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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan aspek penting bagi perkembangan sumber daya 

manusia, sebab pendidikan merupakan wahana atau salah satu instrumen yang 

digunakan untuk membebaskan manusia dari, keterbelakangan, melainkan juga 

dari kebodohan dan kemiskinan. Manusia membutuhkan pendidikan dalam 

kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 

potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan 

diakui oleh masyarakat, Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia Tahun 

1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang.
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 “Education is now engaged is preparinmen for a tife society hich does not 

yet exist” (bahwa pendidikan itu sekarang adalah untuk mempersiapkan manusia 

bagi suatu tipe masyarakat yang masih belum ada). Konsep system pendidikan 

mungkin saja berubah sesuai dengan perkembangan masyarakat dan pengalihan 

nilai-nilai kebudayaan (tranfer of cultur value). Konsep pendidikan saat ini tidak 

dapat dilepaskan dari pendidikan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan 

pendidikan pada masa lalu, sekarang dan masa yang akan datang
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Proses pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari input, proses 

dan output. Input merupakan peserta didik yang akan melaksanakan aktivitas 

belajar, proses merupakan kegiatan dari belajar mengajar sedangkan output 

merupakan hasil dari proses yang dilaksanakan. Kegiatan belajar merupakan 

kegiatan yang pokok dalam proses pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan 

banyak bergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami peserta didik. 

Guru mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis selama pelaksanaan 

proses pendidikan. 

Pengetahuan, skill, dan sikap sangat penting dalam optimalisasi 

pembelajaran. namun guru tidak bisa mendapatkan semua itu dalam pendidikan 

formal guru dan pelatihan. Seorang guru harus memiliki jiwa pembelajar 

sepanjang hidupnya, terutama dalam masyarakat yang menganut pentingnya 

standart akademik dan pendidikan yang ideal (equitable). Guru bergelar sarjana 

pendidikan tidak menjamin mutu kopetensi yang bersangkutan, apalagi  yang 

pendidikan di bawah S-1.
3
  

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi kinerja guru, karena pendidikan 

dapat membentuk pola pikir seseorang dan menambah ilmu pengetahuan. 

Perbedaan tingkat pendidikan seseorang dapat menimbulkan perbedaan dalam 

berfikir dan bertindak. Tingkat keilmuan yang dimiliki oleh seorang guru sangat 

mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik yang bertugas 

mentransfer ilmu kepada para siswa. Selain itu, cara bersikap seorang yang 

berpendidikan akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.  
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Selain kemampuan guru, selama proses pembelajaran lingkungan 

pendidikan  memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik. 

Perbedaan pengaruh tersebut bergantung jenis lingkungan pendidikan tempat 

perserta didik terlibat didalamnya. hal ini karena masing-masing jenis lingkungan 

pendidikan memiliki situasi yang berbeda-beda. Situasi yang dimaksud meliputi 

faktor perencanaan, sarana dan sistem pendidikan pada masing-masing jenis 

lingkungan.
4
 

Kondisi kerja yang mendukung sangat dibutuhkan yaitu lingkungan kerja 

yang nyaman untuk  mereka. lingkungan kerja yang baik akan menfasilitasi 

mereka untuk kerja lebih baik pula. Mereka lebih menyukai kondisi fisik yang 

tidak berbahaya atau nyaman. Disamping itu, sebagian besar menyukai tempat 

kerja yang relatif dekat. Apabila lingkungan kerja di sekolah menyenangkan maka 

akan merangsang guru memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan baik dan senang hati. 

Kinerja merupakan suatu kemampuan kerja atau prestasi kerja yang 

diperlihatkan oleh seorang pegawai untuk memperoleh hasil kerja yang optimal, 

adapun teori yang menjadi landasan untuk menilai kualitas kerja guru menurut 

T.R. Mitchell sebagaimana dijelaskan kembali oleh Direktorat Tenaga 

Kependidikan adalah kinerja sama dengan motifasi dengan kemampuan.
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Permasalahan yang lain yaitu guru kurang termotivasi mengembangkan 

pengetahuan padahal dalam peningkatan kinerja guru, guru harus mempunyai 

motivasi adaptasi pada kondisi dan situasi yang ada dan memiliki kemampuan 

(ability) dalam mengelola proses pembelajaran dengan cara menguasai dan 
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mengadaptasi lingkungan agar mampu lebih kreatif dalam mengembangkan cara 

belajar mereka.  

Dari permasalahan di atas, penulis ingin meneliti tentang “Pengaruh 

Intensitas Diklat Guru Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Madrasah 

Tsanawiyah Se-Kecamatan Wedung Tahun Pelajaran 2020/2021” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi 

permasalahan yang ada sebagai berikut : 

1. guru belum maksimal dalam mengelola kelas, Masih kurangnya prestasi 

belajar siswa, sehingga masih diperlukan guru yang bisa mengelola siswa 

dengan baik. 

2. Guru kurang tepat dalam memilih metode pembelajaran. Masih sedikitnya 

guru yang sadar pentingnya pendidikan dalam membangkitkan prestasi 

belajar siswa, sehingga materi belum sepenuhnya dimengerti dan dipahami 

oleh siswa.   

3. Masih rendahnya pengalaman mengajar guru, sehingga belum dapat terwujud 

prestasi kerja yang maksimal dan sesuai tujuan pendidikan.  

4. Sarana dan prasarana yang belum memadai ; dan Fasilitas-fasilitas untuk 

umum madrasah yang ada kurang memadai.  

5. Kurang maksimalnya kemampuan guru dalam penguasaan tehnologi. 

Kurangnya pemanfaatan laboratorium. 

6. Tata kelola ruangan yang ada kurang tertata dengan baik dan benar sehingga 

banyak perlengkapan di ruang kelas yang kurang standar yang  dapat 

menyebabkan kegiatan belajar-mengajar terganggu.  
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C. Rumusan Masalah 

Dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh intensitas diklat guru terhadap kinerja guru 

madrasah tsanawiyah se-kecamatan  Wedung Kabupaten Demak? 

2. Apakah terdapat pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja guru madrasah 

tsanawiyah se-kecamatan  Wedung Kabupaten Demak? 

3. Apakah terdapat pengaruh intensitas diklat guru dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru madrasah tsanawiyah se-kecamatan  

Wedung Kabupaten Demak? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

penelitian adalah ingin mengetahui : 

1. Seberapa besar pengaruh intensitas diklat guru terhadap kinerja guru 

madrasah tsanawiyah di wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? 

2. Seberapa besar pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja guru madrasah 

tsanawiyah di wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? 

3. Seberapa besar pengaruh intensitas diklat guru dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru madrasah tsanawiyah di wilayah 

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak? 
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E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis  

1. Manfaat Teoritis  

Jika dalam penelitian ini terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja 

maka hasil penelitian dapat dijadikan landasan teori untuk kegiatan kegiatan 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kinerja guru selanjutnya penelitian 

ini akan bermanfaat untuk pengembangan ilmu dan penambahan Khazanah bagi 

manajemen pendidikan khususnya tingkat Madrasah Tsanawiyah di wilayah 

Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 

 

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang baik dengan 

memberikan bukti yang empiris mengenai pengaruh diklat guru dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru sehingga dapat menjadi landasan kerja bagi Madrasah 

Tsanawiyah di wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. Sebagai masukan 

bagi kepala madrasah dalam upaya pengembangan peningkatan kinerja guru 

Madrasah Tsanawiyah di wilayah Kecamatan Wedung Kabupaten Demak. 


