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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja dikatakan baik dan

memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai dengan standar yang telah

ditetapkan.1 Sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an surat Al Hasyr ayat 18:

“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.

Menurut Husdarta: “kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian

terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif

terutama dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa”.3

Disamping itu kinerja guru tercermin jika guru melaksanakan unsur-unsur

tugas pokok dan fungsinya serta motivasi yang tinggi pada tugas mengajar,

1 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi keguruan, (Bandung: PT Refika
Aditama, 2012), h.  21

2 Al-qur’an dan terjemahan surah Al-Hasyr ayat 18
3 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h. 54
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menguasai dan megembangkan  bahan pelajaran, kedesiplinan dalam

mengajar dan tugas lainnya, kreatiIVtas dalam pelaksanaan pengajaran,

kerjasama dengan semua warga sekolah, jujur dan objektif,

bertanggungjawab terhadap tugasnya serta mampu menjadi panutan bagi

siswa.

Kinerja guru merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan

kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya.4 Adapun indikator standar

kinerja guru adalah:

Standar 1 : Knowledge, Skills, and Dispositions (pengetahuan, keterampilan
dan diposisi)

Standar 2 : Assesment System and Unit Evaluation (sistem penilaian dan
unit evaluasi)

Standar 3 : Field Experience and Clinical Practice (pengalaman lapangan
dan klinik praktek)

Standar 4 : Diversity (perbedaan)
Standar 5 : Faculty Qualification, Perfiormance, and Development

(kualifikasi dosen, kinerja dan pengembangan)
Standar 6 : Unit Governance and Resources (unit dan sumberdaya)5

Kinerja di atas dipengaruhi oleh banyak faktor salah satunya adalah

komitmen guru. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara kinerja akan baik jika

guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri dari komitmen yang tinggi

pada tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran,

kedisiplinan dalam mengajar dan kreatifitas dalam melaksanakan pengajaran

serta tujuan lainnya.6 Sebagaimana tercantum dalam Al Qur’an surat Al-

Ahzab ayat 45-46:

4 Sulis dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta : Graha Ilmu,2003),h.19
5 Ibid., h. 49
6 Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan,

(Bandung : Rosda Karya, 2011),h.67
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”Hai Nabi sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi, dan pembawa
kabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk jadi penyeru kepada
Agama Allah dengan izin-Nya dan untuk jadi cahaya yang menerangi”.7

Ayat ini menjadi bukti bahwa Al Qur’an memandang bahwa

komitmen sama saja maknanya dengan menjalankan kewajiban, tanggung

jawab, dan janji yang membatasi kebebasan seseorang untuk melakukan

sesuatu. Mulyasa menegaskan komitmen secara mandiri perlu dibangun pada

setiap indiIVdu warga sekolah termasuk guru, terutama untuk menghilangkan

pangaturan pemikiran dan budaya kekuasaan birorasi, seperti harus

menunggu petunjuk atasan dengan mengubahnya menjadi pemikiran yang

kratif dan inovatif.8

Guru hendaknya bertanggungjawab penuh dan memiliki komitmen

yang tinggi dalam menjalankan setiap tugasnya. Maksudnya guru

melaksanakan tugas tersebut dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab

serta bersungguh-sungguh tanpa paksaan ataupun karena atasan yang

melakukan pengawasan. Selain itu, komitmen bekerja seorang guru

merupakan prinsip yang harus dimiliki karena profesinya sebagai guru.

Dalam melaksanakan tugas seorang guru harus memiliki komitmen yang

tinggi karena tanpa komitmen yang tinggi tugas yang akan dilaksanakan guru

akan sulit tercapai atau sia-sia dikerjakannya karena tidak bekerja dengan hati

7 Al-qur’an dan terjemahaan surah Al-Ahzab ayat45-46
8 E Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005), h.37
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yang tulus atau terpaksa. Hal ini akan membuat suatu tujuan yang akan

dicapai bersama, tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di sekolah menengah

atas negeri 1 kampar timur komitmen guru sudah bagus, buktinya guru telah

berinteraksi baik dengan siswa dan guru lainnya, dan guru telah

melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, namun masih

ditemukan gejala-gejala sebagai berikut:

1. Masih ada di antara guru kurang menguasai dan mengembangkan bahan

pelajaran

2. Masih ada di antara guru yang kurang terampil dalam mengajar

3. Masih ada di antara Guru kurang bekerja sama dengan tim atau guru lain

4. Masih ada di antara Guru tidak mempunyai sifat kepemimpinan atau guru

tidak bisa mengayomi seluruh warga sekolah secara keseluruhan.

Berdasarkan paparan diatas membuktikan bahwa masi rendahnya

kinerja guru saat ini dan hal ini benar-benar dipahami dengan kesadaran

tinggi tentang arti dari komitmen guru. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk

mengatahui keadaan yang sebenarnya untuk melakukan penelitian dengan

memfokus pada judul “Pengaruh Komitmen Guru Terhadap Kinerja

Guru Serumpun Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Di Sekolah Menengah

Atas Negeri 1 Kampar timur”.

B. Penegasan Istilah

Menghindari terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul, ada

beberapa istilah yang perlu di tegaskan, antara lain:
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1. Komitmen guru

Menurut Porter Komitmen adalah kuatnya pengenalan dan

keterlibatan seseorang dalam suatu pekerjaan.9 Sementara itu menurur

Robbins Komitmen adalah sejuahmana keberpihakan seseorang memihak

kepada tujuan, serta berniat memelihara keanggotaannya,serta mempunyai

keinginan untuk tetap ada di dalam suatu pekerjaan.10

Defenisi diatas, bisa disimpulkan bahwa komitmen guru adalah

keterlibatan guru terhadap tujuan dan nilai sekolah ditandai dengan

keinginan yang kuat untuk tetap sebagai anggota sekolah.

2. Kinerja guru

Menurur Suprianto Kinerja adalah hasil kerja seseorang dalam suatu

periode tertentu yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan,

misalnya standar target, sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan

terlebih dahulu.11 Sementara itu meneurut Wirawan Kinerja adalah hasil

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang

diberikan kepadanya.12

Defenisi diatas, bisa disimpulkan bahwa kinerja guru adalah suatu

hasil yang dapat dicapai oleh seorang guru dalam periode tertentu secara

9 Porter, Budaya Organisasi Untuk Perubahan Lingkungan, (Panggabean :Surya, 2004),
h. 73

10 Robbins, Perilaku Organisasi, (Jakarta : PT.Indeks, 2002), h. 47
11 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta : Rajawali Pers, 2013), h.  47
12 Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Belajar Daya Manusia, (Jakarta : Salemba Empat,

2009), h. 5
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kualitas dan kuantitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah sebagai

berikut;

a. Kinerja guru rumpun IPS di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar

Timur belum maksimal

b. Pengaruh komitmen guru terhadap kinerja guru rumpun IPS di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur Belum maksimal

2. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian fokus pada pengaruh komitmen guru

terhadap kinerja guru rumpun IPS (ilmu pengetahuan sosial) di Sekolah

Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti dapat merumuskan

masalah yaitu : apakah ada pengaruh komitmen guru terhadap kinerja guru

rumpun IPS (ilmu pengetahuan sosial) di Sekolah Menengah Atas Negeri

1 Kampar Timur?
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh komitmen

guru terhadap kinerja guru rumpun IPS (ilmu pengetahuan sosial) di

Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kampar Timur.

2. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai

berikut:

a. Bagi guru penelitian ini bisa menjadi masukan untuk meningkatkan

komitmen dan kinerja dalam aktiIVtas belajar mengajar.

b. Bagi pihak sekolah penelitian ini dapat menjadi arsip dan menjadi

petunjuk sekolah dalam meningkatkan komitmen dan kinerja guru.

c. Bagi peneliti menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti sebagai

calon pendidik.


