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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, guru merupakan 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. 

Untuk mendapatkan guru yang bermutu tinggi dan profesional, maka perlu 

dilakukan penilaian mengenai kinerja guru. Secara umum aspek yang dinilai 

dalam pelaksanaan tugas utama guru meliputi: (1) kinerja guru yang terkait 

dengan pelaksanaan proses pembelajaran meliputi kegiatan merencanakan 

dan melaksanakan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi, menganalisis 

hasil penilaian, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian; (2) kinerja 

guru yang terkait dengan pelaksanaan proses bimbingan meliputi kegiatan 

merencanakan dan melaksanakan bimbingan, mengevaluasi dan menilai 

hasil bimbingan, menganalisis hasil evaluasi bimbingan, dan melaksanakan 

tindak lanjut hasil bimbingan; (3) kinerja guru yang terkait dengan 

melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah 

meliputi aspek-aspek yang sesuai dengan kompetensi atau tugas pokok dan 

fungsinya. Tugas lain meliputi: (a) menjadi kepala sekolah/madrasah per 

tahun; (b) menjadi wakil kepala sekolah/madrasah per tahun; (c) menjadi 

ketua program keahlian/program studi atau yang sejenisnya; (d) menjadi 
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kepala perpustakaan; (e) menjadi kepala laboratorium, bengkel, unit 

produksi atau yang sejenisnya; (f) menjadi pembimbing khusus pada satuan 

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu 

atau yang sejenisnya; (g) menjadi wali kelas; (h) menyusun kurikulum pada 

satuan pendididkan; (i) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap 

proses dan hasil belajar; (j) menjadi pembimbing pada penyusunan publikasi 

ilmiah dan karya inovatif, dan (k) melaksanakan pembimbingan pada kelas 

yang menjadi tanggung jawabnya (khusus guru kelas); meliputi aspek 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengembangan/tindak lanjut; (4) 

pelaksanaan penilaian kinerja guru dilakukan menggunakan instrumen 

penilaian kinerja guru yang terdiri dari: (a) lembar pernyataan kompetensi, 

indikator, dan cara penilaian kinerja guru; (b) laporan dan evaluasi penilaian 

kinerja guru; (c) rekap hasil penilaia kinerja guru; dan (d) instrumen 

pelaksanaan tugas lain (kepala sekolah/madrasah, wakil kepala 

sekolah/madrasah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala 

bengkel, kepala unit produksi atau yang sejenisnya; (5) penilaian kinerja 

guru pada pelaksanaan pembelajaran dilakukan di dalam kelas (untuk 

kegiatan yang dapat diamati), dan di luar kelas (untuk kegiatan yang tidak 

dapa diamati di dalam kelas). Kegiatan yang tidak dapat diamati didalam 

kelas misalnya: penyususnan silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 

pengembangan kurikulum, tingkat kehadiran guru di kelas, praktik 

pembelajaran di luar kelas/sekolah/madrasah dan sebagainya. Untuk semua 

kegiatan yang dilakukan guru, baik yang dapat diamati di dalam kelas 

maupun yang tidak dapat diamati, penilaian kinerja guru wajib melampirkan 

bukti-bukti fisik yang berupa dokumen. Berdasarkan uraian diatas dapat 
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disimpulkan bahwa kinerja guru sangat penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran disekolah/madrasah. 

Pada proses pelaksanaan pembelajaran ditandai adanya interaksi 

antara guru dengan siswa. Kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa 

merupakan reaksi atas pelaksanaan interaksi tersebut. Reaksi yang 

dilakukan oleh siswa sebagai bentuk aktivitas belajar yang dilaksanakan oleh 

siswa. Dalam kegiatan belajar mengajar selalu diharapkan bahwa siswa 

memiliki aktivitas belajar yang tinggi. 

Adapun aktivitas belajar sebagai bentuk reaksi yang dilakukan oleh 

siswa  dalam kegiatan belajar mengajar dapat berupa: (1) perhatian, yaitu 

berupa kesungguhan dari siswa dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar; 

(2) semangat, yaitu dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar haruslah 

disertai dengan semangat yang tinggi; (3) persiapan, yaitu melakukan 

persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar mengajar dilaksanakan; 

(4) pertanyaan-pertanyaan, yaitu penyampaian pertanyaan-pertanyaan dari 

siswa terhadap bahan ajar yang kurang jelas maupun yang belum diketahui; 

(5) tanggapan, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan atau jawaban dari siswa 

terhadap berbagai pertanyaan atau permasalahan yang diajukan guru; (6) 

penyelesaian tugas-tugas, yaitu berupa tanggung jawab siswa terhadap 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya. 

Berdasarkan bentuk reaksi yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar tersebut, maka kinerja guru tentu sangatlah berpengaruh terhadap 

aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran. 
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B. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja guru terkait dengan pelaksanaan proses 

pembelajaran? 

2. Bagaimana kenerja guru terkait dengan pelaksanaan proses bimbingan? 

3. Bagaimana kinerja guru terkait dengan melaksanakan tugas lain yang 

relevan dengan fungsi sekolah/madrasah? 

4. Apakah aktivitas belajar sebagai bentuk reaksi yang dilakukan oleh siswa  

dalam kegiatan belajar mengajar? 

 

C. Batasan Masalah 

Mengingat adanya berbagai macam keterbatasan yang ada pada peneliti, 

maka penelitian ini hanya dibatasi pada keterkaitan antara kinerja guru 

dengan aktivitas belajar siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. 

 

D. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pembatasan masalah diatas, maka dalam penelitian 

dirumuskan apakah kinerja guru terkait secara signifikan dengan aktivitas 

belajar siswa kelas XI program keahlian teknik gambar bangunan. Adapun 

rincian pertanyaan penelitian dari rumusan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Seperti apa profil kinerja guru kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten? 
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2. Seperti apa profil aktivitas belajar siswa kelas XI Program Keahlian Teknik 

Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten? 

3. Adakah korelasi yang signifikan antara kinerja guru dan aktivitas belajar 

siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 2 Klaten? 

4. Seberapa besar sumbangan kinerja guru terhadap aktivitas belajar siswa 

kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 

Klaten? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyan penelitian, maka penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan: 

1. Profil kinerja guru kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan 

di SMK Negeri 2 Klaten. 

2. Profil aktivitas belajar siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar 

Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. 

3. Korelasi antara kinerja guru dan aktivitas belajar siswa kelas XI Program 

Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. 

4. Besarnya sumbangan kinerja guru terhadap aktivitas belajar siswa kelas 

XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Klaten. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian “Keterkaitan Antara Kinerja Guru Dengan Aktivitas Belajar Siswa 

Kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 

Klaten” ini diharapkan bermanfaat bagi: 
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1. Guru 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di dalam proses pembelajaran 

serta untuk meningkatkan kinerja para pendidik/guru Program Keahlian 

Teknik Gambar Bangunan maupun pendidik/guru program keahlian 

lainnya. Selain itu juga untuk memperbaiki praktek-praktek kinerja guru. 

2. Siswa 

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan di dalam proses pembelajaran 

serta untuk meningkatkan aktifitas belajar siswa Program Keahlian Teknik 

Gambar Bangunan maupun siswa program keahlian lainnya. 

3. Sekolah 

Dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan guru dan siswa secara efektif sehingga mendukung 

pencapaian tujuan program pendidikan. 


