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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 
  Permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh 

bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan 

pada setiap jenjang dan satuan pendidikan (Rivai & 

Murni 2009: 140).  Kebijakan dan penyelenggraan 

pendidikan menggunakan input, proses dan output 

melalui peningkatan kompetensi guru, pelatihan, 

pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan 

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan belum 

merata sehingga belum dapat menghasilkan ouput 

yang berkulitas.  

 Dalam upaya meningkatkan input-output 

analysis dalam satuan pendidikan, pemerintah 

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, yang mengamanatkan bahwa 

profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang 

dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi sesuai 

bidang tugasnya dan pelaksanaan pengembangan 

keprofesian berkelanjutan sepanjang hayat. Kompetensi 

merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, 

dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. 
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 Uji Kompetensi Guru (UKG) bertujuan untuk 

pemetaan kompetensi, sebagai dasar kegiatan 

pengembangan keprofesian berkelanjutan (continuing 

professional development) serta sebagai bagian dari 

proses penilaian kinerja untuk mendapatkan gambaran 

yang utuh terhadap pelaksanaan semua standar 

kompetensi.  

 Tingkat keprofesionalan guru di seluruh 

Indonesia dari segi kompetensi profesional dan 

pedagogik yang dilihat dari hasil UKG bisa dikatakan 

masih rendah. Terbukti dari nilai rata-rata yang 

dihasilkan oleh para guru hanya mencapai 40 poin, 

jauh dari nilai yang dikehendaki pemerintah yaitu 70 

poin. Berdasarkan paparan dari Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan dalam jumpa pers tahun 2012, hasil 

UKG berupa prestasi guru yang dilakukan secara 

menyeluruh di Indonesia menunjukan bahwa Uji 

Kompetensi Guru, NTT menduduki peringkat ke 17 dari 

33 provinsi dengan nilai rata-rata 38,8. Sedangkan 

pada Uji Kompetensi Guru gabungan kompetensi 

profesional dan pedagogi yang mencakup akademis dan 

penguasaan pembelajaran, guru-guru NTT menduduki 

urutan ke 30 dari 33 propinsi dengan nilai 41,5. 

Dengan demikian kompetensi profesional dan pedagogi 

guru – guru NTT di bawah rata-rata standar kelulusan 

Uji Kompetensi Guru. Dengan hasil kompetensi yang 

rendah seperti itu maka kompetensi guru akan 
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memberikan dampak negatif bagi peserta didik dalam 

menerima pembelajaran.  

 Hal lain yang dihadapi oleh pendidikan NTT 

adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. 

Menurut Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan 

NTT (Timor Express, 2009), kondisi kekurangan sarana 

dan prasarana membuat kegiatan belajar mengajar 

jauh dari optimal. Sarana peningkatan mutu, seperti 

perpustakaan, laboratorium dan Information, 

Comunication and Technology (ICT), juga masih 

terbatas. Pada tingkat SMA, dari 235 SMA, hanya 160 

SMA yang memiliki perpustakaan, 145 laboratorium 

serta 124 unit fasilitas ICT. Ini menandakan bahwa 

sarana dan prasarana untuk mendukung proses 

pembelajaran di NTT masih belum memadai secara 

keseluruhan. Hal ini juga akan memberi dampak pada  

output sekolah berupa prestasi akhir Ujian Nasional. 

 Dampak rendahnya kompetensi profesional dan 

pedagogi guru bisa terlihat dari hasil Ujian Nasional. 

Seperti yang dikatakan oleh Rivai (2009), salah satu 

sasaran pendidikan yang diukur untuk melihat 

pemetaan mutu program atau satuan pendidikan, 

dasar seleksi masuk berikutnya, penentuan kelulusan 

dari program atau satuan pendidikan dan pembinaan 

serta pemberian bantuan kepada satuan pendidikan 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan adalah 

dengan hasil Ujian Nasional. Ujian Nasional sebagai 
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evaluasi akhir bagi siswa sekolah menengah menjadi 

tolok ukur keberhasilan peserta didik.  

Menurunnya tingkat kelulusan siswa juga 

dirasakan oleh  peserta didik asal Nusa Tenggara Timur 

dalam lima tahun terakhir yakni dari tahun 2008 

sampai 2012. Berdasarkan data dari BPS Provinsi NTT 

(2012), mutu pendidikan NTT terus mengalami 

penurunan sehingga akhirnya menduduki peringkat 

terakhir dari 33 provinsi pada tahun 2010-2012. 

 Dari data yang disampaikan oleh Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan, distribusi jumlah siswa 

yang tidak lulus di mata pelajaran Bahasa Indonesia 

adalah sebanyak 1.994 siswa, 51 siswa bidang 

pelajaran Bahasa Inggris, dan 443 siswa untuk 

pelajaran Matematika.  

 Berikut ini adalah tabel kelulusan siswa  SMA 

NTT yang mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2010-

2012 beserta jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus 

berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi NTT 

2012. 
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Tabel 1.1. Hasil Ujian Nasional SMA di NTT tahun 
2010-2012 

Tahun 
Jumlah Peserta 

Ujian Nasional di 
NTT 

Jumlah 
yang 
lulus 

Jumlah 
yang 

tidak lulus 

Presentasi 
jumlah 
siswa 

yang tidak 
lulus 

2010 40. 634 32.454 1.925 20% 
2011 32.532 30.719 1.813 6% 
2012 36.228 34.234 1.994 6% 

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2012 

 Dari tabel tersebut menunjukan bahwa jumlah 

ketidaklulusan peserta Ujian Nasional cukup mencolok 

yaitu 1.925  siswa tahun 2010 dan terakhir 1.994 siswa 

yang mengalami kegagalan dalam Ujian Nasional. 

Memang terjadi penurunan jumlah siswa yang gagal 

dalam UN yaitu dari 20% pada tahun 2010 menjadi 6 % 

pada tahun 2012, namun masih saja masuk dalam 

daftar ketidaklulusan siswa UN terbanyak di Indonesia.  

Hal ini menandakan adanya masalah yang cukup 

memprihatinkan dalam sistem pendidikan di NTT pada 

umumnya dan Kabupaten Kupang khususnya.  

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik  Provinsi 

NTT (2012), pendidikan di Kabupaten Kupang 

menduduki urutan keempat jumlah ketidaklulusan 

Ujian Nasional SMA terbanyak tahun 2011 dan 2012 

dari 21 Kabupaten di NTT. Pada tahun 2012 Kabupaten 

Kupang kembali menduduki urutan keenam dalam 

urutan ketidaklulusan siswa di 21 Kabupaten di NTT. 

Berikut ini adalah tabel hasil Ujian Nasional SMA di 

wilayah Kabupaten Kupang. 
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Tabel 1.2. Hasil Ujian Nasional SMA di Kabupaten 
Kupang tahun 2011-2012 

Tahun 
Jumlah Peserta 

Ujian Nasional di 
NTT 

Jumlah 
yang 
lulus 

Jumlah 
yang 

tidak lulus 

Presentasi 
jumlah 
siswa 

yang tidak 
lulus 

2011 2.674 2.537 137 5% 
2012 2.803 2.269 534 20% 

Sumber: BPS Provinsi NTT, 2012 

Data pada tabel 1.2. menunjukan bahwa masalah 

yang dihadapi oleh pendidikan di NTT terutama di 

Kabupaten Kupang adalah penurunan tingkat 

kelulusan peserta Ujian Nasional. Hal tersebut 

menimbulkan pertanyaan: Apakah hal ini disebabkan 

oleh tingkat kompetensi akademis guru yang rendah, 

atau hal ini disebabkan oleh ketersediaan media 

pembelajaran yang rendah sehingga mutu pendidikan 

di wilayah NTT rendah?  

 Berdasarkan permasalahan tentang mutu 

pendidikan di atas, maka peneliti ingin meneliti tingkat 

kompetensi akademis guru dan ketersediaan media 

pembelajaran di SMA se-Kabupaten Kupang, Provinsi 

Nusa Tenggara Timur. 

1.2. Perumusan Masalah 
Rumusan masalah penelitian sebagai berikut : 

1. Seberapa tinggi kompetensi profesional guru  

Matematika, Bahasa Indonesia dan Bahasa 
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Inggris di SMA Kabupaten Kupang, Nusa 

Tenggara Timur? 

2. Seberapa lengkap ketersediaan media 

pembelajaran oleh guru Matematika, Bahasa 

Indonesia dan Bahasa Inggris di SMA Kabupaten 

Kupang, Nusa Tenggara Timur? 

1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui seberapa tinggi kompetensi 

profesional guru Matematika, Bahasa Indonesia 

dan Bahasa Inggris di SMA Kabupaten Kupang, 

Nusa Tenggara Timur. 

2. Untuk mengetahui kelengkapan ketersediaan 

media pembelajaran oleh guru Matematika, 

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di SMA 

Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. 

1.4. Manfaat Penelitian 
Merujuk pada tujuan penelitian di atas, maka 

penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk: 

1.4.1. Pemerintah Kabupaten Kupang dalam 

mengatasi  problematika pendidikan 

mengenai kompetensi profesional guru yang 

mencakup kemampuan akademis guru-guru 

SMA di Kabupaten Kupang. 

1.4.2. Pemerintah Provinsi NTT dalam menangani 

masalah rendahnya mutu pendidikan NTT yang 

terlihat dari hasil Ujian Nasional SMA.  




