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 BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu bentuk satuan 

pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang 

pendidikan menengah (Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003). 

Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki 

lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional. Sesuai dengan 

bentuknya, sekolah menengah kejuruan menyelenggarakan program-program 

pendidikan yang disesuaikan dengan jenis-jenis lapangan kerja (Peraturan 

Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990). Berdasarkan definisi diatas, Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan formal 

yang bertujuan mempersiapkan para lulusan untuk masuk ke dunia kerja.  

Peran guru dalam memberikan bekal ilmu kepada siswa sebelum mereka 

bekerja di dunia usaha atau industri sangat penting. Guru harus mampu menguasai 

materi sesuai bidang studi yang diajarkan dengan baik. Disinilah arti pentingnya 

kompetensi profesional guru produktif pemasaran agar para lulusan kelak dapat 

bekerja dan berinteraksi dengan baik dalam dunia usaha maupun dunia industri. 

Setiap guru dituntut untuk memiliki standar profesi yang telah ditetapkan, 

agar guru mampu berperan secara optimal dalam mencapai tujuan pendidikan, 

Standar guru profesional merupakan sebuah kebutuhan mendasar yang sudah 

tidak bisa ditawar-tawar lagi (Majid,2005:5). Diperlukan dukungan dan upaya dari 
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pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru. Salah satu terobosan yang 

dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru antara lain melalui 

standar kompetensi dan sertifikasi guru (Mulyasa,2013:14). Ada empat standar 

kompetensi yang harus dikuasai guru salah satunya adalah memenuhi standar 

kompetensi profesional. Kompetensi profesional guru yaitu kemampuan untuk 

menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan 

guru mampu membimbing peserta didik dapat memenuhi standar kompetensi 

minimal yang seharusnya dikuasai peserta didik (Sujanto,2007:33).  

Guru memiliki peran penting dalam menentukan hasil belajar siswa. Guru 

yang profesional mampu menguasai dan mengelola pembelajaran sesuai mata 

pelajaran yang diampunya. Guru juga perlu mengembangkan penguasaan materi 

agar informasi yang disampaikan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Peserta didik dapat lebih fokus dan tertarik dengan materi yang 

disampaikan jika guru dapat menjelaskan materi dengan cara yang tidak monoton 

dengan menggunakan media ataupun teknologi pembelajaran yang sesuai. Melalui 

penggunaan teknologi pembelajaran dan penerapan metode pembelajaran yang 

relevan dengan materi yang disampaikan akan mempermudah peserta didik dalam 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Seperti yang dipaparkan oleh 

Agung (2012:107) penguasaan materi cenderung kurang memberikan dampak 

positif terhadap hasil belajar siswa apabila guru kurang mampu mengembangkan 

bahan ajar dalam pengelolaan pembelajaran, melainkan diduga hanya akan 

menghasilkan pembelajaran dan hasil belajar yang tidak mengalami perubahan 

dari waktu ke waktu. 
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Namun pada kenyataanya setelah dilakukan observasi awal mengenai 

kompetensi profesional kepada guru produktif pemasaran SMK Bisnis dan 

Manajemen di Kota Semarang, menunjukkan bahwa guru produktif pemasaran 

belum maksimal memenuhi semua indikator standar kompetensi profesionalnya. 

Hasil observasi mengenai komptensi profesional dapat dilihat melalui gambar 

berikut: 

 

Gambar 1.1 Hasil Observasi Awal Kompetensi Profesional Guru Produktif 

Pemasaran SMK Bisnis dan Manajemen di Kota Semarang Tahun 2015 

Sumber : Data penelitian yang diolah tahun 2015 

 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di SMK Bisnis dan 

Manajemen Kota Semarang 11 guru dari 14 guru produktif pemasaran 

menyatakan bahwa guru tersebut sudah kompeten dalam mengembangkan materi 

yang diajarkan atau sebesar 78,58 %. Sedangkan 3 guru kurang kompeten dalam 

mengembangkan materi yang diajarkan atau sebesar 21,42% %. 10 dari 14 guru 

kurang kompeten dalam mengerti dan menerapkan berbagai metode pembelajaran 

1.1 
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atau sebesar 71,43% guru sedangkan 28,57 % guru produktif pemasaran sudah 

kompeten.  

Dalam mengembangkan media, alat, maupun sumber belajar yang sesuai 

dengan materi yang diajarkan sebesar 57,15 % atau delapan dari 14 dikatakan 

kurang kompeten dan 42,85% guru sudah kompeten. Sedangkan 11 guru dari 14 

guru produktif pemasaran atau sebesar 78,58 % guru kurang kompeten dalam 

mengorganisasi dan melaksanakan program pembelajaran dan 21,42% guru sudah 

kompeten dalam mengorganisasi dan melaksanakan program pembelajaran. 

Sementara itu kemampuan guru dalam mengevaluasi hasil belajar sudah kompeten 

yaitu sebesar 85,72 %  dan 14,28% kurang kompeten. Dari hasil observasi 

tersebut mengindikasikan bahwa secara menyeluruh guru dapat memenuhi kriteria 

kompeten akan tetapi kompetensi profesional guru produktif pemasaran belum 

secara maksimal terpenuhi. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator 

pengukuran kompetensi profesional, masih ditemukan beberapa guru yang kurang 

kompeten. 

Pengalaman guru dalam mengajar dan melaksanakan tugas sebagai pendidik 

merupakan suatu hal yang berharga. Tingkat kompetensi profesional diduga 

dipengaruhi oleh pengalaman mengajar guru. Wibowo (2014:284) 

mengemukakan bahwa pengalaman merupakan elemen yang perlu, tetapi untuk 

menjadi ahli tidak cukup dengan pengalaman. Namun demikian, pengalaman 

merupakan aspek lain kompetensi yang dapat berubah dengan perjalanan waktu 

dan perubahan lingkungan. Menurut Uno (2007:17) pada dasarnya perubahan 

perilaku yang dapat ditunjukkan peserta didik dipengaruhi oleh latar belakang 
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pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh seorang guru. Semakin 

berpengalaman guru dalam mengajar semakin luas materi pelajaran yang dikuasai 

sehingga memungkinkan guru untuk meningkatkan kompetensi profesionalnya. 

Widoyoko (2005) memaparkan bahwa pengalaman mengajar pada hakekatnya 

merupakan rangkuman dari pemahaman seseorang terhadap hal-hal yang dialami 

dalam  mengajar, sehingga hal-hal yang dialami tersebut telah dikuasinya, baik 

tentang pengetahuan, ketrampilan maupun nilai-nilai yang menyatu padanya.   

Hasil penelitian Widoyoko (2005) menunjukkan bahwa pengalaman mengajar 

memberikan sumbangan sebesar 6,35% terhadap kompetensi mengajar guru IPS 

SMA Kabupaten Purworejo. Sejalan dengan hasil hasil penelitian Widyaningsih 

(2014) menyatakan bahwa pengalaman mengajar memberikan sumbangan relatif 

sebesar 42% dan sumbangan efektif 5%. Hal ini menunjukkan  pengalaman mengajar 

berpengaruh positif terhadap kompetensi profesional guru MA Negeri 1 Surakarta. 

Sedangkan hasil penelitian Eliyanto dan Wibowo (2013) Pengalaman mengajar 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru 

SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar 12,2%.  

Selain pengalaman mengajar, diduga etos kerja guru juga memepengaruhi 

tingkat kompetensi profesional guru. Etos kerja perlu dimiliki seorang guru agar 

dapat mencapai standar yang telah ditetapkan, karena dengan ini guru mempunyai 

semangat yang amat kuat untuk mengerjakan tugasnya secara optimal. Seperti 

yang dikemukakan Mohamad Surya (2004:38) salah satu ciri profil guru yang 

diperkirakan sesuai dengan tuntutan masa depan menghadapi abad 21 adalah guru 

yang memiliki etos kerja yang kuat. Etos kerja merupakan kondisi internal yang 
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mendorong dan mengendalikan perilaku kearah terwujudnya kualitas kerja yang 

ideal (Kartini:2011). Setiap organisasi yang selalu ingin maju akan melibatkan 

anggota untuk meningkatkan mutu kerjanya, diantaranya setiap organisasi harus 

memiliki etos kerja, begitupun dengan guru sebagai anggota organisasi sekolah. 

Seperti yang diungkapkan Sinamo (2005:249) etos kerja adalah syarat utama bagi 

semua upaya peningkatan kualitas tenaga kerja atau SDM, baik pada level 

individual, organisasional, maupun sosial. Hasil penelitian penelitian Widoyoko 

(2005) menunjukkan bahwa etos kerja memberikan sumbangan positif terhadap 

kompetensi mengajar guru sebesar 16,59%. Sejalan dengan hasil penelitian oleh 

Sudana (2012) etos kerja signifikan terhadap pengembangan kinerja guru dan 

memberikan sumbangan efektif sebesar 12,16 % terhadap kinerja guru SMP di 

Kecamatan Ubud. Sedangkan hasil penelitian Heryanto (2014) etos kerja guru 

berpengaruh secara signifikan terhadap  efektivitas proses belajar mengajar 

sebesar 42,5%.  

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk meneliti fenomena 

tersebut dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengalaman 

Mengajar Dan Etos Kerja Terhadap Kompetensi Profesional Guru Produktif 

Pemasaran Smk Bisnis Dan Manajemen Di Kota Semarang”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas maka masalah 

yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah : 
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1. Seberapa besar pengaruh pengalaman mengajar terhadap kompetensi 

professional guru produktif pemasaran SMK Bisnis dan Manajemen di Kota 

Semarang? 

2. Seberapa besar pengaruh etos kerja terhadap kompetensi profesional guru 

produktif pemasaran SMK Bisnis dan Manajemen di Kota Semarang? 

3. Seberapa besar pengaruh pengalaman dan etos kerja secara bersama-sama 

terhadap kompetensi profesional guru produktif pemasaran SMK Bisnis dan 

Manajemen di Kota Semarang? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan penulis, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh pengalaman  

mengajar terhadap kompetensi profesional guru produktif pemasaran SMK 

Bisnis dan Manajemen di Kota Semarang. 

2.  Untuk mendeskripsikan dan  menganalisis besarnya pengaruh etos kerja 

terhadap kompetensi profesional guru produktif pemasaran SMK Bisnis dan 

Manajemen di Kota Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis besarnya pengaruh pengalaman 

mengajar dan  etos kerja secara bersama-sama terhadap kompetensi profesional 

guru produktif pemasaran SMK Bisnis dan Manajemen di Kota Semarang. 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 
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a. Hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memperkaya pengetahuan 

secara teoritis tentang pengaruh pengaruh pengalaman mengajar dan  etos 

kerja terhadap kompetensi profesional guru. 

b. Menjadi bahan referensi atau bacaan, khususnya bagi pihak yang 

mengadakan penelitian selanjutnya yang relevan.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Guru 

Hasil penelitian dapat dijadikan masukan tentang pentingnya 

memumbuhkan etos kerja sehingga dapat meningkatkan kompetensi 

profesional guru. 

b. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam 

menentukan kebijakan yang relevan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kompetensi profesional guru. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan  

Hasil penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran bagi 

lembaga perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas akademik 

mahasiswa program pendidikan sebagai calon guru yang profesional. 

 

 

 

 

 


