BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Salah satu cita-cita nasional yang harus diperjuangkan oleh bangsa
Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan berbangsa melalui pendidikan nasional.
Masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, di era
globalisasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkemampuan unggul dan
mempunyai keahlian khusus sehingga menjadi pribadi yang mampu bersaing. Salah
satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memenpuh pendidikan formal di
sekolah.
Sekolah merupakan suatu lembaga yang memberikan fasislitas pendidikan
kepada peserta didiknya, dengan adanya proses pembelajaran secara formal antara
guru dan siswa untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan kemampuan yang lebih
kepada siswa. Pada dasarnya pendidikan diharapkan mampu memberikan
kemajuan bagi masyarakat sehingga sekolah dapat menjadi sarana dan wadah untuk
menciptakan masyarakat yang unggul dan berdaya saing global.
Dalam proses pendidikan di sekolah terdapat adanya hubungan timbal
balik antara siswa dan guru, dalam hal ini guru menjadi salah satu sumber
pendidikan. Guru sebagai salah satu sumber pendidikan, mempunyai tugas untuk
mendidik dan mengajar siswanya. Guru juga memiliki peran sebagai salah satu
faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan terutama dalam proses belajar
mengajar.
Guru dalam menjalankan tugasnya terhimpun dalam sebuah organisasi
yaitu sekolah. Dalam proses pembelajaran lingkungan sekolah mempunyai andil
untuk mempengaruhi hasil belajar siswa maupun kinerja seorang guru. Di dalam
lembaga pendidikan peranan sumber daya manusia sangatlah menentukan
keberhasilan dan eksistensinya dalam lembaga itu sendiri. Sumber daya manusia di
dalam dunia pendidikan salah satunya adalah guru yang merupakan sumber daya
yang paling perlu dibina secara terus menerus.
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Proses pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh seorang guru.
Untuk tenaga pendidik atau guru, kinerja dapat dilihat dalam pembelajaran yang
ditunjukan dari prestasi belajar peserta didik. Kinerja guru yang baik akan
menghasilkan prestasi belajar yang baik. Selanjutnya, kinerja yang baik terlihat dari
pengusaan kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yang
terdapat 4 kompenen kompetensi salah satunya kompetensi pedagogik guru terkait
dengan kegiatan proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh seorang guru.
Menurut Robbins dan Judge (2009), fakta menunjukkan bahwa organisasi
yang mempunyai pegawai yang memiliki organizational citizenship behavior (ocb)
yang baik, akan memiliki kinerja yang lebih baik. Sukmawati (2013) menambahkan
dalam penelitiannya bahwa komitmen, lingkungan kerja dan kepuasan kerja juga
berpengaruh positif terhadap perilaku organizational citizenship behavior (ocb).
Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji variabel organizational citizenship
behavior (ocb) sebagai vaiabel mediator dari budaya sekolah, dan komitmen guru
terhadap kompetensi pedagogik guru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ohlson,
dkk (2016) bahwa budaya sekolah memiliki pengaruh terhadap kompetensi seorang
guru. Penelitian yang dilakukan oleh Shodiqin & Cecilia (2015) bahwa komitmen
memiliki pengaruh positif terhadap kinerja.
SMK adalah sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk dapat
bekerja, baik bekerja sendiri atau bekerja sebagai bagian dari suatu kelompok sesuai
bidangnya masing-masing. Sekolah kejuruan mempunyai misi utama untuk
menyiapkan siswanya untuk memasuki lapangan kerja. Dengan demikian
keberadaan SMK diharapkan mampu menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah
yang siap pakai, dengan kata lain SMK dituntut menghasilkan lulusan yang siap
kerja.
Keberhasilan pendidikan kejuruan dapat dilihat melalui penampilan
lulusan pada dunia kerja. Disamping itu pendidikan kejuruan diharapkan mampu
membekali siswanya dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai-nilai
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sehingga menghasilkan kecakapan tertentu dengan kata lain menjadikan siswanya
menjadi tenaga siap pakai dalam menghadapi dunia kerja.
SMK Negeri 1 Surakarta adalah sekolah kejuruan tingkat menengah yang
berada di Kota Surakarta, SMK Negeri 1 Surakarta merupakan sekolah kejuruan di
bidang bisnis manajemen yang mempunyai 3 (tiga) jurusan atau kompetensi
keahlian, diantaranya adalah kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran,
kompetensi keahlian Akuntansi dan kompetensi keahlian Pemasaran. Saat ini SMK
N 1 Surakarta memiliki 735 siswa dengan 53 guru.
Selama peneliti melakukan magang kependidikan ditemukan beberapa
permasalahan di SMK Negeri 1 Surakarta terkait lingkungan sekolah yang kurang
mendukung pembelajaran diantaranya: beberapa guru yang kurang disiplin terkait
kehadiran, ketepatan waktu dalam memulai dan mengakhiri pembelajaran,
keterlambatan siswa, dan banyaknya siswa yang tidak mengenakan seragam yang
sesuai dengan ketentuan. Banyaknya jam kosong juga menimbulkan kebisingan
sehingga mengganggu kelas lain yang sedang melakukan pembelajaran. Guru
kurang memperhatikan kelengkapan pembelajaran, seperti halnya guru tidak
menuyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (rpp) dengan baik sehingga proses
pembelajaran kurang terstruktur. Berbagai permasalahan tersebut juga dibenarkan
oleh Wakil Kepala Bidang Humas SMK Negeri 1 Surakarta, beliau juga
menjelaskan bahwa adanya permasalahan terkait pembagian kompetensi dalam satu
mata pelajaran antar guru kurang merata dimana terdapat ketidaksesuaian antara
yang diajarkan oleh guru yang satu dan satunya hal ini juga mempengaruhi
kemampuan siswa dalam mengusai suatu mata pelajaran.
Berbagai permasalahan pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja guru.
Salah satu kinerja sekolah dapat dilihat dari hasil pencapaian siswa pada saat
ulangan. Selama melakukan magang kependidikan ditemukan sebagian besar siswa
mendapatkan nilai hasil ulangan harian masih di bawah kriteria ketuntasan minimal
(kkm), sehingga sering diadakan remedial yang mengakibatkan terlambatnya
penyampaian materi selajutnya. Dengan adanya perbedaan usia antar guru juga
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memengaruhi hubungan antar guru dan kesenjangan dalam pola kerja maupun
metode pembelajaran sehingga ada banyak perbedaan dalam metode sehingga
hasilnya juga tidak bisa merata.
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini ingin
membahas lebih jauh tentang kinerja guru di SMK Negeri 1 di Kota Surakarta.
Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Budaya Sekolah, Komitmen Guru
dan Organizational Citizenship Behavior terhadap Kompetensi Pedagogik
Guru”.

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan paparan pada latar belakang permasalahan di atas,
teridentifikasi beberapa masalah dalam penelitian di antaranya.
1.

Budaya sekolah yang kurang kondusif, diamana terdapat beberapa guru dan
siswa yang kurang tertib terkait kehadiran.

2.

Kurang disiplin terkait ketepatan waktu untuk memulai dan mengakhiri
pembelajaran.

3.

Kebisingan siswa yang sering muncul pada saat jam kosong dapat mengganggu
proses pembelajaran di kelas lain.

4.

Kurangnya komitmen guru dalam memenuhi kelengkapan pembelajaran
sehingga kurang optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya
sebagai pendidik.

5.

Adanya kesenjangan antara guru senior dan guru baru sehingga kurang
bersinergi untuk mencapai tujuan sekolah.

6.

Nilai hasil ulangan harian siswa yang sebagian besar masih di bawah KKM
yang ditetapkan sehingga sering adanya remedial dan membuat pembelajaran
kurang efektif.

C. Pembatasan Masalah
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Pembatasan masalah perlu dilakukan guna memperoleh kedalaman kajian
untuk menghindari perluasan masalah. Berdasarkan temuan masalah yang
dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka masalah dalam penelitian
ini dibatasi sebagai berikut:
1.

Kompetensi Pedagogik Guru dalam penelitian ini dibatasi terkait proses
rancangan pembelajran, pelaksanaan, dan evaluasi hasil pembelajran.

2.

Organizational Citizenship Behavior dalam penelitian ini dibatasi terkait
perilaku extra role guru dalam lingkungan sekolah.

3.

Budaya Sekolah dalam penelitian ini dibatasi terkait kultur-kultur yang
terdapat dan diterapkan di lingkungan sekolah.

4.

Komitmen Guru dalam penelitian ini dibatasi terkait dorongan dalam diri guru
untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:
1.

Apakah terdapat pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y)?

2.

Apakah terdapat pengaruh langsung komitmen guru (X2) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y)?

3.

Apakah terdapat pengaruh langsung organizational citizenship behavior (Z)
terhadap kompetensi pedadogik guru (Y)?

4.

Apakah terdapat pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap
organizational citizenship behavior (Z)?

5.

Apakah terdapat pengaruh langsung komiutmen guru (X2) terhadap
organizational citizenship behavior (Z)?

6.

Apakah terdapat pengaruh tidak langsung budaya sekolah (X1) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y) melalui organizational citizenship behavior
(Z)?
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7.

Apakah terdapat pengaruh tidak langsung komitmen guru (X2) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y) melalui organizational citizenship behavior
(Z)?

E. Tujuan Penelitian
Mengacu pada perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam
penelitian ini adalah untuk mengetahui:
1.

Pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap kompetensi pedagogik guru
(Y).

2.

Pengaruh langsung komitmen guru (X2) terhadap kompetensi pedagogik guru
(Y).

3.

Pengaruh langsung organizational citizenship behavior (Z) terhadap
kompetensi pedagogik guru (Y).

4.

Pengaruh langsung budaya sekolah (X1) terhadap organizational citizenship
behavior (Z).

5.

Pengaruh langsung komiutmen guru (X2) terhadap organizational citizenship
behavior (Z).

6.

Pengaruh tidak langsung budaya sekolah (X1) terhadap kompetensi pedagogik
guru (Y) melalui organizational citizenship behavior (Z).

7.

Pengaruh tidak langsung komitmen guru (X2) terhadap kompetensi pedagogik
guru (Y) melalui organizational citizenship behavior (Z).

F. Manfaat Penelitian
Penelitian diharapkan memiliki kegunaan baik secara teoretis maupun secara
praktis.
1.

Manfaat Teoretis
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Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan tambahan informasi
tentang pengaruh budaya sekolah, komitmen guru, dan organizational
citizenship behavior terhadap kompetensi pedagogik guru.
2.

Manfaat praktis
a.

Bagi Kepala Sekolah
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kepala
sekolah dalam menetukan langkah-langkah peningkatan kompetensi
pedagogik guru.

b.

Bagi Peneliti Selajutnya,
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam peneliti
selanjutnya untuk mengembangkan penelitian budaya sekolah, komitmen
guru, dan organizational citizenship behavior terhadap kompetensi
pedagogik guru.

