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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan salah satu unsur dari aparatur Negara yang menjadi 

komponen terpenting dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Seorang guru 

disebut juga sebagai pendidik yang menjadi tokoh,  panutan dan identifikasi para 

pendidik, sehingga guru harus mengetahui nilai  norma moral dan sosial.
1
 Guru 

adalah seorang dewasa yang secara sadar bertanggung jawab dalam mendidik, 

mengajar, membimbing peserta didik.
2
  

Guru dalam hal ini di tuntut harus lebih professional dalam menjalankan 

segala tugas dan tanggung jawabnya, sebagaimana dalam hal tugas guru bukan 

hanya mengajar saja namun menjalankan segala tugas yang sudah di tentukan oleh 

sekolah dalam segala peraturannya, maka dalam hal ini kinerja guru di tuntut 

untuk dapat menunjukan peningkatan yang lebih baik dalam setiap tahunnya 

tentang pelaksanaan kinerja guru. 

Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh guru dalam 

melaksanakan tugas atau pekerjaannya. Kinerja guru dikatakan baik dan 

memuaskan apabila yang dicapai sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
3
. 

Maka dalam hal ini yang dimaksud dengan kinerja guru adalah segala kemampuan 

guru dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya selama menjadi 
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guru, dan berusaha untuk menjalankan tugasnys sesuai dnegan aturan yang telah 

di berlakukan. 

Sebagaimana kinerja dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Qur’an yang 

memiliki arti bahwa kinerja itu merupakan kesungguhan, kemauan dalam 

melaksanakan tugas. Dan ini di jelaskan dalam Surah At-Taubah:105 yang 

berbunyi: 

                    

                  

Artinya: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat 

pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, 

dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui 

yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan. (QS. At-Taubah, ayat 105).
4
 

 

Selanjutnya dalam surat Al-maidah ayat 35 yang berbunyi: 

                             

      

 

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

carilah jalan yang mendekatkan diri kepada-Nya, dan 

berjihadlah pada jalan-Nya, supaya kamu mendapat 

keberuntungan (QS.Al-Maidah;35).
5
  

 

Berdasarkan penafsiran Sayyid Quthb Pada ayat ke 105 dalam surat At-

taubah, Allah telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar menyampaikan kepada 

umatnya, bahwa ketika mereka telah mengerjakan amal-amal shaleh, maka Allah 
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dan Rasul-Nya serta orang- orang mukmin lainnya akan melihat dan menilai 

amal-amal tersebut. Dan mereka akan dikembalikan ke alam akhirat, dan mereka 

akan diberikan ganjaran-ganjaran atas amal yang mereka kerjakan selam hidup di 

dunia. Disamping itu Allah juga telah memerintahkan kepada Rasul-Nya agar 

mengatakan kepada kaum muslimin yang ingin bertaubat dan membersihkan diri 

dari dosa-dosa dengan cara bersedekah dan mengeluarkan zakat dan mengerjakan 

amal shaleh semaksimal mungkin. Umat manusia dianjurkan agar tidak hanya 

merasa cukup dengan melakukan tobat, membayar zakat, sedekah, dan shalat 

semata-mata, melainkan haruslah mereka mengerjakan semua apa yang 

diperintahkan oleh Allah kepada umat-Nya. Allah akan melihat pekerjaan yang 

mereka lakukan, sehingga mereka semakin dekat kepada Allah. Rasulullah dan 

kaum muslimin akan melihat amal-amal kebajikan yang dikerjakan oleh umat 

manusia, sehingga merekapun akan mengikuti dan mencontohnya pula. Dan Allah 

akan memberikan pahala yang berlipat ganda.
6
 

Berdasarkan penafsiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa Allah Swt 

telah menyampaikan kepada Rasul untuk para umatnya yang mana setiap manusia 

untuk dapat menjalankan segala pekerjaanya dengan dilandasi kejujuran dan 

ketaatan, sebab setiap pekerjaan yang kita lakukan baik secara terlihat maupun 

tidak Allah akan memberikan ganjarannya setiap pekerjaan yang dikerjakan 

selama di dunia. 
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Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta didik dibawah 

bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
7
  

Kinerja guru dapat di ukur melalui beberapa indikator-indikator yang di 

ungkapkan oleh Umiarso yakni : 1) kemampuan membuat perencanaan dan 

persiapan mengajar, 2) penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak, 3) 

penguasaan metode dan strategi mengajar, 4) pemberian tugas-tugas kepada anak, 

5) kemampuan mengelola kelas, 6) kemampuan melakukan penilaian dan 

evaluasi.
8
 

Berdasarkan beberapa indikator kinerja guru tersebut maka dapat 

dikatakan kinerja guru merupakan hal yang penting dalam menunjukan kualitas 

sekolah maka dari itu kinerja guru sangat perlu diperhatikan untuk selalu dapat 

ditingkatkan melalui beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti salah 

satunya yakni lingkungan fisik sekolah. 

Pengaruh lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru dinyatakan oleh 

Supardi yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

dapat dilihat dari faktor situasional seperti lingkungan fisik sekolah.
9
 Maka dapat 

dikatakan semakin baik lingkungan fisik sekolah maka semakin baik pula kinerja 

guru, sebab dengan adanya lingkungan fisik sekolah yang baik akan 

mempermudah guru melaksanakan segala tugas dan tanggung jawabnya. 
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Selain itu pengaruh lingkungan fisik terhadap kinerja guru juga di 

ungkapkan oleh Singgih dalam hasil penelitiannya menyatakan bahwa faktor 

lingkungan fisik sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja seorang guru, 

sebagaimana dengan semakin baiknya pengelolaan kualitas lingkungan fisik 

sekolah tentu akan memberikan kenyamanan dalam bekerja, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja guru.
10

 

Berdasarkan teori diatas maka dapat dikatakan bahwa faktor lingkungan 

fisik mampumemberikan pengaruh terhadap kinerja seorang guru, sebagaimana 

dangan adanya pengelolaan lingkungan fisik sekolah yang berkualitas akan 

memberikan kenyamanan para guru untuk melaksanakan segala pekerjaannya dan 

tentunya kinerja seorang guru akan lebih baik lagi, maka dalam hal ini lingkungan 

fisik harus menjadi perhatian pengelola sekolah untuk selalu meningkatkan 

kinerja seorang guru. 

Lingkungan merupakan segala bentuk material dan stimulus di dalam 

maupun di luar individu, baik yang bersifat fisiologis, psikologis, maupun 

sosiokultural.
11

 Maka lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

individu maupun kelompok yang berupa suatu kondisi yang dapat bernilai positif 

dalam membangun hal yang positif. Sebagaiman dalam lingkungan terbagi 

menjadi 2 yakni lingkungan fisik dan non fisik. 

Lingkungan fisik sekolah merupakan suatu bentuk kondisi yang bersifat 

fisiologis maupun situsisonal yang mampu membangun seseorang di sekitarnya 
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untuk melakukan hal yang positif yang sesuai dengan anjuran yang ada, 

lingkungan fisik sekolah juga dapat dikatakan merupakan bentuk kondisi 

pendukung untuk seorang guru dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung 

jawabnya, maka dalam hal ini semakin baik kondisi lingkungan fisik sekolah 

maka semakin baik pula kinerja seorang guru dalam menjalankan segala 

pekerjaannya.
12

 

Lingkungan fisik sekolah dapat di ukur melalui beberapa indikator yakni : 

1) penerangan atau pencahayaan, 2) ventilasi udara atau sirkulasi seperti 

pemasangan kipas angina atau AC dan ventilasi, 3) kebersihan, 4) sarana dan 

prasarana, 5) kebisingan.
13

 

Indikator-indiktor tersebut di jadikan sebagai bahan pengukuran untuk 

melihat keberhasilan dalam menciptakan lingkungan fisik sekolah yang baik, 

sehingga akan memberikan pengaruh terhadap segala hal yang berhubungan 

dengan lingkungan fisik sekolah seperti halnya kinerja guru, dan indikator-

indikator tersebut menjadi acuan pengukuran dalam penelitian ini.  Berdasarkan 

indikator lingkungan fisik sekolah dan kinerja guru maka peneliti melakukan 

pengamatan awal dalam melihat bentuk permasalahan pada setiap variable dalam 

penelitian ini. 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti di SMAN Se-Kecamatan Kampar 

yang berjumlah 2 SMA Negeri dengan jumlah guru ekonomi sebanyak 26 orang, 

menunjukan bahwa lingkungan fisik sekolah secara rata-rata sudah tergolong 

baik, sebagaimana pihak sekolah telah memberikan segala bentuk lingkungan 
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fisik yang tergolong nyaman seperti adanya penerangan cahaya dalam ruang 

belajar siswa, setiap ruang kelas setiap harinya bersih, serta adanya ventilasi udara 

setiap kelas maupun ruang guru. Dengan kondisi lingkungan fisik yang tergolong 

baik ini tentunya akan memberikan dampak terhadap kinerja guru yang baik pula. 

Namun kenyataannya masih terdapat guru yang mengalami kemunduruan kinerja. 

Fenomena-fenomena yang dijumpai tentang kinerja guru bidang studi ilmu 

pengetahuan sosial terutama pada guru ekonomi di SMAN Se-Kecamatan Kampar 

diantaranya: 

1. Masih ada guru yang kurang mengaitkan keterampilan siswa saat 

memberikan penilaian belajar, padahal sarana dan prasarana dalam 

mendukung penilaian terhadap kemampuan siswa dalam belajar (praktek) 

tersedia di sekolah. 

2. Masih ada dijumpai guru yang kurang memperhatikan kelas seperti 

penyususnan kerapian tempat duduk siswa saat mengajar sehingga terlihat 

kondisi belajar yang tidak kondusif, padahal ruang kelas mengajar jauh 

dari bentuk kebisingan jalan  

3. Masih ada dijumpai guru kadang-kadang membawa persiapan mengajar 

seperti media saat akan melakukan pembelajaran dikelas, padahal sarana 

prasarana seperti peralatan-peralatan mengajar tersedia di sekolah 

4. Masih ada dijumpai guru yang yang kadang-kadang memberikan tugas-

tugas siswa terkadang tidak padahal lingkungan fisik sekolah seperti 

pencahayaan ruang kelas sangat memadai untuk melakukan kegiatan 

belajar maupun pemeriksaan tugas siswa. 
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 Berdasarkan permasalah diatas menunjukan bahwa sebagian guru bidang 

studi ekonomi mengalami kemunduruan kinerja, padahal lingkungan fisik sekolah 

sudah memadai untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, maka dalam hal ini 

apabila tidak ditemukan solusi untuk meningkatkan kinerja guru maka kinerja 

guru akan selalu mengalami kemorosotan prestasi, dalam hal ini perlu kembali di 

tinjau kembali segala kualitas lingkungan fisik sekolah menurut pada guru, sebab 

dengan lingkungan fisik sekolah yang baik dan mendukung akan mempengaruhi 

peningkatan kinerja guru. 

Berdasarkan uraian di atas dan juga gejala yang terjadi terlihat salah satu 

faktor yang mempengaruhi kinerja guru yakni lingkungan fisik, maka dengan ini 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh lingkungan 

fisik sekolah terhadap kinerja guru ilmu pengetahuan Sosial di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Kampar”. 

 

B. Penegasan Istilah 

Mempertegas pemahaman terhadap judul ini, maka penulis menjelaskan 

istilah – istilah yang terdapat dalam judul tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu yang di lakukan 

seseorang
14

, maka pengaruh dalam penelitian ini yakni suatu hal yang 

mampu memberikan perubahan terhadap objek dengan tindakan-

tindakanya. 
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2. Lingkungan fisik adalah meliputi semua kondisi dalam dunia ini yang 

berbentuk fisik atau yang mampu untuk dilihat dan di raba oleh tangan 

manusia.
15

 maka dalam hal ini yang dimaksud dengan lingkungan fisik 

adalah suatu bentuk kondisi yang ada disekitar yang yang dapat dilihat dan 

dirasakan segala bentuk pengaruhnya sehingga akan memberikan bentuk 

perubahan terhadap apa yang dirasakan. 

3. Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan 

tujuan yang telah ditetapkan.
16

 Maka kinerja dalam penelitian ini yakni 

suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dengan stndar kerja yang telah di 

tentukan. 

4. Guru merupakan suatu profesi, yang berarti suatu jabatan yang 

memerlukan keahlian khusus sebagai guru dan tidak dapat dilakukan oleh 

sembarang orang di luar bidang pendidikan 
17

 

C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Gejala – gejala yang dikemukan pada latar belakang maka munculah 

berbagai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya:  

a. Penguasaan metode dan strategi mengajar guru belum maksimal.  
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b. Kemampuan mengelola kelas yang kondusif oleh guru belum maksimal 

padahal ruang kelas jauh dari tempat bising.  

c. Penguasaan materi mengajar oleh guru belum maksimal padahal 

lingkungan fisik seperti ruang kelas yang bersih sangat mendukung untuk 

melakukan kegiatan belajar.  

d. Perhatian guru terhadap tugas-tugas siswa  yang diberikan belum 

maksimal. 

e. Pengaruh lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial di SMAN Se Kecamatan Kampar belum maksimal  

2. Batasan Masalah 

Mengingat banyaknya permasalahan yang terdapat pada pembeberan 

masalah, dan karena keterbatasan waktu, tenaga, dan ruang lingkup penelitian, 

maka penulis batasi permasalahan yang akan diteliti yaitu : “Pengaruh 

lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Kampar”.  

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka dapat 

dirumuskan penelitian ini sebagai berikut, “Seberapa besar pengaruh 

lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru Ilmu Pengetahuan Sosial di 

Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Kampar?”  
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D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh lingkungan 

fisik sekolah terhadap kinerja guru Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan Kampar. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah dan memperluas 

ilmu pengetahuan khususnya tentang kinerja guru. 

b. Bagi lembaga yang diteliti, penelitian ini berguna untuk memberikan 

masukan berdasarkan hasil penelitian dan memperluas landasan teoritis 

melakukan survey lapangan sehingga dapat memberikan pengetahuan 

tentang Pengaruh lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Atas Negeri Se-Kecamatan 

Kampar 

c. Bagi kepala sekolah dan pengawas, diharapkan dapat memberikan 

pembinaan kepada guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan upaya 

selalu meningkatkan kinerja guru. 

d. Bagi guru diharapkan dapat senantiasa meningkatkan kinerja sesuai yang 

telah di tetapkan sekolah. 

 

 

 


