagai objek penelitian ini penulis melihat ada 

beberapa gejala-gejala, diantaranya: 

1. Masih ada  siswa yang tidak menghiraukan guru saat menjelaskan 

pelajaran . 

2. Masih ada siswa yang belum mampu bertutur kata yang baik dalam proses 

belajar mengajar . 
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3. Masih ada siswa yang belum mampu merubah sikap dan pola pikirnya 

dalam proses belajar mengajar. 

4. Masih ada siswa bercerita dengan temannya saat guru menjelaskan 

pelajaran. 

5. Masih ada siswa yang keluar masuk pada saat jam pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian  dengan  judul: “Pengaruh  Kinerja 

Guru terhadap Perilaku Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan 

KANSAI Pekanbaru”.  

 

B. Penegasan Istilah 

1. Pengaruh adalah daya atau yang  timbul dari sesuatu, seperti orang benda 

yang turut membentuk waktu, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
7
 

Jadi, Yang dimaksud dengan pengaruh dalam penelitian ini yaitu daya 

yang timbul dari kinerja guru 

2. Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seseorang 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya
8
.  

Yang dimaksud dengan kinerja guru dalam penelitian ini adalah sesuatu 

yang dicapai, prestasi  yang diperlihatkan dan kemampuan kerja guru 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan pendidik. 
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3. Perilaku belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk 

memperoleh suatu perubahan perilaku baru yang secara keseluruhan 

sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya.
9
 Perilaku belajar yang dimaksudkan adalah sikap dan 

tingkah laku siswa dalam pembelajaran. 

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang dan gejala–gejala yang ditemukan identifikasi  

masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Perilaku belajar siswa belum maksimal.  

b. Hasil belajar siswa belum maksimal. 

c. Sikap perilaku siswa belum efektif. 

d. Guru sudah berupaya menjelaskan pelajaran tetapi masih ada siswa 

yang belum memahami pembelajaran yang diberikan. 

e. Guru sudah memilki kinerja yang baik, tapi perilaku belajar siswa 

belum maksimal. 
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2. Batasan Masalah 

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, penelitian ini di batasi 

pada  Kinerja Guru dan pengaruhnya terhadap Perilaku belajar siswa di 

Sekolah Menengah Kejuruan Kansai Pekanbaru. 

3.   Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut Apakah ada Pengaruh Kinerja Guru 

terhadap Perilaku Belajar Siswa di Sekolah Menengah Kejuruan KANSAI 

Pekanbaru? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

pengaruh kinerja guru terhadap perilaku belajar siswa di Sekolah 

Menengah Kejuruan KANSAI Pekanbaru. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui manfaat dari Pengaruh 

Kinerja Guru terhadap Perilaku Belajar siswa di Sekolah Menengah 

Kejuruan Kansai Pekanbaru. 

b. Bagi Guru 

Dapat  memberikan informasi tentang pengaruh kinerja guru terhadap 

perilaku belajar siswa di Sekolah Menengah Kejuruan KANSAI  

Pekanbaru. 
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c. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

keterampilan dalam menyusun karya ilmiah, dan sebagai salah satu 

syarat menyelesaikan studi di Jurusan Pendidikan IPS Program Studi 

Pendidikan Ekonomi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Sultan Syarif Kasim Riau dan mendapat gelar Strata Satu (S1) Sarjana 

Pendidikan (S.Pd).  

 


