
BAB II 

 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Lingkungan Fisik 

1. Pengertian Lingkungan Fisik Sekolah 

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik, dalam 

lingkunganlah anak didik berinteraksi dalam rantai kehidupan.
18

 maka dapat 

dikatakan lingkungan merupakan suatu bentuk yang ada disekitar kehidupan 

seseorang, yang mampu memberikan warna interaksi dengan sesama dan alam. 

Menurut Hasbullah lingkungan (envirenment) meliputi kondisi dan alam 

duniain yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkahlaku kita, 

pertumbuhan, perkembangan, atau life process.
19

 

Lingkungan menurut Surya adalah suatu kondisi yang mampu 

merangsang individu sehingga individu tersebut turut terlibat dan 

mempengaruhi perkembangannya, sebagaimaan dalam lingkungan itu terbagi 

menjadi tiga jenis lingkungan yakni lingkungan fisik, lingkungan social, dan 

lingkungan budaya.
20

 

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki 

makna dan/atau pengaruh tertentu kepada individu, atau Lingkungan 

merupakan segala sesuatu yang ada disekitar individu, kelompok maupun 

organisasi. “Jika ditata dengan baik, lingkungan dapat menjadi keadaan/kondisi 

yang bernilai positif dalam membangun dan memepertahankan sifat positif. 
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Sebagaimana dalam Islam penataaan dan pengelolaan lingkungan 

merupakan keharusan, sebagaimana di jelaskan dalam Al-Qur’an surah Al-

A’raf ayat 56 yang berbunyi: 

                      

       

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah 

(Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa 

takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). 

Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang 

berbuat baik ( QS. Al A’raf: 56).
21

 
 

Sayyid Quthb dalam tafsirnya menjelaskan keterkaitan kondisi-kondisi 

kehidupan dengan usaha mereka, juga menjelaskan bahwa kerusakan hati 

manusia serta akidah dan amal mereka akan menghasilkan kerusakan di bumi 

dan memenuhi daratan dan lautan. Tampilnya kerusakan seperti itu, takkan 

terjadi tanpa adanya sebab. Ia merupakan hasil dari hukum-hukum Allah serta 

pengaturan-Nya. Kerusakan di bumi bermula ketika Qabil membunuh 

saudaranya Habil. Sebab ia bisa saja ditafsirkan sesuai dengan perkembangan 

zaman sekarang ini. Misalnya tentang kerusakan yang terjadi di darat karena 

bekas perbuatan manusia, ialah asap dari zat-zat pembakar, minyak tanah, 

bensin, solar dan sebagainya. Bagaimana bahaya dari asap-asap pabrik yang 

besar bersama asap kendaraan yang digunakan manusia untuk bepergian 

kemana-mana. Udara kotor yang telah dihisap setiap saat, sehingga paru-paru 

manusia penuh kotoran 
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Berdasarkan penafsiran diatas maka dapat dijelaskan bahwa tugas setiap 

manusia untuk menjaga lingkungan di alam sekitar untuk tidak merusak segala 

lingkungan yang sudah tertata dengan baik dan sempurna, dan dalam 

penafsiran ini juga dapat dikaitkan dengan lingkungan sekolah baik secara fisik 

maupun non fisik yang harus dijaga oleh siswa dalam kelangsungan dan 

kelancaran kegiatan pembelajaran. 

Lingkungan fisik merupakan suatu bentuk kondisi yang bersifat fisik dan 

material yang mampu di lihat dan dirasakan seseorang untuk mempermudah 

dalam melaksanakan kegiatan aktivitas seseorang.
22

 

Lingkungan fisik sekolah merupakan suatu bentuk yang berupa fisik 

yang ada disekolah, sebagaimana lingkungan fisik ini bisa berupa sarana dan 

prasarana, gedung, ventilasi udara dan pencahayaan yang ada disekolah yang 

memberikan kemudahan untuk guru dalam melaksanakan segala pekerjaannya. 

Menurut Mudasir lingkungan fisik sekolah dan kelas harus bersih dan 

sehat, sehingga akan memberikan reaksi kepada siswa untuk mengikuti 

pembelajaran dengan baik dan akan mendapatkan pengalaman belajar sesuai 

dengan kondisi lingkungan yang di inginkan.
23

 

Lingkungan fisik sekolah adalah semua keadaan berbentuk fisik yang 

terdapat di sekitar tampat kerja yang dapat mempengaruhi guru baik secara 

langsung maupun tidak lansung dalam melaksankaan segala tugas dan 

tanggung jawabnya disekolah.
24
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Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat di simpulkan bahwa 

lingkungan fisik sekolah merupakan suatu bentuk kondisi dan keadaaan yang 

bersifat fisik disekolah sebagaimana dengan kondisi fisik tersebut seorang guru 

akan merasa terbantu untuk melaksanakan segala bentuk pekerjaanya sesuai 

dnegan yang telah di tetapkan oleh sekolah. 

 

2. Indikator Lingkungan Fisik Sekolah 

Adapun yang menjadi tolak ukur lingkungan fisik menurut Danang 

Sunyoto yakni sebagai berikut: 

a. Penyinaran atau pencahayaan 

Pencahayaan adalah jumlah penyinaran pada suatu bidang kerja yang 

diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efektif. pencahayaan di 

tempat kerja membantu dalam memperlancar proses pekerjaan sehingga 

harus diupayakan pencahayaan yang baik di tempat kerja. Sebagaimana 

dengan pencahayaan yang baik akan mempermudah guru lebih cepat dan 

akurat dalam menjalankan tugas. 

b. Ventilasi udara atau sirkulasi 

Ventilasi udara adalah upaya yang dilakukan agar suhu dan kelembaban, 

debu, pertukaran udara, bahan pencemaran di ruang kerja memenuhi 

persyaratan kesehatan. Dengan ventilasi udara yang baik akan 

mempermudah guru dalam melaksanakn pekerjaannya karena merasa 

tidak terganggu dengan kondisi udara yang ada dalam sutu ruangan. 
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c. Kebersihan  

Lingkungan kerja harus diperhatikan kebersihannya baik lingkungan 

kerja yang ada di dalam maupun di luar ruang ruang kerja. Lingkungan 

kerja yang bersih memberikan rasa nyaman bagi para guru untuk 

melaksankan tugasnya 

d. Saranan dan prasarana atau kondisi kerja 

Sarana dan prasarana atau kondisi kerja kondisi yang dapat mendukung 

dalam menyelesaikan pekerjaan, kondisi tersebut seperti fasilitas atau 

sarana dan prasarana yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

e. Kebisingan 

Faktor kebisingan mampu mengganggu seorang guru dalam melaksanakn 

pekerjaanya, kebisingan bisa terjadi melalui alat transportasi di luar 

sekolah, ataupun terjadi dari dalam sekolah yakni keributan siswa di 

kelas yang tidak ada guru. Apabila kondisi ruang kerja jauh dari faktor 

kebisingan dan tidak adanya siswa yang meribut akan mempermudah 

guru untuk mejalankan segala tugasnya dengan tepat waktu.
25

 

Menurut Supardi indikator lingkungan fisik yakni :  

a. Kebersihan 

Kebersihan di sini meliputi kebersihan kelas, kebersihan lingkungan 

sekolah, kebersihan bangunan, dan kebersihan berpakaian, dengan 

penekanan kebersihan di sekolah tentu akan memberikan dampak 

terhadpa peningkatan kinerja guru 
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b. Keselamatan  

Keselamatan di sini bertumpu pada jaminan pihak sekolah akan 

keselamatan gedung, sekeolah menjamin bahwa struktur bangunan aman 

bagi semua warga sekolah, seperti pemadam kebakaran, serta tersedianya 

ruang kesehatan dan obat-obatan. 

c. Penggunaan sumber daya secara hemat dan efisien 

Budaya penggunaan sumber daya yang hemat di tanamkan kepada warga 

sekolah, serta guru di tekan untuk menggunakan alat media secara efektif 

dan efisien, dan juga para warga sekolah untuk hemat menggunakan air, 

listrik dan telepon. 

d. Kenyamanan  

Sekolah memastikan sarana dan prasarana seperti kursi, meja dan lemari 

terdapat di sekolah serta adanya rak-rak buku-buku pendukung di 

perpustakaan sehingga membuat kenyamanan bagi warga sekolah untuk 

melakukan aktivitas. Bangunan sekolah  dan ruangan kelas di lengkapi 

ventilasi udara, penerangan yang cukup dan jauh dari kebisingan. 

e. Keindahan  

Keindahan di sini berupa keindahan alam sekitar sekolah seperti adanya 

tanaman pohon dan bunga dan ruang kelas dan kerja yang indah dan rapi. 

Dinding sekolah dan ruangan kelas di beri gambar-gambar pahlawan atau 

bahan pelajaran serta kata-kata mutiara atau kata-kata yang penuh 

kebijaksanaan bagi mendukung pembelajaran.
26
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Hasbullah lingkungan fisik itu terbagi menjadi beberapa hal yakni: 

a) Keadaan iklim 

Keadaan iklim ini meliputi: sarana dan prasarana, ventilasi udara, dan 

penerarangan. 

b) Keadanaan tanah 

Keadaan tanah meliputi kondisi gedung sekolah yang tidak datar, lokasi 

kelas ke kelas lain jauh bahkan ada naik turun tangga, hal ini yang 

mempengaruhi kerja seorang guru terganggu apabila kondisi tanah yang 

naik turun. 

c) Keadaaan alam 

Keadaan alam ini meliputi kondisi keindahan taman disekolah, apabila 

tidak ada taman dan adanya banyak sampah berserakan akan 

mengganggu kerja guru.
27

 

Selain itu menurut Surya lingkungan kerja fisik yakni berupa: 

a) Penataan ruang kerja 

Penataan ruang kerja yang rapi tentunya akan mempermudah guru dalam 

menjalankan tugasnya 

b) Peralatan dan prosedur kerja 

Segala peralatan kerja terpenuhi akan mempermudah guru dalam 

menjalankan tugasnya dari satu tugas ke tugas yang lain 
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c) System penerangan 

System penerangan merupakan hal yang penting, dengan penerangan 

yang cukup akan mempercapat guru dalam menjalankan tugasnya 

d) System ventilasi 

System ventilasi udara yang baik akan memberikan kenyaman guru 

dalam menjalankan tugasnya 

e) Tingkat keluasan pribadi 

Tingkat keluasaan pribadi seornag guru dalam menjalankan tugasnya 

akan memberikan dampak guru menjadi lebih kreatif dalam menjalankan 

tugasnya
28

 

Berdasarkan beberapa teori yang dijelaskan di atas maka dapat 

disimpulkan pengukuran yang digunakan dalam lingkungan fisik sekolah 

menggunakan indikator yakni seperti: kebersihan, keselamatan, penggunaan 

sumber daya secara hemat dan efisien, kenyamanan serta keindahan. 

 

B. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh seseorang sesuai dengan peran dalam 

organisasi. Usaha itu merupakan perilaku seseorang dalam rangka mencapai 

tujuan. Seseorang yang memiliki perilaku yang baik pasti akan berusaha 

dengan sekuat tenaga melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai 
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dengan aturan yang sudah ditetapkan. 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.
29

 

UU no 14 tahun 2005 (pasal I ayat 1) tentang guru dan dosen 

mengatakan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 
30

 

Kinerja guru adalah 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.
31

 Maka dapat dikatakan kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Menurut Wahyudi mengatakan kinerja guru merupakan prestasi kerja 

guru sebagai hasil dorongan atau motivasi yang diperlihatkan dalam bentuk 

perilaku. Kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dnegan 
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tanggung jawab yang dibebankan kepadanya yang meliputi menyusun program 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi 

pembelajaran.
32

 

Kinerja guru merupakan kemampuan seorang guru dalam 

mealksanakan tugas pembelajaran dan bertanggung jawab atas peserta didik 

dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi belajar peserta didik.
33

. 

kinerja guru merupakan hal yang penting dalam menunjukan kualitas sekolah, 

apabila kinerja seorang guru baik maka baik pula kualitas sekolah. 

Rusman mengatakan kinerja guru adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran dan menilai hasil belajar. Piet A. 

Sahertian dalam Rusman mengatakan kinerja guru adalah hal yang 

berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti bekerja 

dengan siswa secara individual, persiapan dan perencanaan pembelajaran, 

pendayagunaan media pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai 

pengalaman belajar, dan memimpin yang aktif dari guru. 
34

 

Kinerja guru merupakan pengelompokan tiga elemen yang saling 

berkaitan, yakni keterampilan, upaya sifat keadaan, dan kondisi eksternal, tidak 

lepas dari evaluasi pihak internal maupun eksternal dalam mengukur 

keberhasilan sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru adalah 

                                                           
32

 Imam Wahyudi, 2012, Mengejar Profesionalismen Guru, Jakarta: Prestasi Pustaka, hal 

8 
33

 Supardi, Op Cit, hal 54 
34

 Rusman, 2013, Model-model Pembelajaran mengembangkan Profesionalisme Guru, 

Jakarta: Grafindo Persada, hal 51 



 

 

22 

yang memiliki kriteria kinerja sebagai berikut: karakteristik individu, proses, 

hasil dan kombinasi antara karakter individu, proses dan hasil.
35

 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Atau dapat dikatakan sebagai hasil dan usaha 

seseorang guru yang dicapai dnegan adanya kemampuan guru dalam 

melaksanakan tugasnya.  

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak 

lepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang membawa dampak pada 

perubahan kinerja guru. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

yang dapat di ungkapkan antara lain.
36

  

a. Kepribadian dan Dedikasi  

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam 

membina dan membimbing anak didik. Semakin baik kepribadian guru, 

semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

sebagai guru.  
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b. Pengembangan profesi  

Pengembangan profesi guru merupakan hal yang penting untuk diperhatikan 

guna mengantisipasikan perubahan dan kemampuan manajemen beserta 

strategi penerapannya.  

c. Kemampuan Mengajar  

Untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, guru memerlukan 

kemampuan. Seorang guru harus menguasai semua kompetensi guru. 

Kompetensi guru merupakan kemampuan atau kesanggupan guru dalam 

mengelola pembelajaran.  

d. Hubungan dengan Masyarakat  

Hubungan dengan masyarakat tidak saja dibina oleh guru, tetapi juga dibina 

oleh personalia lain yang ada di sekolah. Selain guru anggota staf yang lain 

seperti para pegawai, para petugas bimbingan dan konseling, petugas-

petugas medis, dan bahkan juga pesuruh dapat melakukan hubungan dengan 

masyarakat sebab mereka juga terlibat dalam pertemuan-pertemuan, 

pemecahan masalah, dan ketatausahaan hubungan dengan masyarakat. 

Namun yang lebih banyak menangani hal itu adalah guru sehingga guru-

gurulah yang paling dituntut untuk memiliki kompetensi dan perilaku yang 

cocok dengan structural social. 

Sedangkan menurut Mitchel dalam Wahyudi factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru
37

 adalah sebagai berikut: 
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1) Kualitas kerja 

Kualitas kerja yang baik bahwa seseorang tersebut memiliki kinerja yang 

baik. Namun sebaliknya apabila kulitas kerja tidak bagus maka kinerja pun 

rendah 

2) Ketepatan 

Seseorang bekerja dengan tepat waktu maka menunjukan bahwa seseorang 

tersebut memiliki kinerja yang baik. 

3) Insiatif 

Seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi memiliki insiatif yang baik 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya. 

4) Kapabilitas  

Tingkat kerja yang baik diamatai dari tingkat kapabilitas, seseorang yang 

memliki kemampuan yang baik akan dapat menyelesaikan segala tugas dan 

tanggung jawabnya 

5) Komunikasi  

Seseorang yang tingkat kinerjanya tinggi menunjukan memliki kemampuan 

berkomunikasi yang baik.
38

 

Sedangkan menurut Supardi factor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

seorang guru adalah sebagai berikut: 

a) Karakteristik organisasi 

1) Imbalan 
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2) Penetapan tujuan 

3) Seleksi 

4) Latihan dan pengembangan 

5) Kepemimpinan  

b) Karakateristik pekerjaan 

1) Penilaian pekerjaan 

2) Umpan balik prestasi 

3) Desain pekerjaan 

4) Jadwal kerja 

c) Karakteristik individu 

1) Pengetahuan  

2) Keterampilan 

3) Kemampuan 

4) Motivasi 

5) Kepercayaan 

6) Sikap
39

 

Selanjutnya menurut Kopelman dalam Supardi factor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja seorang guru terdapat 4 faktor yakni:  

1) Lingkungan  

Lingkungan merupakan salah satu factor yang mempengaruhi 

kinerja, sebagaimana dengan lingkungan yang tercipta dalam 

suasana kerja baik secara fisik maupun non fisik akan membantu 
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memberikan kemudahan dalam melaksanakan kinerja seseorang saat  

menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. 

2) Karakteristik individu 

Karakteristik individu merupakan bentuk karakter seseorang dalam 

menjalankan segala tugas dan tanggung jawab, apabila seseorang 

memiliki karakter yang disiplin dalam menjalankan tugas maka tentu 

setiap tugas yang diberikan akan dapat dijalankan dengan sebaik-

baiknya. 

3) Karakteristik organisasi  

Karakteristik organisasi merupakan bentuk karakter suatu organisas 

dalam bentuk tugas yang dijalankan dalam organisasi, bagaimana 

organisasi dalam memenuhi segala tujuan dengan bentuk karakter 

yang sudah terbentuk dalam suatu organisasi. 

4) Karakteristik pekerjaan
40

 

Karakteristik pekerjaan merupakan bentuk karakter suatu pekerjaan 

yang diberikan kepada anggota organisasi, apabila karakter 

pekerjaan sesuai dengan keahlian seseorang maka akan 

mempermudah seseorang tersebut dalam menyelesaikan segala 

pekerjaan yang diberikan, dan sebaliknya jika karakter pekerjaan 

yang diberikan tidak sesuai dengan keahlian seseorang maka dalam 

hal penyelesaian akan lebih terlambat atau tidak selesai dengan tepat 

waktu. 
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c. Indikator Kinerja Guru 

Wahab dan Umiarso mengatakan bahwa indicator kinerja guru 

meliputi antara lain: 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

d. Pemberian tugas-tugas kepada anak 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi
41

 

Menurut Riduwan pelaksanaan penilaian kinerja guru dapat diliat dari 

indikator sebagai berikut : 

1) Merencanakan pengajaran, ialah penyusunan program catur wulan yang 

baik dan penyusunan program pengajaran jangka waktu singkat atau 

program pokok pengajaran ditandai oleh adanya unsur-unsur materi bahasan 

yang akan disajikan. 

2) Merencanakan kegiatan belajar mingguan, adalah pengelolaan kelas atau 

pelaksanaan piket kebersihan kelas, penggunaan media sumber belajar yang 

baik dan penggunaan metode pengajaran. 

3) Penilaian hasil belajar, adalah pendekatan penilaian hasil belajar serta tes 

akhir caturwulan, menyusun alat-alat penilaian hasil belajar dan pengolahan 

hasil belajar.
42
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Sedangkan menurut Supardi indicator-indikator kinerja guru yakni:
43

 

a) Kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran 

b) Kemampuan melaksanakan pembelajaran 

c) Kemampuan mengadakan hubungan anatar pribadi 

d) Kemampuan melaksanakan penilaian 

e) Kemampuan melaksanakan pengayaan 

f) Kemampuan melaksanakan remedial 

Berdasarkan beberapa teori diatas maka indicator kinerja guru adalah 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. 

 

C. Pengaruh lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru 

Lingkungan fisik merupakan suatu bentuk kondisi yang ada disekitar 

seseorang berupa fisik yang dapat dilihat dan di rasakan untuk mempermudah 

seseorang tersebut menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta dapat 

memberikan kemudahan seseorang untuk mengubah perilaku dan berkembang. 

Sekolah merupakan suatu lembaga pendidikan yang di dalamnya tedapat 

kegiatan belajar mengajar antara guru dan anak didik. Sekolah harus mampu 
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berfungsi sebagai pusat pembudayaan yang mampu mewujudukan system 

pendidikan nasional.
44

 

Sedangkan kinerja guru adalah suatu bentuk hasil kerja atau prestasi kerja 

yang dilakukan oleh seorang guru selama menjalankan tugas dan tanggug 

jawabnya, sebagaimana dalam kinerja tersebut seornag guru dibekali dengan 

kemampuan-kemamuan untuk menyelesaikan segala pekerjaanya dengan tepat 

waktu.  

Upaya meningkatkan kinerja guru dapat melalui lingkungan fisik sekolah, 

sebagaimana dalam lingkungan fisik sekolah yang mendukung kerja guru seperti 

sarana dan prasarana, kebersihan, ventilasi udara serta pencahayaan yang abik 

akan mempermudah seorang guru dalam menjalan kan tugas dan tanggung 

jawabnya selama melakukan pekerjaan, maka dalam hal ini tentu akan 

meningkatkan kinerja guru yang semakin baik. 

Pengaruh lingkungan fisik terhadap kinerja guru telah di ungkapkan oleh 

Wahyudi yang menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi kinerja guru yakni 

berasal dari intrinsic dan ekstrinsik, sebagaimana dalam faktor luar tersebut 

terdapat salah satunya yakni lingkungan kerja, sebagaimana lingkungan kerja 

tersebut terdapat fisik dan non fisik, maka dalam hal ini lingkungan kerja fisik 

yang baik akan memberikan pengaruh terhadap kinerja guru.
45

 

Berdasarkan teori ini dapat dinyatakan bahwa lingkungan fisik sekolah 

memberikan pengaruh terhadap kinerja seorang guru, apabila lingkungan fisik 
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disekolah baik dan sesuai dengan standar kerja guru maka akan memberikan 

pengaruh yang baik terhadap peningkatan kinerja guru. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian yang memiliki relevansi dengan yang penulis lakukan yaitu 

penelitian yang dilakukan oleh: 

1. Milza Yulianda (2016) dengan judul “pengaruh lingkungan sekolah fisik 

dan kompetensi guru terhadap kinerja guru di SMAN 2 Sijunjung  

Berdasarkan hasil penelitian menyebutkan bahwa lingkungan sekolah fisik 

dan kompetensi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru pelajaran Ekonomi di SMAN 2 Sijunjung. 
46

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Hary Susanto (2016), dengan penelitian yang berjudul “faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru di sekolah menengah kejuruan”. Berdasarkan 

hasil penelitiannya diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru yakni kompetensi, kepemimpinan kepala sekolah dan 

motivasi kerja guru secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja 

guru di sekolah menengah kejuruan. 
47

 

Berdasarkan penelitian relevan di atas dapat disimpulkan yang menjadi 

perbedaan dengan peneliti adalah peneliti membahas tentang lingkungan fisik 

sekolah dengan kinerja guru dengan jenis penelitian kuantitatif korelasi sedangkan 
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 Milza Yulinda, 2016, Pengaruh lingkungan sekolah fisik dan kompetensi guru terhadap 

kinerja guru di SMAN 2 Sijunjung, Skripsi, Tidak diperjual belikan. 
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saudara Milza Yulinda tentang pengaruh lingkungan sekolah fisik dan kompetensi 

terhadap kinerja guru dengan jenis penelitian regresi linier berganda,  penelitian 

Hari Susanto meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

dengan jenis penelitian Regresi linier Berganda, Sedangkan yang menjadi 

persamaan adalah pada variabel kinerja guru dan lingkungan fisik sekolah. 

 

E. Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan 

batasan terhadap konsep teoritis, hal ini supaya tidak terjadi salah pengertian di 

dalam penelitian ini. Lingkungan fisik dilihat dari indikator-indakator yang di 

nyatakan oleh  Supardi
48

 yakni sebagai berikut: 

a. Lingkungan Fisik 

1. Kebersihan  

a) Tersedia tong sampah di setiap ruang kelas  

b) Ruang kelas yang bersih  

c) Sekolah menyediakan seragam siswa dengan warna yang bersih 

2. Keselamatan 

a) Bangunan sekolah terdapat IMB sebagai jaminan keselamatan 

warga sekolah 

b) Sumber air dan hidron pemadam kebakaran mudah di akses saat di 

butuhkan 

c) Obat P3K ada di setiap ruang sekolah 
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3. Penggunaan sumber daya secara hemat dan efisien  

a) Guru menggunakan peralatan pembelajaran seperti media yang ada 

disekolah 

b) Penggunaan air minum dispenser saat dibutuhkan 

c) Penggunaan listrik seperti lampu saat ruangan gelap mendung  

4. Kenyamanan  

a) Sarana mushola sekolah 

b) Jumlah Meja dan kursi sesuai jumlah siswa  

c) Terdapat rak buku dan  lemari sepatu siswa disekolah 

d) Tersedia ventilasi udara disetiap ruang disekolah 

e) Tersedia lampu penerangan di setiap ruang kelas  

5. Keindahan  

a) Penataan gambar-gambar pahlawan di ruang kelas 

b) Kata-kata mutiara dan bijak di setiap jalan masuk kelas 

Variabel kinerja guru juga dapat di ukur melalui indicator-indikator yang di 

ungkapkan oleh Wahab Umiarso
49

 yakni sebagai berikut: 

b. Kinerja Guru 

1. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar 

a) Membuat RPP dan silabus mengajar 

b) Mempersiapkan bahan ajar  

2. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada anak 

a) Menjelaskan materi dengan jelas dan berintonasi 
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b) Menunjukan contoh saat memberikan penjelasan materi 

c) Membuka pelajaran dengan mengaitkan materi dengan kenyataan 

sesungguhnya 

3. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

a) Menggunakan berbagai metode mengajar setiap pembelajaran 

b) Menggunakan strategi mengajar yang terbaru dan sesuai materi 

c) Menciptakan kelas yang aktif dengan metode mengajar 

4. Pemberian tugas-tugas kepada anak 

a) Memberikan tugas kepada siswa setelah menjelaskan materi 

b) Memberikan PR kepada siswa setiap selesai kegiatan pembelajaran 

5. Kemampuan mengelola kelas 

a) Mengabsen siswa setiap memulai pembelajaran 

b) Mengatur tempat duduk siswa yang rapi 

c) Menggunakan sistem tanya jawab dalam pembelajaran 

6. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi 

a) Melakukan observasi aktivitas siswa dan memeriksa hasil jawaban 

siswa sebagai bahan pemberian kesimpulan akhir pembelajaran  

b) Memberikan remedial kepada siswa yang tidak tuntas dalam belajar 

 

F. Asumsi dan Hipotesis 

a. Asumsi 

Dari uraian-uraian diatas, sebagai landasan kerja penulis maka diasumsikan 

bahwa: “lingkungan fisik sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
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guru Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Negeri Se-Kecamatan 

Kampar”. 

b. Hipotesis 

Adapun hipotesa yang dapat diajukan adalah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Negeri Se-Kecamatan Kampar 

dengan kata lain Ha di terima Ho ditolak. 

Ha : Terdapat pengaruh antara lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja guru 

Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Negeri Se-Kecamatan 

Kampar .  

H0 : Tidak ada pengaruh antara lingkungan fisik sekolah terhadap kinerja 

guru Ilmu Pengetahuan Sosial di Sekolah Menengah Negeri Se-

Kecamatan Kampar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


