
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan dapat dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana manusia untuk 

mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien dalam rangka menggali dan 

mengembangkan potensi diri agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang dibutuhkan 

masyarakat, bangsa dan negara (UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Bab I Pasal 1 Ayat 1). Salah satu indikator yang dapat dijadikan acuan untuk 

mengukur pencapaian tujuan pendidikan adalah motivasi belajar siswa yang diimbangi 

dengan prestasi belajar yang dicapai oleh siswa dan didukung dengan adanya tenaga 

pendidik yang berkompeten di bidangnya. 

Beberapa faktor yang dapat dikategorikan sebagai reaksi untuk mencapai tujuan 

pembelajaran adalah diperlukannya standar-standar yang menjadi tolak ukur untuk 

mendasari kegiatan pendidikan. Oleh karenanya perintah mencanangkan suatu standar 

untuk melandasi kegiatan belajar mengajar dalam bentuk delapan Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) yaitu: (1) Standar Kompetensi Lulusan, (2) Standar Isi, (3) Standar 

Proses, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Sarana dan 

Prasarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan Pendidikan, (8) Standar 

Penilaian Pendidikan. 
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Kedelapan standar tersebut yang kemudian menjadi landasan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dapat dilihat bahwa salah satu standar 

yang perlu dilakukan peningkatan agar sesuai dengan SNP merupakan standar pendidik 

dan tenaga kependidikaan yang tentunya diharapkan berkompeten dibidangnya. 

Namun jika dilihat dari perkembangannya, diperoleh dari hasil penelitian mengenai 

kompetensi guru di Indonesia masih belum mencapai harapan Pendidik yang 

berkompeten. Pada tahun 2004 berdasarkan hasil uji kompetensi terhadap 30.000 guru 

SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

dikenal sebagai barometer pendidikan di Indonesia, terdapat 60% guru yang nilainya 

kurang dari 7 atau dengan kata lain tidak layak mengajar 

(http://abdulmadjid.staff.umy.ac.id/?p=24). Dikmen (2012) melakukan Uji 

Kompetensi Awal (UKA) bagi calon peserta sertifikasi dan Uji Kompetensi Guru 

(UKG) bagi guru yang sudah bersertifikasi terlihat bahwa nilai rata-rata kumulatif 

kurang dari 50% dari yang disyaratkan pemerintah. Data hasil ujian UKA dapat 

dijelaskan bahwa perolehan nilai rata-rata guru TK sebesar 58,87; guru SD sebesar 

36,86; guru SMP sebesar 46,15; guru SMA sebesar 51,35; dan guru SMK sebesar 50,02 

dari total peserta UKA 281.016 orang, hal ini menunjukan bahwa guru-guru di 

Indonesia masih belum memiliki kompetensi yang baik. 

Permasalahan kompetensi menjadi masalah jika dalam proses belajar mengajar 

tidak didukung dengan adanya kompetensi guru yang baik mengingat peran guru 

menempati kedudukan yang sangat penting tanpa mengabaikan faktor penunjang lain. 

Sebagai subjek pendidikan, guru sangat menentukan tingkat keberhasilan pendidikan 

http://abdulmadjid.staff.umy.ac.id/?p=24
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itu sendiri. Meskipun didukung dengan fasilitas yang memadai, tanpa ditunjang dengan 

keberadaan guru yang berkualitas, maka akan menjadi permasalahan yang sulit untuk 

mencapai tujuan pendidikan yang baik. 

Kompetensi merupakan suatu hal mendasar yang dapat meningkatkan kualitas 

profesi seseorang. Kompetensi bagi beberapa profesi menjadi persyaratan penting 

dalam menjalankan kerangka dan tujuan organisasi. Masalah kompetensi itu menjadi 

penting, karena kompetensi menawarkan suatu kerangka kerja organisasi yang efektif 

dan efisien dalam mendayagunakan sumber daya yang terbatas. Dalam setiap pekerjaan 

maupun profesi, khususnya di bidang pendidikan pada lingkup sekolah, tenaga 

pendidikan utamanya guru tentu harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang 

dan tanggung jawabnya. Seorang guru yang memiliki kompetensi dalam profesinya 

akan dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, efektif, efisien, tepat waktu, dan 

sesuai dengan sasaran. 

Sebagai unsur pokok dalam lembaga pendidikan, guru sebagai pengajar 

diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ajarnya. Hal ini setidaknya 

berimplikasi pada kemudahan dalam mentransfer pengetahuan kepada peserta didik 

yang berindikasi pada adanya kesenangan dan “sikap penasaran” dalam belajar. 

Dengan demikian, secara internal motivasi siswa akan timbul kegemaran untuk belajar 

dan senantiasa melatih dirinya untuk bersikap problem solving pada masalah-masalah 

yang dihadapi. Namun, realitas yang terjadi sehubungan dengan kapabilitas dan 

kompetensi pengajar masih perlu dilakukan peningkatan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa masih ada guru yang memiliki kompetensi rendah. 
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Sekolah Menengah Kejuruan merupakan salah satu pendidikan formal menengah 

yang menuntut pengajar untuk lebih memiliki kompetensi dan keterampilan yang 

cukup memadai, baik dalam keilmuan maupun proses pengajaran. Seorang guru 

sekolah kejuruan dituntut untuk memiliki perbedaan kompetensi dibandingkan dengan 

guru sekolah pada umumnya. Sekolah kejuruan memiliki mata pelajaran yang sudah 

spesifik dengan kejuruan, serta metode pengajaran yang berorientasi pada keterampilan 

dan keahlian siswa. Inilah yang menyebabkan SMK lebih membutuhkan guru-guru 

yang berkompeten 

Kepribadian guru yang baik dalam mengajar tentunya akan memberikan dampak 

positif untuk diserap dan dicontoh oleh siswanya terutama siswa pada jenjang Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK). Dimana para pelajar SMK diharapkan mampu untuk 

terjun di dunia kerja, berwirausaha dan atau melanjutkan sekolah pada jenjang 

selanjutnya. Jika lulusan dari SMK tersebut berkehendak untuk melanjutkan pada 

jenjang bekerja, tentunya sekolah harus mendidik siswanya agar memiliki kompetensi 

lulusan yang memiliki kepribadian etos kerja yang baik sehingga pada pembelajaran di 

SMK kompetensi guru sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan  penyampaian dan 

penyerapan informasi dari guru ke peserta didik ataupun sebaliknya. 

Selain dengan adanya tenaga pendidik yang berkompeten, tingkat keberhasilan 

pendidikan ditunjukkan dengan adanya motivasi peserta didik dalam belajar. Jika 

dilihat dari sudut pandang belajar siswa, motivasi merupakan faktor utama dalam 

meningkatkan proses dan hasil belajar, mengingat motivasi adalah dorongan yang ada 

dalam diri manusia yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan 
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tertentu. Motivasi juga berarti penggerak tingkah laku ke arah tujuan dangan didasari 

oleh adanya suatu kebutuhan. Dari penjelasan motivasi tersebut tampak tiga hal, yaitu: 

(1) motivasi dimulai dengan suatu perubahan tenaga dari dalam diri seseorang, (2) 

motivasi itu ditandai oleh dorongan afektif yang kadang tampak dan kadang sulit 

diamati, dan (3) motivasi ditandai oleh reaksi-reaksi untuk mencapai tujuan 

Pencapaian motivasi belajar siswa kemudian dapat dilihat dengan adanya prestasi 

belajar peserta didik. Namun pada kenyataannya motivasi peserta didik dipengaruhi 

oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Faktor-faktor yang 

dapat menunjang tujuan pendidikan juga dilihat dengan adanya motivasi siswa yang di 

pengaruhi oleh beberapa permasalahan siswa 

Salah satu permasalahan yang dapat menghambat adanya motivasi belajar adalah 

penyimpangan budi pekerti dan kepribadian siswa terungkap dengan banyaknya 

penyimpangan remaja, terutama pada masa pendidikan SMA/SMK. Berbagai macam 

penyimpangan banyak dilakukan oleh para pelajar pada jenjang tersebut. Salah satu 

bentuk penyimpangan yang kerap terjadi adalah adanya tauran antar pelajar. 

Bentuk-bentuk penyimpangan tersebut tentunya tidak sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang seharusnya dapat membentuk siswanya agar memiliki kepribadian 

peserta didik yang baik dan termotivasi dalam belajar, sebagaimana diuraikan dalam 

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal 1 ayat 1 di 

atas, dimana kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang baik merupakan tolak ukur tingkat 

keberhasilan suatu pendidikan, di mana moral merupakan perihal yang sangat 
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diutamakan. Hal ini kemudian diperjelas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasioinal Bab II Pasal 3, yang menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 

yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Dan untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kepribadian 

pengenyam pendidikan yang baik dan termotivasi dalam belajar tentu memerlukan 

tenaga pendidik atau guru yang baik pula. Oleh karenanya kepribadian yang baik 

merupakan suatu kompetensi yang patut dimiliki oleh guru-guru yang mengajar 

SMK Negeri  1 Seyegan Sleman  merupakan sekolah kejuruan Kelompok Teknik 

Industri  yang telah bersertifikasi ISO 9001: 2008 dengan jenjang pendidikan yang 

sama dengan SMK pada umumnya, yaitu 3 tahun. Khusus untuk Kompetensi Keahlian 

Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan harus menempuh jenjang pendidikan 

selama 4 tahun. SMK Negeri 1 Seyegan merupakan sekolah yang menyiapkan peserta 

didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) Indonesia dan taraf 

Internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing tinggi dan 

Internasional. Adapun Kompetensi Keahlian yang terdapat di SMK Negeri 1 Seyegan 

Sleman yaitu: 

1. Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan 

2. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 

3. Teknik Ototronik 

4. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 

5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 

6. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 

7. Teknik Komputer dan Jaringan 
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Peneliti melakukan observasi pra penelitian pada tanggal 10 Maret 2019 bersama 

ketua Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 

1 Seyegan, Sleman. Dalam wawancara ini peneliti memperoleh informasi bahwa 

jumlah guru yang terdapat di jurusan Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan 

berjumlah 5 guru, dan seluruh guru di Jurusan Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan sudah mengikuti Uji Kompetensi Guru, dengan hasil satu orang guru 

memperoleh nilai lebih dari tujuh dan menjadi instruktur guru nasional, dua guru 

memperoleh nilai diatas enam, dan dua guru memperoleh nilai di atas lima. Beliau juga 

mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang besar antara kompetensi kepribadian guru 

terhadap motivasi belajar siswa, mengingat siswa sangat antusias jika diampu oleh guru 

yang berkompeten dalam mengajar. Karena jika diampu oleh guru yang kurang 

berkompeten dalam mengajar, maka siswa merasa tidak jelas mengenai pelajaran yang 

diberikan kepada siswa dan cenderung tidak memperhatikan pelajaran atau bahkan 

bercanda dengan teman sebayanya. Padahal jika dilihat dari antusias untuk memahami 

pelajaran siswa di sekolah ini cenderung sangat antusias, hal ini juga padat dilihat oleh 

peneliti ketika melakukan observasi penelitian. 

Syukri Fathudin Achmad Widodo (2013) dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengembangan Kompetensi Guru menjelaskan dalam menjalankan 

keprofesionalannya guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang ideal yaitu 

kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional, dan Sosial sehingga pendidikan 

bermutu menciptakan insan cerdas dan kompetitif segera tercapai. Selain itu Hendi 

Aribowo (2012) melakukan penelitian mengenai kompetensi guru terhadap prestasi 
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belajar siswa dengan judul Pengaruh Kompetensi Pedagogik Guru terhadap Prestasi 

Belajar Siswa Paket Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 Pengasih. 

Pada penelitian ini diperoleh data bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang besar antara kompetensi guru terhadap prestasi belajar siswa, sehingga 

semakin baik kompetensi guru dalam mengajar, maka siswa akan semakin bersemangat 

untuk berprestasi dalam belajar. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Imam 

Fauzi Yusuf (2013) dengan judul Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Karakter Kerja 

Siswa Kelas XI di SMK Negeri 1 Magelang. Imam Fauzi Yusuf (2013) menjelaskan 

bahwa Kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru berpengaruh 

pada karakter kerja siswa di SMK Negeri 1 Magelang. 

Dari beberapa penelitian yang relevan dapat dilihat bahwa penelitian yang 

dilakukan Syukri Fathudin Achmad Widodo mencakup keempat tipe kompetensi yang 

harus dimiliki guru, begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Imam Fauzi Yusuf 

mengenai pengaruh kompetensi guru terhadap karakter kerja siswa. Penelitian secara 

spesifik kemudian dilakukan oleh Hendi Aribowo yang meneliti mengenai pengaruh 

kompetensi pedagogik guru terhadap prestasi belajar siswa. Sehingga perlu dilakukan 

penelitian lain yang membahas secara spesifik mengenai keempat kompetensi guru. 

Oleh karena itu, penulis melihat perlu dilakukan penelitian yang lebih spesifik terhadap 

kompetensi kepribadian guru dan motivasi belajar siswa, karena untuk mencapai 

prestasi belajar yang baik tentunya membutuhkan motivasi yang besar dalam belajar. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Siswa Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan (KGSP) 

hanya termotivasi jika diampu oleh guru yang berkompeten dalam mengajar. 

2. Kurang termotivasinya siswa KGSP dalam belajar, menyebabkan penyimpangan 

pergaulan siswa bahkan menyebabkan tauran antar pelajar. 

3. Kepribadian guru yang baik akan membuat siswa Kompetensi Keahlian KGSP 

termotivasi dalam belajar dan bertingkah laku baik dalam proses pembelajaran. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan Identifikasi masalah tersebut, diperlukan adanya 

pembatasan masalah guna memfokuskan penelitian yang akan dibahas, sehingga 

diperoleh hasil penelitian yang baik dan maksimal. Adapun batasan masalah yang 

penulis ambil adalah permasalahan kompetensi guru dalam mengajar. Karena terdapat 

empat tipe kompetensi yaitu: kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan 

kepribadian maka penulis membatasi permasalahan mengenai kompetensi kepribadian 

guru, karena kompetensi kepribadian guru akan berdampak pada kepribadian dan 

motivasi belajar siswa Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan, mengingat sekolah ini merupakan sekolah yang 

memiliki banyak prestasi dibidang kejuruan, dan merupakan Sekolah Menengah 

Kejuruan yang cukup favorit di Provinsi DIY 
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D. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana deskripsi kompetensi kepribadian guru kelompok mata pelajaran C3 

Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 

Seyegan Sleman? 

2. Bagaimana deskripsi motivasi belajar siswa Kompetensi Keahlian Konstruksi 

Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan Sleman? 

3. Bagaimanakah pengaruh kepribadian guru kelompok mata pelajaran C3 terhadap 

motivasi belajar siswa Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan 

Perawatan SMK 1 Seyegan Sleman? 

E. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Mengetahui deskripsi kompetensi kepribadian guru kelompok mata pelajaran C3 

Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK 1 Seyegan 

Sleman. 

2. Mengetahui deskripsi motivasi belajar siswa Kompetesi Keahlian Konstruksi 

Gedung Sanitasi dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan Sleman. 

3. Mendapatkan besarnya pengaruh kepribadian guru kelompok mata pelajaran c3 

terhadap motivasi belajar siswa Kompetensi Keahlian Konstruksi Gedung Sanitasi 

dan Perawatan SMK Negeri 1 Seyegan Sleman. 
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F. Manfaat Penelitian 

Dari tujuan di atas diharapkan penelitian ini dapat digunakan untuk: 

1. Manfaat Bagi Siswa 

a. Meningkatkan motivasi belajar serta mempermudah siswa dalam memahami 

materi saat pembelajaran di kelas  

b. Siswa termotivasi mencontoh guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang 

baik 

2. Manfaat Bagi Guru 

a. Mengkondisikan kepribadian yang baik guna mendidik siswa agar termotivasi 

untuk belajar 

b. Meningkatkan variasi penyampaian pembelajaran 

c. Sebagai literatur untuk meningkatkan kompetensi kepribadian 

3. Manfaat Bagi Sekolah 

a. Menjadi literatur guna meningkatkan dan mempertahankan prestasi sekolah 

b. Sebagai motivasi pihak sekolah untuk meningkatkan jumlah guru berkompetensi 

melalui pelatihan kompetensi guru dan uji kompetensi guru 

c. Menjadi bahan evaluasi sekolah untuk mencanangkan program peningkatkan 

kompetensi kepribadian guru. 

 


