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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Kinerja

Dalam bahasa Inggris istilah kinerja adalah performance.Performance

merupakan kata benda.Salah satu entry-nya adalah “thing done” (sesuatu hasil

yang telah dikerjakan). Jadi arti Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum

dan sesuai dengan moral maupun etika.1

Menurut Mangkunegarakinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.Tinggi rendahnya kinerja

pekerja berkaitan erat dengan sistem pemberian penghargaan yang diterapkan oleh

lembaga/organisasi tempat mereka bekerja.Pemberian penghargaan yang tidak

tepat dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja seseorang.2

Istilah “kinerja” berasal dari kata job performance atau actual performance

(prestasi kerja nyata) yang dicapai seseorang. Secara terminologi, pengertian

“kinerja” adalah “hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

1Depdikbut RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 2004).
2Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan (Bandung : Pt.Remaja

Rosdakarya,2001),hal.67
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seseorang berdasarkan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan atau

tanggung jawab yang diberikan kepadanya” 3

Sedangkan Siagian berpendapat bahwa: “kinerja merupakan suatu

pencapaian pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari

keluaran yang dihasilkan”.4 Keluaran yang dihasilkan dapat berupa fisik, hal yang

ditegaskan oleh Nawawi yang menyebutkan kinerja dengan istilah karya, yaitu

“suatu hasil pelaksanaan pekerjaan yang baik bersifat fisik maupun non fisik”.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan misi organisasi.5 Dari

konteks tersebut kinerja guru yang dikemukakan dalam buku ini adalah tingkat

pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan berdasarkan tujuan, misi, dan visi

organisasi.

Menurut Maler menyatakan bahwa “kinerja sebagai unjuk kerja yaitu

sebagai keberhasilan seseorang dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Perbedaan

unjuk kerja antar individu dalam situasi kerja adalah akibat adanya perbedaan

karakteristik individu dan situasi yang berbeda.

Berkaitan erat dengan kinerja guru di dalam melaksanakan tugasnya

sehari-hari,sehingga dalam melaksanakan tugasnya guru perlu memiliki tiga

kemampuan dasar agar kinerjanya tercapai sebagai berikut:

1) kemampuan pribadi meliputi hal-hal yang bersifat fisik seperti tampang,

suara, mata atau pandangan, kesehatan, pakaian, pendengaran, dan hal

3Ismail Nawawi, Budaya Orgnisasi Kepemimpinan Dan Kinerja, ( Jakarta : 2016), hal
238

4 Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia, ( Jakarta : 2014), hal.327
5Mangkunegara,Op .Cit, Manajemen Sumber Daya Manusia, hal.422
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yang bersifat psikis seperti humor, ramah, intelek, sabar, sopan, rajin,

kreatif, kepercayaan diri, optimis, kritis, obyektif, dan rasional;

2) kemampuan sosial antara lain bersifat terbuka, disiplin, memiliki

dedikasi, tanggung jawab, suka menolong, bersifat membangun, tertib,

bersifat adil, pemaaf, jujur, demokratis, dan cinta anak didik;

3) kemampuan profesional sebagaimana dirumuskan oleh P3G yang

meliputi 10 kemampuan profesional guru yaitu: menguasai bidang studi

dalam kurikulum sekolah dan menguasai bahan pendalaman/aplikasi

bidang studi, mengelola program belajar mengajar,mengelola kelas,

menggunakan media dan sumber, menguasai landasan-landasan

kependidikan, mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi

siswa untuk kepentingan pendidikan, mengenal fungsi dan program

bimbingan penyuluhan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi

sekolah, memahami prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian

pendidikan guna keperluan mengajar menurut.6

Menurut Robet Bacal kinerja adalah proses komunikasi yang berlangsung

terus menerus, yang dilaksanakan kemitraan, antara seorang guru dan siswa

dengan terjadinya proses komunikasi yang baik antar kepala sekolah dengan guru,

dan guru dengan siswa dalam proses pembelajaran dapat mempercepat

pemahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru, dan ini

6Martinis dan Maisah Yamin, Standarisasi Kinerja Guru, ( Jakarta :2010), hal.89
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merupakan suatu sistem kinerja yang memberi nilai tambah bagi sekolah dalam

rangka meningkatkan kualitas siswa dalam belajar.7

“Kinerja sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu”8 Dengan demikian kinerja

guru adalah persepsi guru terhadap prestasi kerja guru yang berkaitan dengan

kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama dan prakarsa.

a. Penilaian Kinerja

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas karena

merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai tingkat

produktivitas organisasi yang tinggi.Untuk mengetahui apakah tugas, tanggung

jawab dan wewenang guru sudah dilaksanakan atau belum maka perlu adanya

penilaian objektif terhadap kinerja.9 Penilaian pelaksanaan pekerjaan ini adalah

suatu proses yang dipergunakan oleh organisasi untuk menilai pelaksanaan

pekerjaan pegawai. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya mengadakan

penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan hal yang penting.Berbicara

tentang kinerja guru erat kaitannya dengan standar kinerja yang dijadikan ukuran

dalam mengadakan pertanggungjawaban.Penilaian kinerja bermanfaat untuk

mengetahui perkembangan dan kemajuan organisasi sesuai dengan standar yang

dibakukan dan sekaligus sebagai umpan balik bagi pekerja sendiri untuk dapat

7Robet bacal, Performance Managemen (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka
Utama,2005),hlm.3

8Hasibuan, Organisasi Dan Motivasi ( Jakarta : Pt. Bumi Aksara,2003),hlm.34
9Gibson,Op.Cit, Standarisasi Kinerja Guru, hlm.99
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mengetahui kelemahan, kekurangannya sehingga dapat memperbaiki diri dan

meningkatkan kinerjanya.

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan

patokan-patokan tertentu. Kinerja guru adalah kemampuan guru dalam mencapai

tujuan pembelajaran, yang dilihat dari penampilannya dalam melakukan proses

belajar mengajar. Diknas sampai saat ini belum melakukan perubahan yang

mendasar tentang standar kinerja guru, dan secara garis besar. Masih mengacu

pada rumusan 12 kompetensi dasar yang harus dimiliki guru yaitu:

(1) menyusun rencana pembelajaran;

(2) melaksanakan pembelajaran;

(3) menilai prestasi belajar;

(4) melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi bbelajar peserta

didik;

(5) memahami landasan kependidikan;

(6) Memahami kebijakan pendidikan;

(7) memahami tingkat perkembangan siswa;

(8) Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajaran;

(9) Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan;

(10) Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan;

(11) Menguasai keilmuan dan ketrampilan sesuai materi pembelajaran; dan

(12) Mengembangkan profesi.10

10Depdiknas RI . UURJ No. 20, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta:,2003).



24

Ke dua belas kompetensi inilah yang dapat dilihat melalui alat penilaian

kemampuan guru (APKG). Aspek-aspek APKG secara umum dapat

dikelompokkan kedalam tiga kemampuan, yaitu :

(1) Kemampuan guru dalam membuat perencanaan pengajaran;

(2) Kemampuan guru dalam mengajar di kelas;

(3) Kemampuan guru dalam mengadakan hubungan antar pribadi.11

Menurut Sudjana kinerja guru dapat dilihat dari kompetensinya

melaksanakan tugas-tugas guru, yaitu:

1) Merencanakan proses belajar mengajar;

Yang dimaksud merencanakan proses blajar mengajar adalah

mempersiapkan kegiatan interaksi antara guru dan murid di mana

akan diahiri dengan evaluasi hasil belajar.

2) Melaksanakan dan mengelolah proses belajar mengajar;

Dimana guru di haruskan melaksanakan dan mengelola proses

belajar mengajar agar tercapat interaksi dan hasil dari proses

belajar tersebut.

3) Menilai kemajuan proses belajar mengajar

Guru mengevaluasi hasil belajar siswa, baik yang berupa ujian

tertulis maupun praktek yang di laksanakan.

4) Menguasai bahan pelajaran.

Sebelum melaksanakan proses blajar mengajar hendak nya guru

harus mempersiapkan dan menguasai materi yang akan di berikan

kepada siswa nya, supaya proses pembelajaran berlangsung dengan

lancar.12

11Depdiknas RI, Alat Penilai Kemampuan Guru, (Jakarta:2003).
12Sudjana, Metode Statistik (Bandung: Transito,2002),hlm.17
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b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Mathis dan Robert L. Jacksonbanyak faktor yang

mempengaruhi kinerja dari individu tenaga kerja, antara lain :

1) kemampuan,

2) motivasi,

3) dukungan yang diterima,

4) keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan dan

5) hubungan mereka dengan organisasi.13

Menurut Gibson, et aldalam Yamin ada tiga perangkat variabel

yang mempengaruhi perilaku dan prestasi kerja atau kinerja, yaitu:

1) Variabel individual meliputi kemampuan dan ketrampilan

(mental dan fisik), latar belakang (keluarga, tingkat sosial,

penggajian) dan demografis(umur, asal-usul, jenis kelamin)

2) Variabel organisasional meliputi sumberdaya, kepemimpinan,

imbalan, struktur, dan desain pekerjaan

3) Variabel psikologis meliputi persepsi, sikap, kepribadian, belajar

dan motivasi.14

Ketiga variabel tersebut berhubungan satu sama lain dan saling

pengaruh-mempengaruhi. Gabungan variabel individu, organisasi, dan

psikologis sangat menentukan bagaimana seseorang mengaktualisasikan

diri.

13Mathis dan Robert L. Jackson, Manajemen SDM (Jakarta:Selemba Empat,2001),hlm.82
14Gibson, et al,Standarlisasi Kinerja Guru (Jakarta: Gaung Persada Press,2006),hlm.89
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Menurut Syafri Mangkuprawira dan Aiada Vitayala dalam Yamin.

Kinerja merupakan suatu kontruksimultidimensi yang mencakup banyak

faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut adalah :

a) Faktor Personal/individual, meliputi unsur pengetahuan,

keterampilan (skill), kemampuan, kepecayaan diri,motivasi dan

komitmen yang dimiliki oleh tiap individu guru.

b) Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan team

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan,dan

dukungan kerja pada guru.

c) Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangatyang

diberikan oleh rekandalam satu tim, kepercayaan terhadap sesema

anggota tim, kekompakan, dan keeratan anggota tim.

d) Faktor system, meliputi system kerja, fasilitas kerja yang diberikan

oleh pimpinan sekolah, proses organisasi dan kultur kerja dalam

organisasi (sekolah).

e) Faktor  kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan

lingkungan eksternal dan internal. 15

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa banyak faktor dan variabel yang

mempengaruhi kinerja guru.Faktor-faktor tersebut bisa berasal dari dalam diri,

dan juga dapat berasal dari luar atau faktor situasional.Disamping itu, kinerja

dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan individu.

15Sjafri Mangkuperwira, Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik, ( jakarta : 2011) ,
hlm. 209
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B. Definisi Profesionalisme Guru

Professional berasal dari kata profesi (profession) yang diartikan sebagai

jenis pekerjaan khas yang mana memerlukan pengetahuan, keahlian atau ilmu

pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang

lain, instansi atau lembaga.16 Dari pengertian diatas, maka guru professional

adalah guru yang ingin mengedepankan mutu dan kualitas layanandan produknya,

layanan guru harus memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan

pengguna serta memaksimalkan kemampuan peserta didikberdasar potensi dan

kecakapan yang dimiliki masing-masing individu.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa professional guru merupakan

bidang pekerjaan khusus yang dilaksnakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme

2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan,

ketakwaan, dan akhlak mulia

3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai

dengan bidang tugas

4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

5) Memiliki tanggung jawabatas pelaksanaan tugas keprofesinalan

6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan seuai dengan prestasi kerja

16Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : 2004).
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7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesionalisme secara

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat

8) Memilki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas

profesionalisme

9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur

hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan.17

Untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki beberapa

kompetensi. Dalam undang-undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan

Pemerintah No.19/2005, yaitu adalah :

1) Kompetensi Kepribadian :

a) Kompetensi Kepribadian adalah kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan

berakhlak mulia. Sub kompetensi dalam kompetensi kepribadian

meliputi:

1. Kepribadian yang mantap dan stabil meliputi bertindak sesuai

dengan norma sosial, bangga menjadi guru, dan memiliki

konsistensi dalam bertindaksesuai dengan norma.

2. Kepribadian yang dewasa yaitu menampilkan kemandirian

dalam bertindak sebagaipendidik dan memiliki etos

kerja sebagai guru.

17Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
Bab III, Pasal 7 .
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3. Kepribadian yang arif adalah menampilkan tindakan yang

didasarkan pada kemamfaatan peserta didik, sekolah dan

masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan

bertindak.

4. Kepribadian yang berwibawa meliputi memiliki perilaku yang

berpengaruh positif terhadappeserta didik dan memiliki perilaku

yangh disegani.

b) Berakhlak mulia dan menjadi teladan

1. Berakhlak mulia dan dapat menjadi teladan

meliputibertindak sesuai dengan norma religius (imtaq, jujur,

ikhlas, suka menolong) dan memiliki perilaku yang diteladani

peserta didik.

2) Kompetensi Paedagogik :

a. Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan pemahaman terhadap

peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran,

evaluasi hasil belajar,dan pengembanganpeserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sub

kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah :

1. Memahami peserta didik secara mendalam yang meliputi

memahami peserta didik dengan memamfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian,

dan mengidentifikasi bekal ajarawal peserta didik.
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2. Merancang pembelajaran, teermasuk memahami

landasan pendidikan untuk kepentingan pembelajaran yang

meliputi memahmi landasan pendidikan, menerapkan teori

belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran

berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang

ingin dicapai, dan materi ajar, serta menyusun rancangan

pembelajaran berdasarkan strategiyang dipilih.

3. Melaksanakan pembelajaran yang meliputi menata latar (

setting) pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang

kondusif.

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yang

meliputi merancang dan melaksanakan evaluasi (assessment)

proses dan hasil belajar secara berkesinambungan denga

berbagai metode,menganalisis hasil evaluasi proses dan hasil

belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar (mastery

level), dan memamfaatkan hasil penilaian pembelajaran

untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara

umum.

5. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan

berbagai potensinya meliputi memfasilitasi peserta didik

untuk pengembangan berbagai potensi akademik, dan

memfasilitasipeserta didik untuk mengembangkan berbagai

potensi nonakademik.
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b. Kompetensi professional :

1) Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan

materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan

yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan

metodologi keilmuannya.

2) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang

mendukung pelajaran yang dimampu

3) Mengusai standar kompentensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran/bidang pengembangan yang dimampu.

4) Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara

kreatif.

5) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif.

6) Memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangakan

diri.

c. Kompetensi Sosial

1) Kompetensi Sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

2) Bersikap inkulif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif

karena pertimbangan jeniskelamin, agara, raskondisifisik, latar

belakang keluarga, dan status sosial keluarga.
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3) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat.

4) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI yang

memiliki keragaman social budaya.

5) Berkomunikasi dengan lisan maupun tulisan18

C. Definisi Motivasi Kerja

Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mengarahkan daya potensi

bawahan agar mau bekerja secara produktif berhasil mencapai dan mewujudkan

tujuan yang telah ditentukan.Motivasi kerja terdiri dari dua kata yaitu motivasi

dan kerja.Menurut Hasibuan motivasi berasal dari kata dasar motif, yang

mempunyai arti suatu perangsang, keinginan dan daya penggerak kemauan

bekerja seseorang.Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerjasama dengan efektif dan

terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan.19

Sedangkan menurut Robbins, motivasi adalah kesediaan untuk

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang

dikondisikan oleh kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan

individual. Kebutuhan terjadi apabila tidak ada keseimbangan antara apa yang

dimiliki dan apa yang diharapkan. Dorongan merupakan kekuatan mental yang

18Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
Bab IV, Pasal 8 ayat 1.

19Hasibuan,Organisasi Dan Motivasi (Jakarta: Pt.Bumi Aksara,2003),hlm.95.
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berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan.Dan tujuan adalah

sasaran atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang individu.20

Kerja adalah sejumlah aktivitas fisik dan mental untuk mengerjakan suatu

pekerjaan.21Menurut Fattah kerja merupakan kegiatan dalam melakukan

sesuatu.22Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan,

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan

kerja.23

Selanjutnya motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada

dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan

luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter, dan imbalan non moneter

yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal

mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang

bersangkutan.24

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud motivasi

kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja

individu atau kelompok terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan.Motivasi kerja

guru adalah kondisi yang membuat guru mempunyai kemauan/kebutuhan untuk

mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Motivasi kerja guru

akan mensuplai energi untuk bekerja / mengarahkan aktivitas selama bekerja, dan

menyebabkan seorang guru mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan

organisasi dengan tujuan pribadinya.

20 Robbins, Perilaku Organisasi Jilid I (Yogyakarta:Aditya Media,2001),hlm.166
21Hasibuan, opcit. hlm.94
22Fattah , Landasan  Kependidikan, ( Bandung : 2003 ), hlm. 19
23Amirullah dkk, Pengantar Manajemen, ( Yogyakarta : 2002), hlm. 146
24 Fattah, Landasan Kependidikan (Bandung: Pt.Remaja Rosdakarya,2003),hlm.19
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D. Hubungan Profesionalisme dan Kinerja

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang di dalam

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan sperti standar

hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Oleh Donelly, Gibson Ivancevich yang dikutip oleh Rivai , menjelaskan kinerja

merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam melaksanakan tugas serta

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.25 Menurut Sardiman

(1986) ada 5 aspek utama yang merupakan kecakapan dan pengetahuan yang

harus dimiliki oleh guru yaitu : (1) memahami diri untuk menempatkan

kedewasaannya, (2) mengenal siswa secara utuh, (3) memiliki pengetahuan luas

tentang tujuan pendidikan, (4) memiliki kecakapan memberi bimbingan dan, (5)

memiliki pengetahuan yang bulat dan baru mengenai ilmu yang diajarkan.26

Dalam melaksanakan tugasnya agar mampu menghasilkan kinerja yang baik,

maka banyak faktor yang mempengaruhinya, diantaranya seperti menempatkan

kedewasaannya.

E. Hubungan Motivasi Kerja Dan Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan

(ability) dan faktor motivasi (motivation).Faktor kemampuan terdiri dari

faktorpengetahuan dan keterampilan (Keith Davis, 1964:484 dalam

Mangkunegara, 2004:67). Selain faktor kemampuan dan motivasi, faktor lain

25Gibson dkk, Organisasi Prilaku Struktur Proces, ( Jakarta : 1996 ), hlm. 91
26 Sardiman,Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta : 2011) hlm.141-142
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yang dapat mempengaruhi kinerja individu adalah organisasi tempat

berlangsungnya proses.27

Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja.Pengaruh tersebut

bersifat positif, artinya semakin tinggi motivasi kerja, maka kinerja cenderung

semakin tinggi.Seseorangyang memiliki motivasi kerja yang tinggi dari dalam

dirinya, dapat dilihat diantaranya yaitu memiliki tanggung jawab yang tinggi

dalam melaksanakan tugasnya, melaksanakan tugas dengan target yang jelas, serta

lebih mengutamakan prestasi jabatan. Adanya dorongan untuk berprestasi akan

membuat Seseorangbekerja keras untuk meningkatkan kualitas kerjanya dalam

memimpin. Selain motivasi dari dalam diri (intrinsik), motivasi ekstrinsik yang

besar akan mempengaruhi seseorang dalam bekerja.28

Istilah motivasi berasala dari kata motif yang dapat diartikan sebagai

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan induvidu tersebut

bertindakatau berbuat. Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat

diinterpensikan dalam tingkah lakunya, berupa ransangan, dorongan, atau

pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Ada pendapat

lainyangmenyatakan bahwa analisis motivasi perlu memusatkan perhatian pada

faktor - faktor, yangmenimbulkan dan mengarahkan aktivitas – aktivitas

seseorang. Sedangkan pendapat lainnya, ada yang dengan kearahtujuan.29

berbagai ciri yang dapat diamati bagi seseorang yang memiliki motivasi:

27Anwaruddin, Awang, Pengembangan Model Penilaian Kinerja Pegawai, (Jurnal
Ilmu Administrasi. Vol. 3, No. 42006), hlm 268-279

28JMP, Volume 1 Nomor 3, Desember 2012).
29WinardiJ,Motivasi dan pemotivasiandalam manajemen,(Jakarta : 2002),hlm,77.
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(1)kinerjanya  tergantung  pada  usaha  dan memiliki kemampuan untuk

menyelesaikan tugas seringkali mendapat umpan balik yang konkret bagamana

seharusnya melaksanakan tugas secara optimal.

F. Kajian Terdahulu

Penelitian ini mendukung  penelitian sebelumnya yang  dilakukan oleh

Rodiyah  (2010),  bahwa  motivasi  kerja  berpengaruh  terhadap kinerja guru 339

Semarang. Sunarno (2005) dalam penelitiannya menemukan adanya pengaruh

signifikan antara motivasi kerja dengan kinerja guru SMA di Kabupaten

Tegal.Hasil penelitian Sudharto (2012) menunjukkan pula adanya pengaruh

signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja kepala SMA di eks Karisidenan

Semarang.

Tesis pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah di Pondok Pesantren,

Fatur Rahman UIN Malang 2008 dengan judul tesis Pengembangan

Profesionalisme Guru Madrasah di Pondok Pesantren.Dalam tesisnya

menjelaskan bahwa dengan aplikasi profesionalisme guru agama ada peningkatan

terhadap mutu guru agama di Pondok Pesantren.30

Azwan Feri S, dengan judul tesis Manajemen ISO, Sikap dan

Porfesionalisme Guru Pendidik Agama Islam. Dari hasil penelitiannya

menunjukkan adanya korelasi positif antara sikap manajerial guru Pendidikan

Agama Islam pada Manajemen ISO 900:2000 terhadap profesionalisme guru

30Fatur rahman, Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah Di Pondok Pasantren,
tesis program pasca sarjana UIN Malang, 2008
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Pendidikan Agama Islam. Haisl penelitian ini berguna meningkatkan mutu

pendididkan.31

Sunari, dalam judul tesis Implementasi Gaya Kepemimpinan

Transformasional.Dari hasil penelitiannya dalam tesis ini menunjukkan bahwa

implementasi gaya kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan

profesionalisme guru SMA Negeri 1 Depok diwujudkan dengan beberapa

transformasi yang dapat meningkatkan profesionalitas guru. Hal ini berbeda

dengan tesis yang ditulis penulis, namun ada persamaannya yaitu tentang

profesionalisme.32

Jika dalam tesis ini lebih fokus membahas tentang kompetensi guru

Pendidikan Agama Islam dan mutu profesionalisme guru agama Islam, penulis

lebih memfokuskan terhadap keadaan profesionalisme guru Pendidikan Agama

Islam di SDN Kelurahan Tanah Sereal.

Nurul Laela dalam tesis yang berjudul “Hubungan Antara Kompetensi

Guru Agama dan Sikap Keberagaman Siswa dengan Hasil Belajar Pendidikan

Agama Islam Kelas XII SMA Sekota Cilegon”.33Hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa kompetensi guru agama memberikan nilai hubungan pada

haisl belajar siswa, sementara sikap keberagaman siswa dengan hasil belajar

Pendidkan Agama Islam juga menunjukkan nilai hubungan yang signifikan

31 Feri azwan s, Manajemen ISO, sikap dan profesionalisme guru pendidikan agama
islam tesis program pasca sarjana UIN Syarif hidayatullah jakarta, 2011

32Sunari, Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional, (tesis s2 universitas
depok).

33 Nurul laela, hubungan antara kopetensi guru agama dan sikap keberagamaan siswa
dengan hasil belajar pendidikan agama islsm siswa kelas XII SMA sekota cilegon, (tesis S2
FTIK,UIN Syarif hidayatullah jakarta.2008)
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sehingga dari kedua hubugan antara kompetensi guru agama dan sikap

keberagaman dengan hasil belajar memberikan nilai korelasi dengan kategori

baik.

G. Kerangka Teoritis

Agar konsep-konsep dapat diteliti secara empiris, maka harus

dioprasionalkan dengan mengubahnya menjadi variabel. Kerangka berfikir

merupakan alur penalaran yang didasarkan pada tema masalah penelitian yang

digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempelajari teori yang

mendukung judul penelitian.Menurut Sugiono kerangka berfikir merupakan

model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor

yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting.34

Dalam penelitian ini untuk mewujudkan arah dari pemecahan dan

penganalisa masalah yang dihadapi, maka terlebih dahulu perlu dikemukakan

gambaran yang berupa kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar Kerangka Pemikiran

34Sugiono, Metode Penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta,2003),hlm.47.

Profesionalisme
guru (X1)

Motivasi Kerja
(X2)

Kinerja Guru
(Y)
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Keterangan :

Uraian kerangka diatas dapat dijelaskan bahwa antara profesionalisme

guru (X1), motivasi kerja (X2) dan kinerja guru (Y) mempunyai hubungan yang

dapat dipisahkan artinya apabila proses pembelajaran didukung dengan

pemahaman, mutu dan profesionalitas maka pada akhirnya akan diperoleh kinerja

guru yang optimal.

a. Teori Profesionalisme Guru

Professional berasal dari kata profesi (profession) yang diartikan sebagai

jenis pekerjaan khas yang mana memerlukan pengetahuan, keahlian atau ilmu

pengetahuan yang digunakan dalam aplikasi untuk berhubungan dengan orang

lain, instansi atau lembaga.35

Dari pengertian diatas, maka guru professional adalah guru yang ingin

mengedepankan mutu dan kualitas layanan dan produknya, layanan guru harus

memenuhi standarisasi kebutuhan masyarakat, bangsa dan pengguna serta

memaksimalkan kemampuan peserta didik berdasar potensi dan kecakapan yang

dimilikimasing-masing individu.

Profesionalsime guru dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal

yang meliputi minat dan bakat serta faktor eksternal yang berkaitan dengan

lingkungan sekitar (termasuk kebijakan), sarana-prasarana, dan pelatihan yang

diikuti.Maister (1997) mengemukakan bahwa profesionalisme bukan sekedar

pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, dengan

pengembangan profesionalisme diharapkan guru tidak hanya memiliki

35Supiyadi, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta : 2015 ), hlm,11
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keterampilan yang tinggi tetapi juga tingkah laku yang dipersyaratkan.

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara global, karena guru

memiliki peran tidak hanya menyampaikan informasi ilmu pengetahuan

danteknologi tetapi juga membentuk sikap dan jiwa siswa sehingga mampu

bertahan dalam era persaingan.Tugas guru adalah membantu peserta didik agar

mampu beradaptasi terhadap tantanga kehidupan serta mengembangkan potensi

yang ada pada peserta didik.Pengembangan potensi peserta didik ini meliputi

aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, social, emosional dan

keterampilan.36

Profesionalisme guru di Negara lain, sebagai contoh Amerika Serikat.

Pengembangan profesionalisme guru harus memenuhi standar sebagaimana yang

dikemukakan oleh Stiles dan Horsley (1998) dan NRC (1996), bahwa ada empat

standar pengembangan profesional guru, yaitu 1) Standar pengembangan

profesipara guru melalui sebuah observasi alam, membuat penjelasan dan menguji

penjelasan tersebut berdasarkan fenomena alam, 2) standar pengembangan profesi

para guru tidak hanya tahu sain tetapi juga tahu bagaimana mengajarkannya, guru

memahami bagaimana siswa memahami bagaimana konsep-konsep penting,

konsep apa yang mampu dipahami siswa sesuai tahap perkembangannya, dan

representasi apa yang dapat membantu siswa belajar, 3) standar pengembangan

profesi guru memahami bahwa dengan memilih profesi guru, mereka telah

berkomitmen untuk belajar sepanjang masa, 4) standar pengembangan profesi

program-program profesi untuk guru harus koheren (berkaitan) dan terpadu.

36Mho Usman, Menjadi Guru Profesional, ( Bandung : 2005 ), hlm. 81
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Standar ini dimaksudkan untuk menangkal adanya kesempatan pengembangan

profesi yang terfragmentasi dan tidak berkelanjutan.37 Selain itu di Amerika

Serikat seperti diuraikan dalam jurnal Education Leadership (1993) dijelaskan

bahwa untuk menjadi professional, seorang guru dituntut untuk memilih lima hal:

1. mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya,

2. menguasai secara mendalam bahan/mata pelajaran yang diajarkan serta cara

mengajarnya kepada siswa,

3. bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara

evaluasi,

4. mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari

pengalaman,

5. merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.38

Membandingkan profesionalisme guru di negara asing dengan di

Indonesia, memang masih jauh berbeda. Akadium (1999) mengenukakan bahwa

ada lima penyebab rendahnya profesionalisme guru di Indonesia, yaitu:

1. masih banyak guru tidak menekuni profesinya secara utuh,

2. belum adanya standar perofesional guru sebagaimana tuntutan di

Negara-negara maju,

3. kemungkinan disebabkan adanya perguruan tinggi swasta sebagai

pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpamemperhitungkan output

kelak di lapangan,

37http://www.lpmpsulsel.net/v2/index.php?option=com_content&view=artic
le&id=356:guru-di-era-globalisasi&catid=42:ebuletin&Itemid=215
38 Jurnal, Education Leadership (1993)



42

4. kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri.

b. Teori – Teori Motivasi Kerja Terhadap kinerja

Banyak lahir dari pendekatan–pendekatan yang berbeda–beda, hal itu terjadi

karena yang dipelajari adalah perilaku manusia yang komplek.Jadi teori–teori ini

perlu bagi organisasi dalam memahami karyawan (guru) dan mengarahkan

karyawannya (guru) untuk melakukan sesuatu.

1) Teori motivasi dua faktor atau teori iklim sehat oleh Herzberg.

Herzberg berpendapat bahwa ada dua faktor ekstrinsik dan instrinsik yang

mempengaruhi seseorang bekerja.Termasuk dalam faktor ekstrinsik (hygienes)

adalah hubungan interpersonal antara atasan dengan bawahan, teknik supervisi,

kebijakan administratif, kondisi kerja dan kehidupan pribadi.Sedangkan faktor

instrinsik (motivator) adalah faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan

kepuasaan kerja dan meningkatkan prestasi atau hasil kerja individu. Menurut

siswanto motivasi seseorang akan ditentukan motivatornya, yang meliputi:

prestasi (Achievement), penghargaan (Recognition), tantangan (Challenge),

tanggungjawab (Responsibility), pengembangan (Development), keterlibatan

(Involvement), dan kesempatan (Opportunity). 39

Dalam teori motivasi Herzberg, faktor-faktor motivator meliputi: prestasi,

pengakuan, tanggungjawab, kemajuan, pekerjaan itu sendiri dan kemungkinan

berkembang.

a) Prestasi (achievment) adalah kebutuhan untuk memperoleh prestasi di

bidang pekerjaan yang ditangani. Seseorang yang memiliki keinginan

39 http://kammiuinmalang.multiply.com/journal/item/7/Motivasi_Berorganisasi
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berprestasi sebagai kebutuhan “need” dapat mendorongnya mencapai

sasaran.

b) Pengakuan (recoqnition) adalah kebutuhan untuk memperoleh

pengakuan dari pimpinan atas hasil karya/hasil kerja yang telah dicapai.

c) Tanggungjawab (responbility) adalah kebutuhan untuk memperoleh

tanggungjawab dibidang pekerjaan yang ditangani.

d) Kemajuan (advencement) adalah kebutuhan untuk memperoleh

peningkatan karier (jabatan).

e) Pekerjaan itu sendiri (the work it self) adalah kebutuhan untuk dapat

menangani pekerjaan secara aktif sesuai minat dan bakat.

f) Kemungkinan berkembang (the possibility of growth) adalah kebutuhan

untuk memperoleh peningkatan karier.

Frederick Herzberg memilah herarki kebutuhan maslow menjadi

kebutuhan tigkat rendah (fisiologis, rasa aman, dan sosial) dan kebutuhan

tingkat tinggi (penghargaan dan aktualisasi diri). Herzberg mengemukakan

bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan memenuhi

kebutuhan tingkat tingginya.40

2) Teori motivasi prestasi kerja David Mc Clelland.

Teori ini berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan

energi potensial, bagaimana energi ini dilepaskan dan digunakan

tergantung pada kekuatan dorongan yaitu: (a). Kekuatan motif dan

40Hasibuan, opcit. hlm.115-116
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kekuatan dasar yang terlibat; (b). Harapan dan keberhasilannya; dan (c).

Nilai insentif yang terletak pada tujuan.

Menurut Mc Clelland kebutuhan manusia yang dapat memotivasi

gairah kerja dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

a) Kebutuhan akan prestasi, karyawan akan antusias untuk berprestasi

tinggi, asalkan kemungkinan untuk hal itu diberi kesempatan,

seseorang menyadari bahwa dengan hanya mencapai prestasi kerja

yang tinggi akan dapat memperoleh pendapatan yang besar, dengan

pendapatan yang besar ia dapat memenuhi kebutuhan–

kebutuhannya.

b) Kebutuhan akan afiliasi seseorang karena kebutuhan afiliasi akan

memotivasi dan mengembangkan diri serta memanfaatkan semua

energinya.

c) Kebutuhan akan kekuasaan, kebutuhan ini merupakan daya

penggerak yang memotivasi semangat kerja seorang karyawan. Ego

manusia yang ingin berkuasa lebih dari manusia lainnya akan

menimbulkan persaingan, persaingan ini oleh manajer

ditumbuhkan secara sehat dalam memotivasi bawahannya supaya

termotivasi untuk bekerja giat. 41

Pada teori yang dicapai dari Mc. Clelland gaji/upah, penting sebagai suatu

sumber umpan balik kinerja untuk kelompok karyawan yang berprestasi tinggi

(High Achivers) ia dapat bersifat atraktif bagi orang-orang yang memiliki

41 http://prohumancapital.blogspot.com/2008/07/aktualisasi-teori-motivasi abraham.html
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kebutuhan tinggi akan afiliasi, apabila hal tersebut diberikan sebagai bonus

kelompok, dan ia sangat dinilai tinggi oleh orang-orang yang memiliki kebutuhan

tinggi akan kekuasaan, sebagai alat untuk membeli prestise atau mengendalikan

pihak lain.42

Berdasarkan pada dua teori di atas, maka pada penelitian ini yang sesuai

adalah teori dua faktor Herzberg untuk yang motivator. Karena Herzberg

mengemukakan bahwa cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan

memenuhi kebutuhan tingkat tingginya. Herzberg mengatakan bahwa

memberikan seseorang kenaikan gaji atau kondisi kerja yang baik tidak dapat

memotivasinya karena kebutuhan tingkat rendah dapat dipenuhi secara cepat.

Implikasi teori ini ialah bahwa seorang pekerja mempunyai persepsi berkarya

tidak hanya sekedar mencari nafkah, akan tetapi sebagai wahana untuk

memuaskan berbagai kepentingan dan kebutuhannya, bagaimanapun kebutuhan

itu dikategorisasikan. Indikator dalam penelitian ini meliputi:

(1). Kebutuhan akan Prestasi;

(2). Kebutuhan akan pengakuan;

(3). Pekerjaan itu sendiri;

(4). Tanggungjawab; dan

(5). Kebutuhan untuk berkembang/kemajuan.

a. Kedudukan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja

Motivasi kerja merupakan suatu dorongan untuk melakukan suatu

pekerjaan.Motivasi kerja erat hubungannya dengan kinerja atau performansi

42Winardi,Motivasi Dan Permotivasian Dalam Manajemen(Jakarta:Pt. Remaja
Rosdakarya, 2001).hlm.156
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seseorang.Pada dasarnya motivasi kerja seseorang itu berbeda-beda. Ada motivasi

kerjanya tinggi dan ada motivasi kerjanya rendah, bila motivasi kerjanya tinggi

maka akan berpengaruh pada kinerja yang tinggi dan sebaliknya jika motivasinya

rendah maka akan menyebabkan kinerja yang dimiliki seseorang tersebut rendah.

Jika guru mempunyai motivasi kerja tinggi maka ia akan bekerja dengan keras,

tekun, senang hati, dan dengan dedikasi tinggi sehingga hasilnya sesuai dengan

tujuan yang ingin dicapai.

H. Hipotesis

Menurut Suparmoko, hipotesis adalah pernyaaan tentative yang

berhubungan dengan permasalahan sehingga berguna dalam

mencari/mendapatkan alat pemecaan.43

Menurut Soehartono, hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus

diuji kebenarannya secara empiric. Hipotesis merupakan jawaban sementara atas

pernyataan penelitian, yang kebenarannya akan diuji berdasarkan data yang

dikumpulkan.44

Berdasarkan kerangka fikir dan teori yang di gunakan, serta merujuk pada

perumusan masalah, maka dapat dikembangkan hipotesa sebagai berikut:

a. Ada hubungan antara X1 dan Y

b. Ada hubungan antara X2 dan Y

c. Ada pengaruh X1 dan X2 terhadap Y

43 Suparmoko,M. Metode penelitian praktis,(Yokyakarta:BPFE,1999)hlm.19
44 Soehartono,I.Metode penelitian social: suatu teknik penelitian bidang kesejahteraan

social dan ilmu social lainya,(Bandung:PT.Remaja Rosdakarya,2004)hlm.26


