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BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kerangka Teori

1. Kemampuan

a. Pengertian Kemampuan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kemampuan berasal dari kata

mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup melaksanakan sesuatu)1. Kemudian

kata mampu tersebut mendapatkan awalan ke- dan akhiran -an, sehingga

kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan2.

Kata   kemampuan   berasal   dari   bahasa   inggris   yaitu ”competence”

yang   berarti   “kemampuan”3.    Jadi   kemampuan identik dengan kompetensi,

maka dalam hal ini penulis akan menguraikan masalah kompetensi seorang guru.

Adanya kemajuan zaman semakin cepat maka guru dituntut dapat beradaptasi

secara menyeluruh   baik   terhadap   pelaksanaan   pendidikan   maupun

ketrampilan   tertentu   yang   melingkupinya, di   samping   faktor kepribadian

yang semakin  mantap dan meyakinkan, maka perlu adanya kompetensi.

1Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Pembinaan dann Pengembangan
Bahasa, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), h. 552

2Ibid.,
3John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia,

1984), h. 132
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Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru

dan Dosen menyebutkan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”4.

Dari  beberapa  pengertian  diatas,  maka  dapat  disimpulkan bahwa

kompetensi  guru  adalah  kemampuan  dasar  atau  kecakapan yang harus

dimiliki oleh seorang guru yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab

sebagai pendidik, untuk menentukan suatu hal. kompetensi guru merupakan

kewenangan guru untuk melakukan tugasnya dalam kegiatan belajar mengajar.

Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al- Qalam ayat 1-4 mengenai

kompetensi guru.

Dalam ayat  Al-Qur’an  diatas  dijelaskan  bahwa  kompetensi yang harus

dimiliki guru menurut Al-Qur’an surat Al-Qalam ayat 1-4 adalah memiliki

kepribadian seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, menguasai dan

memanfaatkan teknologi informasi dan  komunikasi  guna  pengembangan  diri

dan  komunikasi  dengan orang lain.

Dalam pelaksanaannya guru sebagai tenaga profesional bertujuan   untuk

melaksanakan   sistem   pendidikan   nasional   dan mewujudkan   pendidikan

nasional,   yaitu   berkembangnya   potensi cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi

warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

4Undang-undang Republik Indonesia No. 14 tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen,
(Surabaya: Kesindo Utama, 2006), h. 5
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b.   Macam-macam Kemampuan Guru

Seorang   guru   akan   mampu   melaksanakan   tugasnya dengan baik

apabila   ia   memiliki   kemampuan   dasar   atau kompetensi  keguruan  yang

dimilikinya.  Karena  hal  ini mempunyai pengaruh yang dominan terhadap

keberhasilan pengajarannya.

Di dalam UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8

menyebutkan guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pada pasal 8 tentang kompetensi

dijelaskan pada pasal 10 ayat 1 yang berbunyi kompetensi guru sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi:

1. Kompetensi Pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta

didik. Kompetensi ini  dapat dilihat dari kemampuan merencanakan

program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan interaksi atau

mengelola proses belajar mengajar, dan kemampuan melakukan

penilaian.

2. kompetensi kepribadian, memiliki karakteristik kepribadian yang

sangat       berpengaruh       terhadap       keberhasilan pengembangan

sumber  daya  manusia.   Kepribadian  yang mantap  dari  sosok  seorang

guru  akan  memberikan  teladan yang baik terhadap anak didik maupun

masyarakat.
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3. kompetensi  profesional,  kemampuan  yang  diperlukan  agar dapat

mewujudkan dirinya sebagai guru profesional. Kompetensi profesional

meliputi kepakaran atau keahlian dalam bidangnya yaitu penguasaan

bahan yang harus diajarkannya beserta metodenya, rasa tanggung jawab

akan tugasnya dan rasa kebersamaan dengan sejawat guru lainnya.

4. kompetensi  sosial,  kemampuan  guru  untuk  berkomunikasi dan

berinteraksi  secara  efektif  dan  efisien  dengan  peserta didik,   sesama

guru,   orangtua/wali   peserta   didik,   dan masyarakat sekitar5.

Kemampuan merupakan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan

yang dipersyaratkan sesuai kondisi yag diharapkan.Perilaku yang rasional

merupakan wujud dari kemampuan seseorang.Berarti orang yang memiliki suatu

keampuan adalah benar-benar orang yang mempunyai keahlian dibidangnya atau

dikenal dengan istilah “profesional”

Pengembangan profesionalisme guru menjadi perhatian secara

global,karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-

informasi ilmu pengetahuan dan teknologi,melainkan juga membentuk sikap dan

jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Guru sebagai salah satu

komponen dalam sistem pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan

siswa,memiliki peranan penting dalam menentukan arah dan tujuan dari suatu

proses pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru dituntut menguasai sejumlah

5Undang-undang RI no 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, h.11
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kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan proses pembelajaran,antara

lain :

1.      Kemampuan menguasai bahan ajar

2.      Kemampuan dalam mengelola kelas

3.      Kemampuan dalam menggunakan metode,media dan sumber belajar

4.      Kemampuan untuk melakukan penilaian baik proses maupun hasil.

Sebagaimana yang dikutip oleh Dedi Supriadi dalam Jurnal Manajemen

Pendidikan memaparkan bahwa untuk menjadi profesional seorang guru dituntut

memiliki 5 hal :

1) Guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya

2) Guru menguasai secara mendalam materi pelajaran yag diajarkannya

serta cara membelajarkannya kepada para siswa.

3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui

berbagai teknik evaluasi,mulai cara pengamatan dalam perilaku siswa

sampai tes hasil belajar.

4) Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan

belajar dari pengalamannya.

5) Guru seyogyanyamerupakan bagian dari masyarakat belajar dalam

lingkungan profesinya6.

6 Supriadi, D. Mengangkat Citra dan Martabat Guru. Yogyakarta : Adicita  Karya Nusa
1998, h, 16
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Disamping itu, guru hendaknya juga memiliki kemampuan dalam

memberikan motivasi. Prinsip motivasi agar siswa senang berada dalam

lingkungan belajar, sehingga terbangun kondisi psikis kemampuan diri yang

membawa kepuasan belajar dan mengacu pada percaya diri untuk menjadi mandiri

dan secara bertanggung jawab dalam mengambil keputusannya sendiri7.

Menurut Muhibbin Syah ada sepuluh kemampuan dasar yang harus

dimiliki guru dalam upaya peningkatan keberhasilan pembelajaran,yaitu :

1.      Menguasai bahan yang meliputi :

a) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah

b) Menguasai bahan pendalaman/aplikasi bidang studi.

2.      Mengelola program belajar mengajar yang meliputi :

a) Merumuskan tujuan instruksional

b) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar

c) Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat

d) Melaksanakan program belajar mengajar

e) Mengeal kemampuan siswa

f) Merencanakan dan melaksanakan remedial

3.      Mengelola kelas,meliputi :

a) Mengatur tata ruang kelas

b) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi

7Semiawan, Conny. R. Belajar dan Pembelajaran dalam Taraf Usia Dini. Jakarta: PT Ikrar
Mandiri Abadi 2002. h, 17
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4.      Menggunakan media atau sumber belajar yag meliputi :

a) Mengenal,memilih dan menggunakan media

b) Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana

c) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka

proses belajar mengajar

d) Mengembangkat laboratorium

e) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar

f) Menggunakan micro teaching unit dalam program pengalaman

lapangan

5.      Menguasai landasan-landasan kependidikan

6.      Mengelola interaksi belajar mengajar

7.      Menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran

8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan

penyuluhan,meliputi:

a) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan konseling

di sekolah.

b) Menyelenggarakan program layaan dan bimbingan di sekolah.

9.      Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah meliputi :

a) Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah

b) Menyelenggarakan administrasi sekolah
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10.   Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil pendidikan guna

keperluan pengajaran8.

b.   Faktor yang mempengaruhi kemampuan guru

Guru adalah salah satu bentuk jasa profesional yang dibutuhkan  dalam

bidang pendidikan.  Oleh  karena itu,  standar guru profesional   merupakan

sebuah kebutuhan mendasar yang sudah tidak bisa ditawar lagi. Hal ini tercermin

dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005   tentang Standar Nasional yang

terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, dan salah satu dari standar tersebut

mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan yang menjelaskan bahwa

guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi sebagai agen

pembelajaran, serta sertifikasi sebagai pendidik yang profesional.

Sedangkan faktor yang mempengaruhi kemampuan guru antara lain:

1) Kepribadian yang menyangkut tingkah laku, wibawa, karakter dan lain-

lain yang akan berpengaruh terhadap proses interaksi.

2) Penguasaan bahan pelajaran.

3) Penguasaan kelas.

4) Cara guru berbicara atau berkomunikasi dengan peserta didik.

5) Cara menciptakan suasana kelas yang kondusif.

6) Memperhatikan prinsip individualitas.

7) Standar kelulusan9.

8Muhibbin, Syah. Psikologi Pendidikan. Bandung : Rosda Karya. 2004. h,1
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Dengan adanya faktor yang mempengaruhi kemampuan guru diatas maka

kesuksesan seorang guru atau tim pengajar di dalam menciptakan proses belajar

mengajar akan terjamin dan berhasil. Kemampuan guru  dalam membuat

perencanaan pembelajaran termasuk dalam kompetensi pedagogik, salah satunya

dalam perencanaan pembelajaran adalah bagaimana tugas guru di dalam

merumuskan indikator hasil belajar. Penyusunan indikator pada RPP itu harus

dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan.

2. Motivasi Kerja

a. Pengertian

Ada   bermacam-macam    definisi   motivasi   kerja,   tetapi   pada

dasarnya memiliki pengertian yang sama. Untuk mempermudah pemahaman

mengenai  motivasi  kerja, akan dijelaskan  pengertian  motif, motivasi dan

motivasi kerja.

Motif seringkali diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga

tersebut   merupakan   gerak   jiwa   dan   jasmani   untuk   berbuat. Sehingga motif

tersebut  merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk

bertingkah laku dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu10.

Motif didefinisikan oleh Abraham Sperling (1987) yaitu “Motive is

defined  as  a tendency  to activity,  started  by  a drive  and  ended  by  an

9B. Suryobroto, Proses Belajar Mengajar di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h.
35.

10Moh. As’ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberty, 2003), cet. 8, h. 45
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adjustment. The adjustment is said to satisfy the motive11”  (Motif didefinisikan

sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan  dalam diri

dan diakhiri  dengan penyesuaian  diri. Penyesuaian diri  dikatakan  untuk

memuaskan  motif).  Menurut  William  J.  Stanton (1981)   yaitu   “A   Motive   is

stimulated   need   which   a   goal-oriented individual  seeks  to  satisfy”12 (Motif

adalah  kebutuhan  yang  distimulasi yang berorientasi kepada tujuan individu

dalam mencapai rasa puas).

Motivasi didefinisikan oleh Fillmore H. Stanford (1969) yaitu

“Motivation as an energizing condition of  the organism that serves to direct

that organism toward the goal of a certain class”13 (Motivasi sebagai suatu

kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu).Wexley dan

Yukl (1977) mengemukakan bahwa motivasi adalah “The proces by which

behavior is energized and directed”14 (Proses dimana tingkah laku tersebut

dipupuk dan diarahkan).

Alex S. Nitisemito mengemukakan bahwa motivasi adalah

usaha/kegiatan dari pimpinan untuk dapat menimbulkan/meningkatkan semangat

dan kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja/karyawan- karyawannya15.

Menurut Stephen P. Robbins bahwa motivasi adalah proses yang menghasilkan

11 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia
Perusahaan,(Bandung: Rosda Karya, 2004), cet. 5, h. 93

12 Ibid.,
13 Ibid.,
14Moh. As’ad, op.cit., h. 45
15Alex S. Nitisemito, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, (Jakarta: Ghalia

Indonesia,1989), h. 126
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suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu

tujuan16.

Motivasi kerja didefinisikan oleh Moh. As’ad adalah sesuatu yang

menimbulkan semangat dan dorongan kerja.
8

Pendapat ini sesuai dengan

pendapat Ernest J. Mc Cormick (1985) yang mengemukakan bahwa “Work

motivation is defined as conditions which influence the arousal, direction and

maintenance of behaviors relevant in work settings”
9

(Motivasi kerja adalah

kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja).

Motivasi berasal dari bahasa Latin, mavere yang berarti dorongan atau

daya penggerak. Motivasi mempersoalkan bagaimana caranya mendorong gairah

kerja bawahan agar mereka mau bekerja keras dengan memberikan semua

kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.17

Berikut beberapa definisi yang dikemukakan para ahli dan dikutip

Malayu S.P. Hasibuan.18

A motive is an inner state that energize, actives or moves and that

director or channel behavior toward goals (sebuah motif adalah suatu pendorong

dari dalam untuk beraktivitas atau bergerak dan secara langsung atau mengarah

kepada sasaran akhir). (Bernard Berelson dan Gray A. Steiner)

16Stephen P.  Robbins, Perilaku Organisasi, (terj. Tim Indeks), (Jakarta: PT. Indeks
Gramedia, 2003), Ed. 9, Jld: 1, h 208

17 Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah, Jakarta: Bumi
Aksara, 2006, h. 216.

18Ibid., h. 219
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Motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal.

(Motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atau

suatu tujuan). (Harold Koontz)

We will define motivation as the willingness to exert high levels of effort

toward organizational goals, conditional by efforts ability to satisfy some

individual need. (Kita akan mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan untuk

berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang dipengaruhi

oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. (Stephen

P. Robbine).

Motivasi menurut Wahjosumidjo merupakan dorongan kerja yang timbul

pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah

ditentukan.19 Definisi lain dikemukakan Bambang, bahwa motivasi adalah

keinginan yang terdapat pada seorang individu yang merangsang untuk melakukan

tindakan.20

Nawawi membedakan dua bentuk motivasi yang meliputi: motivasi

intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong

perilaku yang bersumber dari dalam diri seseorang sebagai individu, berupa

kesadaran mengenai pentingnya manfaat/makna   pekerjaan yang

dilaksanakan,   baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan,

ataukah memungkinkan seseorang mampu mencapai tujuan, maupun karena

19Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, h. 177
20Bambang Tri Cahyono, Manajemen Sumber Daya Manusia,Yogyakarta: IPWI, 1996, h.

261.
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memberikan harapan tertentu yang sifatnya positif di masa depan.

Misalnya perilaku yang bekerja secara berdedikasi semata-mata karena merasa

memperoleh kesempatan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri  secara

maksimal, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang

bersumber dari luar diri sebagai individu, berupa suatu kondisi yang

mengharuskan pekerja melaksanakan perilaku secara maksimal karena

adanya pujian, hukuman, aturan dan sebagainya.
10

Motivasi untuk bekerja dalam diri seorang muslim akan mendorong

dirinya  untuk  memperbaiki  niatnya  untuk  bekerja.  Karena setiap  orang  akan

mendapatkan  apa  yang  dia  niatkan,  seperti  sabda

Rasulullah saw berikut ini :

بن اخلطاب رضي اهللا عنه قال مسعت رسول عن أمري املؤمنني أيب حفص عمر
إمنا األعمال بالنيات , وإمنا لكل امرئ ما نوى , فمن  ” اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول 

كانت هجرته إىل اهللا ورسوله فهجرته إىل اهللا ورسوله , ومن كانت هجرته إىل دنيا 
–متفق عليه - “يصيبها و امرأة ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه 

Dari Amirul Mukminin Abu Hafsh, Umar bin Al-Khathab radhiyallahu ‘anhu,
ia berkata : “Aku mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Segala amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang hanya mendapatkan
sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya,
maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya
itu Karena kesenangan dunia atau karena seorang wanita yang akan
dikawininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang ditujunya”21.

Jadi, motivasi kerja merupakan kondisi yang menimbulkan

dorongan dalam diri seseorang, yang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk

21Anonim, Kumpulan Juz 28, 29, 30 Hadits Ar Bai’n, Al Ma’tsurat (Surakarta: Media Insani,
t.t.), h. 10
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dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan yang dilakukannya.

Kajian tentang motivasi telah sejak lama memiliki daya tarik tersendiri

bagi kalangan pendidik, manajer, dan peneliti, terutama dikaitkan dengan

kepentingan upaya pencapaian kinerja (prestasi) seseorang. Para manajer,

pemimpin dan peneliti sudah lama percaya bahwa sasaran organisasi tidak

mungkin dicapai tanpa komitmen yang bertahan lama dari anggotanya.

Sebagai proses psikologis yang terjadi pada diri seseorang, motivasi

dipengaruhi oleh berbagai factor, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu

sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Seberapa kuat motivasi yang dimiliki individu akan banyak menentukan terhadap

kualitas perilaku yang ditampilkannya, baik dalam konteks belajar, bekerja

maupun dalam kehidupan lainnya.

Contoh factor ekstern misalnya lingkungan kerja, pimpinan dan

kepemimpinan. Sedangkan factor intern yang melekat pada diri setiap orang

seperti pembawaan, tingkat pendidikan, pengalaman masa lampau, keinginan atau

harapan masa depan.

Berkaitan dengan lingkungan kerja yang dimaksud antara lain

a) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk rencana dan

program kerja serta prosedur kerja.

b) Persyaratan kerja yang harus dipenuhi oleh para pekerja

c) Sarana prasarana dan seperangkat peralatan yang diperlukan dalam

mendukung pelaksanaan kerja, termasuk fasilitas para pekerja.
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d) Gaya kepemimpinan atasan dan perilaku atasan terhadap bawahan.22

Dalam konteks studi psikologi, Abin Syamsuddin Makmun (2003)

sebagaimana dikutip Akhmad Sudrajat mengemukakan bahwa untuk memahami

motivasi individu dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya: (1) durasi

kegiatan; (2) frekuensi kegiatan; (3) persistensi pada kegiatan; (4) ketabahan,

keuletan dan kemampuan dalam mengahadapi rintangan dan kesulitan; (5) devosi

dan pengorbanan untuk mencapai tujuan; (6) tingkat aspirasi yang hendak dicapai

dengan kegiatan yang dilakukan; (7) tingkat kualifikasi prestasi atau produk (out

put) yang dicapai dari kegiatan yang dilakukan; (8) arah sikap terhadap sasaran

kegiatan.23

b.  Perkembangan Teori Motivasi

Untuk memahami tentang motivasi, berikut ini dikemukakan beberapa

teori tentang motivasi, antara lain : (1) teori Abraham H. Maslow (Teori

Kebutuhan); (2) Teori McClelland (Teori Kebutuhan Berprestasi); (3) teori

Clyton Alderfer (Teori ERG); (4) teori Herzberg (Teori Dua Faktor); (5) teori

Keadilan; (6) Teori penetapan tujuan; (7) Teori Victor H. Vroom (teori Harapan);

(8) teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku; dan (9) teori Kaitan Imbalan dengan

Prestasi.

22 Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi……, h. 177
23Akhmad Sudrajat, “Teori-teori Motivasi”, http://akhmadsudrajat.wordpress.com diakses

pada tanggal 5 Februari 2008.
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a. Teori Abraham H. Maslow (Teori Kebutuhan)

Teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham H. Maslow pada

intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai lima tingkat atau

hierarki kebutuhan24, yaitu : (1) kebutuhan fisiologikal (physiological needs),

kebutuhan ini paling rendah tingkatannya dan memerlukan pemenuhan yang

mendesak seperti : rasa lapar dan haus; (2) kebutuhan rasa aman (safety needs),

kebutuhan ini mendorong individu untuk memperoleh ketentraman, kepastian, dan

keteraturan dari keadaan lingkungannya. Juga tidak dalam arti fisik semata, akan

tetapi juga mental, psikologikal dan intelektual; (3) kebutuhan akan kasih sayang

(belongingness and love needs); Kebutuhan ini mendorong individu untuk

mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik

dengan sesama jenis maupun lawan jenis, baik di lingkungan keluarga maupun di

lingkungan masyarakat, (4) kebutuhan akan harga diri (esteem needs), yang pada

umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status; kebutuhan ini terdiri

dari dua bagian. Yang pertama adalah penghormatan atau penghargaan dari diri

sendiri, dan bagian yang kedua adalah penghargaan dari orang lain. Misalnya,

hasrat untuk memperoleh kekuatan pribadi dan mendapat penghargaan atas apa-

apa yang dilakukannya, dan (5) aktualisasi diri (self actualization), dalam arti

tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang

terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.25

24E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah….., h. 145
25 Ibid., h. 146
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Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama (fisiologis) dan kedua

(keamanan) kadang-kadang diklasifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan

menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal

pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat

klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis dan

intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena

manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu

tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual

dan bahkan juga spiritual.

Kebutuhan merupakan suatu kesenjangan atau pertentangan yang

dialami antara suatu kenyataan dengan dorongan yang ada dalam diri26. Menurut

Abraham Maslow, dalam diri manusia ada lima jenjang kebutuhan yaitu:

a. Kebutuhan fisiologis, yaitu kebutuhan untuk makan, minum,

perlindungan fisik, bernafas, seksual. Kebutuhan ini merupakan

kebutuhan tingkat terendah atau disebut pula sebagai kebutuhan paling

dasar.

b. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan perlindungan dari ancaman,

bahaya, pertentangan dan lingkungan hidup.

c. Kebutuhan untuk merasa memiliki, yaitu kebutuhan untuk diterima oleh

kelompok, berafiliasi, berinteraksi dan kebutuhan untuk mencintai serta

dicintai.

26 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, op.cit., h. 94
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d. Kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai

oleh orang lain.

e. Kebutuhan  untuk mengaktualisasikan diri, yaitu kebutuhan untuk

menggunakan kemampuan, skill dan potensi. Kebutuhan untuk

berpendapat dengan mengemukakan ide-ide memberi penilaian dan kritik

terhadap sesuatu27.

Hierarki kebutuhan dari Maslow dapat digambarkan dengan bentuk

piramida seperti dalam gambar di bawah ini28.

5.  Self Actualization (Doing your thing)

4. Esteem (Self and peer value)

3. Belongingness (Friendship, affiliation, love)

2. Safety and Security (Freedom,

1. physical ,and mental feeling of Physiological Needs

(Food, drink, shetter, relief from pain)

b. Teori McGregor (Teori X dan Y)

Inti teori McGregor terlihat pada klasifikasi yang dibuatnya tentang

manusia, yaitu:

a. Teori ”X” yang pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung

berperilaku negatif

27 Ibid., h 95
28 Ibid.,
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b. Teori ”Y” yang pada dasarnya mengatakan bahwa manusia cenderung

berperilaku positif.29

c. Teori McClelland (Teori Kebutuhan Berprestasi)

Dari McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi

atau Need for Acievement (N.Ach) yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-

beda, sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Murray

sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut

sebagai keinginan: “melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit.

Menguasai, memanipulasi, atau mengorganisasi obyek-obyek fisik, manusia, atau

ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seindependen

mungkin, sesuai kondisi yang berlaku. Mengatasi kendala-kendala, mencapai

standar tinggi. Mencapai performa puncak untuk diri sendiri. Mampu menang

dalam persaingan dengan pihak lain. Meningkatkan kemampuan diri melalui

penerapan bakat secara berhasil.”30

Menurut McClelland karakteristik orang yang berprestasi tinggi (high

achievers) memiliki tiga ciri umum yaitu : (1) sebuah preferensi untuk

mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan moderat; (2) menyukai situasi-

situasi di mana kinerja mereka timbul karena upaya-upaya mereka sendiri, dan

29Teori X menurut McGregor bahwa pimpinan dengan teori X memiliki keyakinan semua
orang di dunia ini pada dasarnya suka bermalas-malasan. Mereka tidak layak dipercaya dan harus
diawasi terus menerus dengan ketat. Berbeda dengan pimpinan teori Y, manajer teori Y mempunyai
keyakinan bahwa orang bekerja karena benar-benar menginginkan sesuatu yang lebih dari sekedar
uang semata. John R. Hook, Memotivasi Karyawan, (terj. N. Widarmoko dan Andi), (Yogyakarta:
Tugu, 2006), h. 25.

30Ibid.
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bukan karena faktor-faktor lain, seperti kemujuran misalnya; dan (3)

menginginkan umpan balik tentang keberhasilan dan kegagalan mereka,

dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah.31

d. Teori Clyton Alderfer (Teori “ERG”)

Teori Alderfer dikenal dengan akronim “ERG” . Akronim “ERG” dalam

teori Alderfer merupakan huruf-huruf pertama dari tiga istilah yaitu : E =

Existence (kebutuhan akan eksistensi), R = Relatedness (kebutuhan untuk

berhubungan dengan pihak lain, dan G = Growth (kebutuhan akan pertumbuhan)

Jika makna tiga istilah tersebut didalami akan tampak dua hal penting. Pertama,

secara konseptual terdapat persamaan antara teori atau model yang dikembangkan

oleh Maslow dan Alderfer. Karena “Existence” dapat dikatakan identik dengan

hierarki pertama dan kedua dalam teori Maslow; “ Relatedness” senada dengan

hierarki kebutuhan ketiga dan keempat menurut konsep Maslow dan “Growth”

mengandung makna sama dengan “self actualization” menurut Maslow. Kedua,

teori Alderfer menekankan bahwa berbagai jenis kebutuhan manusia itu

diusahakan pemuasannya secara serentak.32

Apabila teori Alderfer disimak lebih lanjut akan tampak bahwa :

1) Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, makin besar pula

keinginan untuk memuaskannya;

31Akhmad Sudrajat, “Teori-teori Motivasi”, Ibid., diakses pada tanggal 5 Februari 2008.
32Ibid.  lihat Juga E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional….h. 148
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2) Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” semakin

besar apabila kebutuhan yang lebih rendah telah dipuaskan;

3) Sebaliknya, semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih

tinggi, semakin besar keinginan untuk memuasakan kebutuhan yang lebih

mendasar.

Perbedaan teori ”ERG” dengan teori Maslow menurut Malayu S.P. Hasibuan

adalah:

1) ERG theory menyatakan bahwa lebih dari satu kebutuhan dapat bekerja

pada saat yang bersamaan, artinya tidak selalu harus bertingkat-tingkat

atau berjenjang seperti yang dikemukakan Maslow.

2) ERG theory menyatakan, jika untuk mencapai pemuasan kebutuhan yang

lebih tinggi sulit dicapai maka keinginan untuk memuaskan kebutuhan

yang lebih rendah menjadi meningkat.33

Tampaknya pandangan ini didasarkan kepada sifat pragmatisme oleh manusia.

Artinya, karena menyadari keterbatasannya, seseorang dapat menyesuaikan diri

pada kondisi obyektif yang dihadapinya dengan antara lain memusatkan

perhatiannya kepada hal-hal yang mungkin dicapainya.34

e. Teori Herzberg (Teori Dua Faktor)

Ilmuwan ketiga yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam

pemahaman motivasi Herzberg. Teori yang dikembangkannya dikenal dengan “

33Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen….h. 332.
34Akhmad Sudrajat, “Teori-teori Motivasi”, Ibid., diakses pada tanggal 5 Februari 2008.
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Model Dua Faktor” dari motivasi, yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene

atau “pemeliharaan”.

Menurut teori ini yang dimaksud faktor motivasional adalah hal-hal yang

mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri

seseorang. Teori ini pula menyatakan bahwa motivasi paling ideal yang dapat

merangsang usaha adalah peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih

membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan.

sedangkan yang dimaksud dengan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah

faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber dari luar diri yang

turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. 35

Menurut Herzberg, yang tergolong sebagai faktor motivasional antara lain

ialah pekerjaan seseorang, keberhasilan yang diraih, kesempatan bertumbuh,

kemajuan dalam karier dan pengakuan orang lain. Sedangkan faktor-faktor

hygiene atau pemeliharaan mencakup antara lain status seseorang dalam

organisasi, hubungan seorang individu dengan atasannya, hubungan seseorang

dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan oleh para

penyelia, kebijakan organisasi, sistem administrasi dalam organisasi, kondisi

kerja dan sistem imbalan yang berlaku.36

Salah satu tantangan dalam memahami dan menerapkan teori Herzberg ialah

memperhitungkan dengan tepat faktor mana yang lebih berpengaruh kuat dalam

35 Ibid. Lihat juga Malayu S.P. Hasibuan, Manajemen....h.228
36 Ahmad Sudrajat, “Teori-teori Motivasi”.
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kehidupan seseorang, apakah yang bersifat intrinsik ataukah yang bersifat

ekstrinsik.

f. Teori Keadilan

Inti teori ini terletak pada pandangan bahwa manusia terdorong untuk

menghilangkan kesenjangan antara usaha yang dibuat bagi kepentingan organisasi

dengan imbalan yang diterima. Artinya, apabila seorang pegawai mempunyai

persepsi bahwa imbalan yang diterimanya tidak memadai, dua kemungkinan

dapat terjadi, yaitu :

1) Seorang akan berusaha memperoleh imbalan yang lebih besar, atau

2) Mengurangi intensitas usaha yang dibuat dalam melaksanakan tugas yang

menjadi tanggung jawabnya.

Dalam menumbuhkan persepsi tertentu, seorang pegawai biasanya

menggunakan empat hal sebagai pembanding, yaitu :

1) Harapannya tentang jumlah imbalan yang dianggapnya layak diterima

berdasarkan kualifikasi pribadi, seperti pendidikan, keterampilan, sifat

pekerjaan dan pengalamannya;

2) Imbalan yang diterima oleh orang lain dalam organisasi yang kualifikasi

dan sifat pekerjaannnya relatif sama dengan yang bersangkutan sendiri;

3) Imbalan yang diterima oleh pegawai lain di organisasi lain di kawasan

yang sama serta melakukan kegiatan sejenis;
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4) Peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai jumlah dan jenis

imbalan yang merupakan hak para pegawai.37

Pemeliharaan hubungan dengan pegawai dalam kaitan ini berarti bahwa para

pejabat dan petugas di bagian kepegawaian harus selalu waspada jangan sampai

persepsi ketidakadilan timbul, apalagi meluas di kalangan para pegawai. Apabila

sampai terjadi maka akan timbul berbagai dampak negatif bagi organisasi, seperti

ketidakpuasan, tingkat kemangkiran yang tinggi, sering terjadinya kecelakaan

dalam penyelesaian tugas, seringnya para pegawai berbuat kesalahan dalam

melaksanakan pekerjaan masing-masing, pemogokan atau bahkan perpindahan

pegawai ke organisasi lain.

g. Teori Penetapan Tujuan (Goal Setting Theory)

Edwin Locke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki empat

macam mekanisme motivasional yakni : (a) tujuan-tujuan mengarahkan perhatian;

(b) tujuan-tujuan mengatur upaya; (c) tujuan-tujuan meningkatkan persistensi;

dan (d) tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. 38

Artinya, inti teori ini terletak pada pendapat yang menyatakan bahwa

kejelasan tujuan yang hendak dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan

tugasnya akan menumbuhkan motivasi yang semakin besar. Bahkan menurut

Sondang P. Siagian, tujuan yang sukar dicapai menurut teori ini apabila

ditetapkan oleh yang bersangkutan sendiri atau ditentukan oleh organisasi tetapi

37 Ibid.
38 Ibid.
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diterima oleh pekerja sebagai tujuan yang pantas dan layak dicapai akan

mengakibatkan prestasi kerja yang semakin tinggi.39

Masih menurut Sondang, ditekankan pula bahwa semakin besar partisipasi

seseorang dalam menentukan tujuan itu, semakin besar pula motivasinya untuk

meraih keberhasilan dan prestasi kerja yang setinggi mungkin. Alasannya mudah

dipahami, yaitu bahwa apabila seseorang terlibat langsung dalam memutuskan

sesuatu dalam hal ini tujuan yang akan dicapai, ia akan merasa bahwa keputusan

itu merupakan keputusannya sendiri dan tidak sekedar pelaksana sesuatu

keputusan yang ditentukan oleh orang lain40.

h. Teori Victor H. Vroom (Teori Harapan )

Victor H. Vroom, dalam bukunya yang berjudul “Work And Motivation”

mengetengahkan suatu teori yang disebutnya sebagai “ Teori Harapan”. Menurut

teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh

seorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah

kepada hasil yang diinginkannya itu. Artinya, apabila seseorang sangat

menginginkan sesuatu, dan jalan tampaknya terbuka untuk memperolehnya, yang

bersangkutan akan berupaya mendapatkannya.

Dinyatakan dengan cara yang sangat sederhana, teori harapan berkata bahwa

jika seseorang menginginkan sesuatu dan harapan untuk memperoleh sesuatu itu

cukup besar, yang bersangkutan akan sangat terdorong untuk memperoleh hal

39 Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 174.
40 Ibid.
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yang diinginkannya itu. Sebaliknya, jika harapan memperoleh hal yang

diinginkannya itu tipis, motivasinya untuk berupaya akan menjadi rendah.

Di kalangan ilmuwan dan para praktisi manajemen sumber daya manusia teori

harapan ini mempunyai daya tarik tersendiri karena penekanan tentang

pentingnya bagian kepegawaian membantu para pegawai dalam menentukan hal-

hal yang diinginkannya serta menunjukkan cara-cara yang paling tepat untuk

mewujudkan keinginannnya itu. Penekanan ini dianggap penting karena

pengalaman menunjukkan bahwa para pegawai tidak selalu mengetahui secara

pasti apa yang diinginkannya, apalagi cara untuk memperolehnya.41

Teori ini pula menurut Sondang P. Siagian mengandung tiga variable, yaitu

daya tarik, hubungan antara prestasi kerja dengan imbalan serta hubungan antara

usaha dan prestasi kerja.42

Pendalaman teori harapan ini akan menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

1)Kuatnya motivasi seseorang berprestasi tergantung pada pandangannya

tentang betapa kuatnya keyakinan yang terdapat dalam dirinya bahwa ia

akan dapat mencapai apa yang diusahakan untuk dicapai.

2) Jika tujuan ini tercapai, maka akan timbul pertanyaan apakah ia akan

memperoleh imbalan yang memadai dan apabila itu diberikan oleh

41Akhmad Sudrajat, “Teori-teori Motivasi”, Ibid., diakses pada tanggal 5 Februari 2008.
42 Sondang P. Siagian, Teori Motivasi dan Aplikasinya…h. 180.
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organisasi, apakah imbalan itu akan memuaskan tujuannya atau

kepentingannya.43

i. Teori Penguatan

Para penganut teori penguatan melihat perilaku seseorang sebagai akibat

lingkungannya. Lebih jauh para penganut teori ini mengatakan bahwa dalam

kehidupan organisasional, seorang manajer tidak perlu memikirkan peristiwa-

peristiwa internal. Yang dimaksud dengan faktor-faktor penguatan adalah setiap

konsekuensi yang apabila timbul mengikuti suatu respons, memperbesar

kemungkinan bahwa tindakan itu akan diulangi.44

Dalam hal ini berlakulah apaya yang dikenal dengan “hukum pengaruh” yang

menyatakan bahwa manusia cenderung untuk mengulangi perilaku yang

mempunyai konsekwensi yang menguntungkan dirinya dan mengelakkan perilaku

yang mengibatkan perilaku yang mengakibatkan timbulnya konsekwensi yang

merugikan.

Contoh yang sangat sederhana ialah seorang guru yang mampu meningkatkan

prestasi muridnya. Guru tersebut mendapat pujian dari kepala madrasah   dan

penghargaan. Pujian dan penghargaan tersebut berakibat pada meningkatnya

insentif. Kemudian guru tersebut terdorong dan berusaha meningkatkan

kinerjanya, yang pada gilirannya diharapkan mempunyai konsekwensi positif lagi

di kemudian hari.

43 Ibid.
44 Ibid., h. 174
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Contoh sebaliknya ialah seorang pegawai yang datang terlambat berulangkali

mendapat teguran dari atasannya, mungkin disertai ancaman akan dikenakan

sanksi indisipliner. Teguran dan kemungkinan dikenakan sanksi sebagi

konsekwensi negatif perilaku pegawai tersebut berakibat pada modifikasi

perilakunya, yaitu datang tepat pada waktunya di tempat tugas.

Penting untuk diperhatikan bahwa agar cara-cara yang digunakan untuk

modifikasi perilaku tetap memperhitungkan harkat dan martabat manusia yang

harus selalu diakui dan dihormati, cara-cara tersebut ditempuh dengan “gaya”

yang manusiawi pula.45

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja

Bertitik tolak dari pandangan bahwa tidak ada satu model motivasi yang

sempurna, dalam arti masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan, para

ilmuwan terus menerus berusaha mencari dan menemukan sistem motivasi yang

terbaik. Menurut Ahmad Sudrajat, tampaknya terdapat kesepakatan di kalangan

para pakar bahwa yang tercakup dalam teori-teori motivasi telah menggambarkan

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi kerja. Sehingga muncul sebuah

model motivasi ”imbalan sesuai prestasi”.

Menurut model ini, motivasi seorang individu sangat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Termasuk pada

faktor internal adalah : (a) persepsi seseorang mengenai diri sendiri; (b) harga

45Akhmad Sudrajat, “Teori-teori Motivasi”, Ibid., diakses pada tanggal 5 Februari 2008.
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diri; (c) harapan pribadi; (d) kebutuhaan; (e) keinginan; (f) kepuasan kerja; (g)

prestasi kerja yang dihasilkan.

Faktor eksternal mempengaruhi motivasi seseorang, antara lain ialah :(a) jenis

dan sifat pekerjaan; (b)kelompok kerja dimana seseorang bergabung;

(c)organisasi tempat bekerja; (d)situasi lingkungan pada umumnya; (e) sistem

imbalan yang berlaku dan cara penerapannya.

d. Teknik-teknik Memotivasi dalam Organisasi

Banyak sekali para ahli memberikan pendapatnya mengenai teknik-teknik

yang berkaitan dalam pemberian memotivasi. Diantaranya adalah Anne Bruce46. Ia

menyatakan bahwa motivasi pada dasarnya bukan saja masalah pimpinan. Untuk

itulah maka pimpinan perlu membangun pekerja yang termotivasikan. Kepala

madrasah   sebagai manajer sesungguhnya tidak bisa melakukan sesuatu yang

efektif dalam pekerjaannya apabila pekerja tidak dimotivasikan untuk bekerja

dengan baik. Oleh karena itu sebagai pimpinan, penting bagi kepala madrasah

untuk secara berkesinambungan mencari cara untuk mengikutsertakan guru dan

membangkitkan semangat dan komitmen mereka pada organisasi dan tujuan-

tujuannya.

Menurut Bruce, pada kenyataannya karyawan dalam hal ini guru akan

melakukan apa yang menjadi ketertarikan mereka. Oleh karenanya, kepala

madrasah   sebagai seorang manajer bertugas membantu pekerja untuk mengukur

46 Anne Bruce, How to Motivate Every Employee: 24 Poin Penting Seputar Peningkatan
Produktivitas di Tempat Kerja (terj.). (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2003). h. 1
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kesejahteraan mereka. Ketika ini terjadi, guru dengan sendirinya akan

termotivasikan untuk bekerja keras, sebab hal itu sudah menjadi ketertarikan

mereka.

Bruce juga menawarkan bahwa untuk menciptakan sebuah organisasi

yang termotivasikan, yang dapat menginspirasikan karyawan dalam melakukan

tugasnya dengan baik setiap hari. Ada tiga kunci, yaitu: kepala madrasah   harus

mengetahui alasan mengapa para guru ingin dimotivasikan, mengetahui bahwa

motivasi sejati berasal dari dalam diri, dan arahkan guru-guru ke sesuatu yang

penting dan berarti.47

Teknik berikutnya yang harus dilakukan oleh pimpinan organisasi dalam

memberikan motivasi adalah perlakukan guru sebagai rekan kerja. Karena di saat

seseorang merasa ikut memiliki sesuatu, mereka akan menjaga, melindungi dan

mencurahkan diri ke dalamnya. Cara yang paling efektif membuat mereka timbul

rasa memiliki maka kepala madrasah   harus mendorong para guru pada pemikiran

yang berorientasi capital. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberikan

penjelasan bahwa semakin pelayanan yang kita berikan berkualitas, maka akan

semakin memberikan keuntungan pada guru dengan ditandai semakin banyaknya

murid yang akan mendaftarkan ke Madrasah   tersebut. Berikutnya adalah kepala

madrasah   menjelaskan bagaimana Madrasah   ini dikelola secara transfaran, dan

membantu mereka bahwa mereka adalah pemilik Madrasah   tersebut.48

47 Ibid., h. 2
48 Ibid., h. 14



46

Langkah selanjutnya adalah kepala madrasah   melibatkan para guru

dalam gagasan-gagasannya. Semakin banyak masukan dari para guru atas

pekerjaan yang diharapkan untuk mereka lakukan, semakin dimungkinkan untuk

terlibat dalam gagasan-gagasan kepala madrasah   seputar bagaimana

mengerjakannya dengan baik. Ketika pimpinan secara sungguh-sungguh

mempedulikan prestasi dan ingin mendengar gagasan-gagasan mereka demi

perbaikan, mereka akan termotivasikan untuk juga menerima anjuran-anjurannya.

Istilah turut terlibat ini adalah istilah yang digunakan oleh setiap manajer pada

semua kesempatan, namun tidak dalam waktu yang bersamaan.49

Langkah selanjutnya adalah kepala madrasah   menyampaikan dengan

jelas mengenai imbalan dan pengakuan yang akan diterima disertai dengan standar

kinerja yang disepakati. Dengan kata lain, biarkan para guru mengetahui apa yang

bisa mereka dapatkan dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk itu, kepala

madrasah   diharapkan tidak memberikan janji-janji tanpa rencana untuk

memenuhinya. Bila ini terjadi, maka kesan yang akan muncul adalah kepala

madrasah   tidak dapat dipercaya.

Selain itu, kepala madrasah   harus memiliki harapan yang terbaik dari

para guru. Dengan demikian, kepala madrasah   perlu menciptakan lingkungan

kerja yang berkinerja dan berproduktivitas tinggi. Artinya, setiap orang memahami

dengan jelas dan terfokus pada tujuan-tujuan organisasi, bahwa pekerjaan tersebut

menginspirasikan dan menantang, bahwa mereka merasa dihargai dan dihormati,

49 Ibid., h. 39
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bahwa mereka memiliki sumber-sumber daya yang mereka butuhkan, dan bahwa

mereka bersedia untuk saling membantu dan mendukung tanpa diminta. 50

Langkah selanjutnya adalah kepala madrasah   menawarkan beragam

insentif dan pemicu semangat kerja. Perlu diketahui bahwa insentif yang dimaksud

tidak hanya berupa tambahan gaji, melainkan kepala madrasah   yang menerapkan

fleksibelitas juga adalah bentuk dari pemberian insentif. Cara lainnya yang bisa

dilakukan kepala madrasah   juga adalah dengan selalu menyatakan terima kasih

kepada para guru atau juga bisa dengan mengadakan perayaan atas keberhasilan

yang telah dicapai.51

Langkah yang tidak kalah penting dan mesti dilakukan oleh seorang

pimpinan adalah menyalurkan kekuasannya. Penyaluran kekuasaan atau otoritas,

adalah bentuk penghargaan seorang pimpinan. Dampak dari penyaluran kekuasaan

atau dalam istilah lain pemberian mandat akan menimbulkan guru merasa

dihargai. Jika hal ini tidak dilakukan, bawahan cenderung bekerja di bawah

standar harapan dan banyak mengeluh. 52

Membuat tempat kerja yang menyenangkan juga harus diusahakan kepala

madrasah. Menurut Bruce, data mengenai korelasi langsung antara kesenangan di

tempat kerja dengan produktivitas, kreativitas, dan semangat kerja. Dengan kata

lain, orang yang bekerja di tempat kerja yang menyenangkan dan terisi dengan

kegembiraan mulai melihat pekerjaan mereka sebagai tempat untuk memenuhi

50 Ibid., h. 47
51 Ibid., h.  54
52 Ibid. h.  57
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berbagai macam kebutuhan, memperkuat motivasi mereka untuk bekerja pada

tingkat yang lebih tinggi.53

Memimpin dengan hati pun tidak boleh ditinggalkan kepala madrasah  .

Karena apabila seorang pimpinan peduli pada bawahannya, maka dengan

sendirinya ia telah menciptakan suatu atmosfer di mana para bawahan peduli pada

pimpinan dan yang lainnya. Ini dapat menggairahkan motivasi mereka untuk

berkinerja dengan baik dan semakin meningkatkannya. Kepedulian dan perhatian

yang tulus terhadap mereka akan menumbuhkan rasa tentram yang istimewa dalam

diri mereka dan akan membantu mereka menemukan motivasi yang lebih besar

guna bekerja lebih keras dan lebih cerdas.

Kepala madrasah   sebagaimana yang dikemukakan Sudarwan Danim54

merupakan orang yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan perjalanan

Madrasah. Menurutnya sebutan “paling bertanggung jawab” ini tidak

dimaksudkan untuk melegitimasi atau memandang wajar jika segala sesuatunya

menjadi pekerjaan atau dikerjakan oleh kepala madrasah  . Dengan pernyataan

tersebut, kepala madrasah   memiliki tanggung jawab baik ke dalam maupun ke

luar. Ke dalam, kepala madrasah   bertanggung jawab untuk memberdayakan guru,

staf Madrasah  , tenaga teknisi, dan siswa. Ke luar, kepala madrasah   bertanggung

jawab kepada pengguna Madrasah   dan secara kedinasan ke atasannya.

53 Ibid., h  71
54 Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar: Kepemimpinan Transformasional

dalam Komunitas Organisasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.  77.
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Untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut,  Sudarwan Danim

menuntut kepala madrasah   harus mampu tampil sebagai berikut:

a. Administrator yang menjalankan tugas-tugas keadministrasian

b. manajer yang menjalankan tugas-tugas manajerial

c. pemimpin yang menjalankan tugas kepemimpinan

d. kepala yang menjalankan fungsi kepala madrasah

e. motivator yang menjalankan fungsi memotivasi komunitas madrasah  , baik

dalam kapasitas bersama, kelompok, maupun masing-masing

f. figuritas yang memerankan keteladanan kepada komunitas internal maupun

eksternal

g. komunikator yang menjalankan fungsi sebagai juru bicara ke dalam dan

terutama ke luar

h. wakil lembaga yang diperankan ketika melakukan hubungan secara eksternal

i. fungsi-fungsi lain yang terkait langsung atau tidak langsung dengan kebutuhan

dan kepentingan Madrasah  .55

Kepala madrasah dalam melaksanakan tindakan-tindakannya harus

berdasarkan pada kaidah-kaidah. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa

seorang kepala madrasah harus menyadari akan nilai-nilai saling mempengaruhi

secara mutualis, dan percaya bahwa kepemimpinan merupakan merupakan proses

interaktif yang bersifat multidimensional. Kaidah-kaidah tersebut meliputi:

a. Bertindak dengan menggunakan prinsip-prinsip keadilan

55 Ibid.
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b. menjunjung tinggi kesamaan hal anggota komunitas atau konstituen

c. menghargai diversitas atau keragaman potensi dan kebutuhan komunitas

atau konstituen

d. membuka peluang atau akses bagi pengetahuan baru

e. menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dan berbagai kekuasaan dan

diterjemahkan secara eksplisit di tempat kerja.56

Untuk memperoleh hasil maksimal dalam tugasnya memimpin Madrasah  ,

kepala madrasah   perlu melakukan pemberdayaan terhadap sumber daya yang

ada. Sudarwan Danim menilai terdapat lima argument dengan perlunya

pemberdayaan.

a) Pemberdayaan mengkreasi rasa memiliki dan memimpin diri (self-

leading) bagi pembangkitan motivasi, keaslian bertindak, dan

produktivitas yang lebih besar.

b) Pemberdayaan menggiring guru-guru untuk menggunakan hak-haknya

bersuara (enfranchises teacher). Keputusan-keputusan dibuat untuk

bersama-sama membangun kebertanggung jawaban bagi implementasinya

dan usaha-usaha mencapai hasil dengan tidak ada rasa terasing dan

komitmen yang besar.

c) Pemberdayaan mencegah sedemikian rupa munculnya sikap mental

birokrasi (mindless bureaucracy) yang birokratis. Struktur kekuasaan dari

atas ke bawah (top-down structures) ditandai dengan penegakan peraturan

56 Ibid., h. 183
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dan rigiditas, di mana hal itu sering menyumbat tanggung jawab yang

lebih besar untuk membangun inisiatif dan kreativitas.

d) Pemberdayaan menginspirasi pertumbuhan guru dan usaha-usaha mereka

untuk selalu memperbaharui kemampuan professional diri. Meski factor-

faktor eksternal pembaruan Madrasah   adakalanya reaktif, perubahan-

perubahan internal yang dimotivasi melalui pemberdayaan biasanya

tampil kreatif dan reflektif.

e) Pemberdayaan bagi guru-guru menstimulasi kolaborasi di antara sesama

mereka. Pimpinan kepala madrasah   harus percaya bahwa pemberdayaan

guru adalah esensial.57

e.  Indikator Motivasi kerja

Menurut Riduwan bahwa motivasi kerja dapat diukur melalui indikator

sebagai berikut :

1) Upah / Gaji yang layak, yang dapat diukur melalui gaji yang memadai dan

besarnya sesuai standar mutu hidup

2) Pemberian insentif, yang diukur melalui pemberian bonus sewaktu-waktu,

rangsangan kerja, prestasi kerja

3) Mempertahankan harga diri, yaitu diukur dengan iklim kerja yang

kondusif,kesamaan hak, dan kenaikan pangkat

4) Memenuhi kebutuhan rohani, yaitu diukur dengan kebebasan menjalankan

sariat agama, menghormati kepercayaan orang, dan penyelenggaraan ibadah.

57 Ibid., h. 188
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5) Memenuhi kebutuhan partisipasi, yaitu diukur melalui kebersamaan,

kerjasama, rasa memiliki, dan bertanggung jawab.

6) Menempatkan pegawai pada tempat yang sesuai, dalam hal ini diukur dengan

seleksi sesuai kebutuhan, memperhatikan kemampuan, memperhatikan

pendidikan, memperhatikan pengalaman, memberikan pekerjaan sesuai

kemampuan.

7) Menimbulkan rasa aman di masa depan, seperti indikator penyelenggaraan

jaminan hari tua, pembayaran pensiun, pemberian perumahan.

8) Memperhatikan lingkungan tempat kerja, yang diukur melalui tempat kerja

yang nyaman, cukup cahaya, jauh dari polusi dan berbahaya.

9) Memperhatikan kesempatan untuk maju, yang diukur dengan memberikan

upaya pengembangan, kursus, diklat.

10) Menciptakan persaingan yang sehat, yang diukur melalui produktivitas,

prestasi kerja, pengembangan karir yang jelas, bonus, kinerja pegawai,

penghargaan dan hukuman58.

3. Komitmen Kerja

a. Pengertian

Beberapa ahli di bidang organisasi telah banyak mendefinisikan tentang

komitmen dalam organisasi, di antaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Porter et. Al, komitmen adalah kuatnya pengenalan dan

keterlibatan seseorang dalam suatu organisasi tertentu.Becker menggambarkan

58 Riduwan. Skala Pengukuran Variabel–Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta. 2002. h, 66
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komitmen sebagai kecenderungan untuk terikat dalam garis kegiatan yang

konsisten karena menganggap adanya biaya pelaksanaan kegiatan yang lain

(berhenti bekerja).59

Meyer dan Allen menggunakan istilah affective commitment

untukpendapat yang pertama dan continuance commitment untuk pendapat

yangkedua.Karyawan dengan affective commitment yang tinggi tetap

tinggaldengan organisasi karena mereka mau.Orang-orang ini

mengenalorganisasi dan terikat untuk tetap menjadi anggota organisasi

untukmencapai tujuan organisasi.Mereka yang memiliki continuancecommitment

yang tinggi tetap tinggal dalam organisasi karena merekabutuh untuk berbuat

demikian. Mereka tetap tinggal karena mereka akanmendapatkan uang

pensiunan, fasilitas, dan senioritas atau mereka harusmembayar biaya karena

pindah kerja, bukan karena adanya hubunganaffective yang menyenangkan

dengan organisasi.60

Per Dalin mendefinisikan “Commitment is positive feelings toward the

programme, ownership, priority given to it” (komitmen adalah perasaan positif

pada program, kepemilikan, dan mengutamakan pengorbanan.61

Deporter dan Henaki menyebutkan pengertian komitmen berhubungan

dengan aspek kepribadian seseorang yang diwujudkan dalam bentuk perilakunya.

59 Mutiara S. Panggabean, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2004), h. 135.

60 John P Meyer and Natalie J.Allen, 1984, Testing The “Side-Bet Theory” of Organizational
Commitment : Some Methodological Considerations. Journal of Applied Psychology, 69, 372-378

61 Per Dalin, dkk, How Schools Improve an International Report, (Wiltshire: Redwood books,
1994), h. 362.
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Komitmen adalah tekad yang kuat, yang mendorong untuk mewujudkannya,

terlepas dari beberapa rintangan yang mungkin dihadapi.62

Sedangkan, Ali menyatakan komitmen merupakan sebagai kontrak,

perjanjian (keterikatan) untuk melaksanakan sesuatu.63Lebih lanjut, Walker

mendefenisikan pengertian komitmen adalah “Commitment is the willingness of

people to stay with the organization and contribute energeticaly to achievement

of share objective” (Komitmen adalah kesediaan orang untuk tinggal dengan

organisasi dan memberikan kontribusi penuh semangat untuk pencapaian

tujuan).64Sedangkan, Stout dan Walker mengemukakan komitmen adalah

menemukan suatu tujuan khusus yang diinginkan sehingga seseorang mau

memberikan mutu, energi, dan kemampuan untuk membantu mendapatkannya.65

Menurut Tony Hatmoko, komitmen organisasional adalah loyalitas

karyawan terhadap organisasi melalui penerimaan sasaran-sasaran, nilai-nilai

organisasi, kesediaan atau kemauan untuk berusaha menjadi bagian dari

organisasi, serta keinginan untuk bertahan di dalam organisasi.66

Mahmud dalam tesisnya yang berjudul “Kepemimpinan Kepala

Madrasah dalam Melakukan Inovasi Pendidikan”, mencantumkan bahwa

62 Bobbi Deporter dan Mike Henaki, Quantum Bisnis: Membiasakan Berbisnis Secara Etis
dan Sehat. (Bandung: Kaifa. 2000), hlm. 299-300)

63 M. Ali, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka. 1999), h. 515
64 James W. Walker, Human Resources Strategy. (Singapore:McGraw-Hill, Inc. 1992), h. 87
65 Kenneth Stout dan Allan Walker, Teams, Teamwork & Team Building The Managers

Guide To Team in Organization. (Singapore: Prentice Hall. 1995), h. 123
66 Tony Hatmoko, Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasi Dan

Pembedaannya Terhadap Karakteristik Demografik (Studi Kasus Di Pdam Kabupaten Karanganyar)
Tesis. Surakarta : Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2006.
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komitmen secara bahasa adalah kontrak, perjanjian untuk melaksanakan

sesuatu.Komitmen merupakan suatu hasil yang ada di dalam diri orang yang

dituju, sepakat pada suatu keputusan / tugas yang telah diberikan dan

bertanggung jawab terhadap tugas tersebut.67

Syamsul Hadi HM memaparkan definisi komitmen ditinjau dari kacamata

Islam dalam tesisnya yang berjudul “Strategi Pengembangan Mutu sumber daya

guru di lembaga pendidikan Islam” (Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri I

Malang), dia mengatakan bahwa dalam istilah bahasa Arab kata komitmen

identik dengan “itizam” yang berarti berpegang, memeluk atau menyentuhkan

tubuh dengan sesuatu. Kata “iltizam” secara syari’at yaitu berpegang kepada

manhaj Allah melalui jalan fardhu dan mewajibkan, sambil rutin dan senantiasa

menjalankannya, yang membuat diri menjadi berpisah dan berbeda dari penganut

lain. Maka, dengan itu terwujudlah kebahagiaan, kemenangan, dan keselamatan

dunia dan akhirat. Berarti iltizam sama dengan “taat, istiqamah, jujur,

menyerahkan diri pada Allah”.68

Berdasarkan defenisi tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang yang

memiliki komitmen adalah orang yang memiliki tekad, kesediaan, kerelaan,

keterikatan, kesetiaan, kesenangan dan merasakan adanya kesesuaian

berdasarkan usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi.

67 M.E. Mahmud, Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Melakukan Inovasi Pendidikan.
Tesis.Malang: STAIN Malang, 2001.  h. 196.

68 Syamsul Hadi HM. 2003. Strategi Pengembangan Mutu Sumber Daya Guru di Lembaga
Pendidikan Islam (Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Malang).Tesis.Program Pascasarjana UIIS
Malang, 2003.  h. 42.
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Menurut Minner bahwa secara konseptual terdapat tiga faktor yang

mempengaruhi komitmen: (1) suatu keyakinan yang kuat dan menerima tujuan-

tujuan serta nilai-nilai organisasi, (2) kemauan untuk melaksanakan upaya untuk

kepentingan organisasi, dan (3) adanya suatu keinginan yang kuat untuk

memelihara keanggotaan dalam organisasi.69

Pendapat lain, Newstrom dan Davis mengemukakan indikator dalam

komitmen dan kesetiaan pada organisasi yaitu : (1) Adanya partisipasi aktif

dalam beberapa pekerjaan yang ditugaskan pada karyawan, (2) Ingin selalu

menetap untuk selalu ada pada lingkungan organisasi, (3) Mempercayai misi dan

tujuan untuk selalu dapat bekerja pada organisasi tersebut, (4) Mengusahakan

pekerjaan semaksimal mungkin untuk dapat mencapai sukses organisasi dan

pribadi sendiri, (5) Bekerja secara intensif untuk memenuhi penyelesaiaan

pekerjaan-pekerjaan tersebut dengan cepat, (6) Adanya loyalitas untuk selalu

memenuhi perintah yang diberikan kepada para karyawan, (7) Adanya kemauan

dan pengalaman kerja dari para karyawan tertentu untuk memberikan kesuksesan

pada organisasi, dan (8) Adanya perubahan organisasi yang cukup rendah.70

Ivancevich dan Matteson menjelaskan bahwa komitmen kepada suatu

organisasi melibatkan tiga sikap (attitudes), yaitu:71 (1) rasa mengenali tujuan

organisasi (a sense of identification with the organization's goals), (2) rasa

69 Minner (1992:134)
70John W. Newstrom dan Keith Davis, Organization Behavior; Human Behavior at

Work.(New York: McGraw-Hill Companies, Inc. 2005), h. 18
71John M. Ivancevich and Michael T. Matteson.Organizational Behaviour and

Management.(USA: Richard D. Irwin. 2005), h. 204
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keterlibatan dalam tugas-tugas organisasi (a feeling of involvelment in

organizational duties), dan (3) rasa kesetiaan terhadap organisasi (a feeling of

loyalty to the organization).

Dengan demikian, ciri-ciri orang yang memiliki komitmen dapat

diidentifikasi dari terdapatnya unsur-unsur komitmen dalam diri seseorang, yaitu

adanya kesetiaan, kerelaan untuk berusaha dan berkorban demi kemajuan

lembaga, serta disertai adanya rasa kepemilikan dan keterikatan antara orang

tersebut dengan lembaga tempatnya bekerja.

Kondisi dan sifat-sifat seperti tersebut di atas, sangat sesuai dengan apa

yang diajarkan oleh Islam dalam hal bekerja. Islam mengajarkan bahwa hamba

mendekati dan memperoleh rida dari Allah SWT melalui kerja atau amal yang

soleh dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya.

Sementara yang dimaksud kerja adalah secara umum diartikan sebagai

suatu kondisi yang dibutuhkan manusia. Seorang bekerja karena ingin memenuhi

kebutuhannya sehingga melalui aktivitas kerja yang dilakukannya akan

membawanya kepada suatu keadaan yang lebih baik, karena kebutuhannya

terpenuhi. Selain itu, melalui bekerja seseorang tidak semata mendapatkan

penghasilan, tetapi banyak lagi aspek lainnya yang dapat dicapai dari

pekerjaannya, seperti: status sosial, penghargan dan lain-lain.

Menurut Anoraga pengertian kerja dapat dijelaskan (1) kerja merupakan

bagian yang paling mendasar bagi hidup manusia, karena dia memberikan status

kepada masyarakat, juga bisa mengikat individu lain baik yang bekerja atau
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tidak, (2) baik pria atau wanita menyukai pekerjaan karena faktor sosial dan

psikologis dari pekerjaan itu, (3) moral dari pekerjaan itu mempunyai hubungan

langsung dengan kondisi materi yang menyangkut pekerjaan itu, dan (4) insentif

dari kerja tersebut banyak bentuk, tidak semata dalam bentuk uang.72

As’ad menyatakan bekerja mengandung arti melaksanakan sesuatu tugas

yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh manusia yang

bersangkutan.Jadi pekerjaan itu penting bagi manusia karena merupakan

motivasi yang cukup kuat dalam mendorong aktivitas kerja.73

Jadi komitmen kerja diartikan sebagai suatu keadaan dimana seorang

anggota memihak pada suatu organisasi dimana dia bekerja dan tujuan-tujuannya

serta berniat memelihara keanggotaannya dalam organisasi.74Ada juga yng

berpendapat bahwa komitmen kerja merupakan hubungan psikologis antara

seseorang dan pekerjaannya yang berdasarkan reaksi afektif terhadap pekerjaan

tersebut. Seseorang yang memiliki komitmen kerja yang kuat, akan

mengidentifikasi dan memiliki perasaan yang kuat terhadap pekerjaannya

dibandingkan dengan orang yang komitmennya rendah.75 Sedangkan, Greenberg

dan Baron menyatakan komitmen kerja merefleksikan tingkat identifikasi dan

72 Panji Anoraga, Psikologi Kerja. (Jakarta: Rineka Cipta. 1998), h. 15
73Moh. As’ad, Psikologi Industri, (Yokyakarta: Liberty. 1998), h. 46
74 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, terjemahan Hadyana Pujaatmaka. (Jakarta:

Prehalindo. 1996), h, 171.
75 T.W., S.J., Lee, et al, ”Commitmen Propensity, Organizational Commitment and Voluntary

Turnover: a Longitudinal Study of Organizational Entry Processees”. Journal of Management.Vol. 18,
No 1, 15-32.2000, h. 15-32.
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keterlibatan individu dalam pekerjaannya dan ketidaksediaannya untuk

meninggalkan pekerjaan tersebut.76

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komitmen

kerja merupakan sebuah variabel yang mencerminkan derajat hubungan yang

dianggap dimiliki oleh individu terhadap pekerjaannya dalam suatu organisasi.

Dengan demikian, bila seseorang yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi

terhadap pekerjaannya dapat diindikasikan mempunyai komitmen organisasi

yang tinggi sehingga dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah

ditetapkan, maka seorang pekerja akan dituntut untuk memiliki komitmen kerja

yang tinggi yang merupakan wujud tanggung jawabnya terhadap pekerjaan. Bila

seseorang memiliki komitmen kerja yang tinggi, maka ia akan mendayagunakan

pengetahuan dan ketrampilan yang dimilikinya untuk menghasilkan sesuatu yang

bermanfaat bagi organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen kerja yang

tinggi akan sangat bangga dapat menghasilkan produk yang bermutu, hal ini

berbeda dengan orang yang memiliki komitmen kerja yang rendah.

Berdasarkan uraian di atas, pengertian komitmen kerja dalam penelitian

ini adalah bentuk perwujudan perilaku keberpihakan guru terhadap pekerjaannya

yang menjadi tanggungjawabnya untuk mencapai tujuan, dengan indikator:

kesetiaan terhadap profesi guru, keinginan yang kuat untuk tetap dalam

organisasi, bertanggungjawab terhadap pekerjaan, memberikan pelayanan yang

76Sebagaiman yang disebut oleh Setiawati, D.Z.A. 2007.”Perbedaan Komitmen Kerja
Berdasarkan Orientasi Peran Gender Pada Karyawan Di Bidang Kerja Non Tradisional”.Proceeding
PESAT Vol.2.2007, h. 121
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terbaik, berani menanggung resiko, bangga terhadap profesi guru, dan berusaha

meningkatkan prestasi.

Dalam konteks al-Qur’an, kondisi dan sifat-sifat komitmen seperti

tersebut di atas, sangat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam dalam hal

bekerja. Islam mengajarkan bahwa hamba mendekati dan memperoleh rida dari

Allah SWT melalui kerja atau amal yang soleh dan dengan memurnikan sikap

penyembahan hanya kepada-Nya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-

Qur’an surat Al-Kahfi ayat 110:

Katakanlah: “Sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti
kamu, yang diwahyukan kepadaku: “Bahwa sesungguhnya Tuhan kamu
itu adalah Tuhan Yang Esa”. Barangsiapa mengharap perjumpaan
dengan Tuhannya maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan
janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada
Tuhannya”.

Dan dipertegas pula oleh hadits Nabi saw berikut ini

Sesungguhnya Allah tidak melihat rupamu, dan tidak melihat hartamu
dan tidak melihat keadaanmu, tetapi melihat amal dan hatimu.(H.R.
Bukhari-Muslim).

Baik ayat maupun hadits yang disebutkan di atas menerangkan bahwa

sesuatu yang bernilai di sisi Allah SWT adalah niat yang ikhlas semata-mata

karena Allah SWT, yang disertai oleh tindakan yang baik, bukan derajat ataupun

pangkat dan bukan banyaknya harta ataupun bagusnya rupa. Tindakan yang baik

jika tidak disertai niat yang baik, maka tidak akan dilihat oleh Allah SWT,

demikian pula sebaliknya niatan yang baik tapi tidak disertai oleh tindakan, maka

niat tersebut menjadi tidak bernilai.
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Dengan demikian, pengertian ini mengandung arti bahwa setiap pekerjaan

mengandung sebuah nilai ibadah selama pekerjaan itu dilakukan dengan

kesungguhan dan keikhlasan tanpa ada tendensi lain selain demi mengharap

ridha dari Allah. Dengan demikian, semakin tinggi prestasi kerjanya, maka

semakin tinggi pula nilainya di sisi Allah SWT.Hal tersebut juga memiliki makna

bahwa, tinggi dan rendahnya derajat takwa seseorang juga sangat ditentukan oleh

prestasi kerja atau kualitas amal saleh sebagai aktualisasi dari potensi imannya.

b. Unsur-Unsur Komitmen

Terdapat beberapa pendapat mengenai unsur-unsur komitmen ini.

Menurut Sopiah, mengemukakan adanya tiga bentuk komitmen, yaitu:77

a) Komitmen berkesinambungan (continuance commitment), yaitu

komitmen yang berhubungan dengan dedikasi anggota dalam

melangsungkan kehidupan organisasi dan menghasilkan orang yang

mau berkorban dan berinvestasi pada organisasi;

b) Komitmen terpadu (cohesion commitment), yaitu komitmen anggota

terhadap organisasi akibat adanya hubungan sosial dengan anggota lain

di dalam organisasi. Ini terjadi karena karyawan percaya bahwa norma-

norma yang dianut organisasi merupakan norma-norma yang

bermanfaat;

c) Komitmen terkontrol (control commitment), yaitu komitmen anggota

pada norma anggota organisasi yang memberikan perilaku yang

77Sopiah.Perilaku Organisasional, (Yogyakarta : Penerbit Andi, 2008), h 156,
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diinginkannya. Norma yang dimiliki organisasi mampu memberikan

sumbangan terhadap perilaku yang diinginkannya.

Sementara menurut Meyer, Allen, dan Smith (komponen komitmen

adalah :78

a) Affective commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian

dari organisasi karena adanya ikatan emosional;

b) Continuance commitment, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada

suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan lain, atau

karena tidak menemukan pekerjaan lain;

c) Normative commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan.

Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya

kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang

seharusnya dilakukan.

Sementara unsur-unsur lain dalam komitmen, yang kemudian menjadi

standar pengukuran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Identifikasi

Identifikasi, yang mewujud dalam bentuk kepercayaan pegawai

terhadap organisasi, dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan

organisasi, sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para pegawai

ataupun dengan kata lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan

keinginan pegawai dalam tujuan organisasinya. Hal ini akan membuahkan

78Ibid. 157
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suasana saling mendukung diantara para pegawai dengan organisasi.

Lebih lanjut, suasana tersebut akan membawa pegawai dengan rela

menyumbangkan sesuatu bagi tercapainya tujuan organisasi, karena

pegawai menerima tujuan organisasi yang dipercayai telah disusun demi

memenuhi kebutuhan pribadi mereka pula.79

b) Keterlibatan

Keterlibatan atau partisipasi pegawai dalam aktivitas-aktivitas kerja

penting untuk diperhatikan karena adanya keterlibatan pegawai

menyebabkan mereka akan mau dan senang bekerja sama baik dengan

pimpinan ataupun dengan sesama teman kerja. Salah satu cara yang dapat

dipakai untuk memancing keterlibatan pegawai adalah dengan memancing

partisipasi mereka dalam berbagai kesempatan pembuatan keputusan,

yang dapat menumbuhkan keyakinan pada pegawai bahwa apa yang telah

diputuskan adalah merupakan keputusan bersama. Disamping itu, dengan

melakukan hal tersebut maka pegawai merasakan bahwa mereka diterima

sebagai bagian yang utuh dari organisasi, dan konsekuensi lebih lanjut,

mereka merasa wajib untuk melaksanakan bersama apa yang telah

diputuskan karena adanya rasa keterikatan dengan apa yang mereka

ciptakan (Sutarto, 1989 :79). Hasil riset menunjukkan bahwa tingkat

79 www.jurnalpsikologi,com
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kehadiran mereka yang memiliki rasa keterlibatan tinggi umumnya tinggi

pula.80

c) Loyalitas

Loyalitas pegawai terhadap organisasi memiliki makna kesediaan

seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalau

perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya tanpa mengharapkan

apapun.Kesediaan pegawai untuk mempertahankan diri bekerja dalam

organisasi adalah hal yang penting dalam menunjang komitmen pegawai

terhadap organisasi dimana mereka bekerja. Hal ini dapat diupayakan bila

pegawai merasakan adanya keamanan dan kepuasan di dalam organisasi

tempat ia bergabung untuk bekerja.81

c. Komitmen Kerja Guru

Komitmen merupakan kecendrungan dalam diri seseorang untuk aktif

dan penuh rasa tanggungjawab. Sehingga jika seseorang yang terlibat aktif

dan penuh tanggungjawab dalam suatu pekerjaan, maka akan sanggup

menetapkan keputusan untuk dirinya dan melaksanakan pekerjaan tersebut

dengan sungguh-sungguh.82 Tanpa adanya komitmen kerja, tugas-tugas yang

diberikan kepada seseorang akan sukar terlaksana dengan baik.83

80Ibid
81Ibid
82 Piet A. Suhartian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam Rangka

Pengembangan SDM, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), h. 283.
83Ibid.
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Hal ini juga ditegaskan oleh Suharsimi Arikunto bahwa komitmen

bukan hanya sekedar keterlibatan semata, melainkan kesediaan seseorang

untuk terlibat aktif dalam suatu kegiatan dengan penuh rasa tanggungjawab

yang tinggi.84

Sementara menurut Glasser dalam Hoy dan Miskel, seseorang yang

memiliki komitmen kerja tinggi, biasanya ditandai dengan loyalitas dan

kemampuan professionalnya, loyal terhadap atasan maupun kepada

lembaganya, menunjukkan sikap yang patuh, hormat, sedia, serta disiplin.85

Di antara ciri atau indikasi seorang guru yang profesional menurut

Ibrahim Bafadal adalah :86

1). Guru yang memiliki visi yang tepat

Visi dalam hal ini memiliki dua tinjauan konsep.Yang pertama, visi

diartikan sebagai pandangan. Guru yang memiliki visi yang tepat berarti

guru memiliki pandangan yang tepat tentang pembelajaran, yaitu;

a) Pembelajaran merupakan jantung dalam proses pendidikan, sehingga

kualitas pendidikan terletak pada kualitas pembelajarannya, dan sama

sekali bukan pada aksesori sekolah,

b) Pembelajaran tidak akan menjadi baik dengan sendirinya, melainkan

melalui proses inovasi tertentu, sehingga guru dituntut melakukan

84 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003)., h. 207.
85 Wayne K. Hoy dan Ceell G. Miskel, Educational Administration Theory Research and

Pactive.,(New York : Random Home. Inc, 2008), h. 296.
86 Ibrahim Bafadal, Peningkatan profesionalisme Guru Sekolah Dasar dalam Kerangka

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), h. 6 – 7.
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berbagai pembaharuan dalam hal pendekatan, metode, teknik, strategi,

langkah-langkah, media pembelajaran, mengubah “status quo” agar

pembelajaran menjadi lebih berkualitas,

3) Pembelajaran harus dilaksanakan atas dasar pengabdian, sebagaimana

pandangan bahwa pendidikan merupakan sebuah pengabdian, bukan

sebagai proyek.

Tinjauan konsep yang kedua adalah, visi mengandung arti sesuatu yang

dinamis, yaitu sebagai harapan yang ingin dicapai di masa yang akan

datang. Harapan tersebut menimbulkan inspirasi, berfungsi sebagai

pijakan, dan fokus seluruh pengeluaran energi guru.

2) Guru yang memiliki aksi inovatif dan mandiri

Adanya visi yang tepat pada seorang guru harus senantiasa diikuti oleh

aksi yang inovatif dan mandiri, karena visi yang tepat pada guru baik

dalam kapasitasnya sebagai sebuah pandangan yang tepat mengenai

pembelajaran, maupun pengertiannya sebagai sebuah harapan, tidak akan

berarti apa-apa bilamana tidak diiringi dengan berbagai program kerja

pembaruan menuju pembelajaran yang lebih berkualitas.

Inovasi pembelajaran pada hakikatnya merupakan sesuatu yang baru

mengenai pembelajaran, bisa berupa dengan, program, layanan, metode,

teknologi, dan proses pembelajaran. Dalam kaitannya dengan inovasi

pembelajaran, ada perbedaan perspektif di antara teoritisi tentang

karakteristik sesuatu dikatakan sebagai inovasi.Pertama, sesuatu dikatakan
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sebuah inovasi jika diciptakan sendiri oleh lembaga yang bersangkutan.

Pendapat kedua mengatakan, bahwa yang dikatakan inovasi adalah bahwa

sesuatu yang baru itu adalah betul-betul baru belum pernah diterapkan,

terlepas diciptakan sendiri oleh lembaga yang bersangkutan maupun

diadopsi dari lembaga lain.

Sementara itu, menurut Martin dan Nichols, Tiga pilar komitmen yang

perlu dibangun adalah:  a. Rasa memiliki (a sense of belonging)  b. Rasa

bergairah terhadap pekerjaannya, dan c. Kepemilikan terhadap organisasi

(ownership).87

Rasa memiliki dapat dibangun dengan menumbuhkan rasa yakin

anggota bahwa apa yang dikerjakan berharga, rasa nyaman dalam organisasi,

cara mendapat dukungan penuh dari organisasi berupa misi dan nilai-nilai

yang jelas yang berlaku di organisasi. Rasa bergairah terhadap pekerjaan

ditimbulkan dengan cara memberi perhatian, memberi delegasi wewenang,

serta memberi kesempatan serta ruang yang cukup bagi anggota/karyawan

untuk menggunakan ketrampilan dan keahliannya secara maksimal. Rasa

kepemilikan dapat ditimbulkan dengan melibatkan anggota/karyawan dalam

membuat keputusan-keputusan.88

Jika, merujuk pada unsure-unsur komitmen tersebut diatas, maka

komitmen guru adalah ;

87 Soekidjan, Prilaku Organisasi, (Yogyakarta: Pustaka, 2009), h. 212
88Ibid.
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d) Identifikasi, yeng memuat tentang, keterikatan Guru terhadap profesi,

kedekatan guru dengan siswa, mempunyai tujuan yang sama, dan peduli

dengan tugas-tugas sekolah

e) Keterlibatan, yaitu keterlibatan Guru dengan kegiatan sekolah,

Keterlibatan Guru dengan siswa, Keterlibatan Guru dengan materi

pelajaran, dan Keterlibatan Guru dengan kegiatan ekstrakurikuler

f) Loyalitas, yaitu Patuh terhadap Pimpinan Sekolah, Sikap kooperatif

pimpinan lembaga, Kesediaan menerima Tugas-Tugas dari sekolah, Betah

bekerja sebagai Guru, Nyaman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari

sebagai guru, dan Adanya rasa senang terhadap profesi yang dijalani

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, komitmen yang dimiliki

oleh seorang tenaga kependidikan terlebih seorang guru akan sangat tampak

melalui etos kerjanya. Ethos, yang menurut Mochtar Buchori berarti ciri, sifat

atau kebiasan, adat istiadat, atau juga kecenderungan moral, pandangan hidup

yang dimiliki oleh seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa merupakan

jalan tampaknya sebuah komitmen yang dimiliki seseorang.89

Etos guru berarti ciri-ciri atau sifat karakteristik mengenai cara bekerja,

yang sekaligus mengandung makna kualitas esensialnya, sikap dan

kebiasaannya serta pandangannya terhadap kerja yang dimiliki dalam

melaksanakan dan mengembangkan kegiatan pendidikan. Seseorang yang

89 Mochtar Buchari, Pendidikan dalam Pembangunan, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994),  h.
40.



69

memiliki etos kerja yang baik, dapat dikatakan memiliki komitmen yang baik

pula. Dengan adanya komitmen yang baik, yang tercermin dalam etos kerja

seorang guru, maka akan menimbulkan dampak-dampak positif berupa profil

para lulusan yang baik, dan sikap positif yang timbul dari masyarakat atas

cara dan hasil kerja yang memuaskan.

d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Komitmen kerja Guru

Ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen kerja

guru. Menurut Maier (1965), perbedaan kinerja antara orang yang satu dengan

lainnya di dalam situasi kerja adalah karena perbedaan karakteristik dari

individu. Disamping itu, orang yang sama dapat menghasilkan kinerja yang

berbeda dalam situasi yang berbeda pula. Kesemuanya ini menerangkan

bahwa kinerja itu pada garis besarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu faktor-

faktor individu dan faktor-faktor situasi.

A.A. Anwar Prabu Mangkunegara mengungkapkan bahwa factor yang

mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan (ability) dan

faktor motivasi (motivation). Hal ini sesuai dengan pendapat Keith Davis

(1964) yang merumuskan bahwa:

a. Human Performance = Ability + Motivation

b. Motivation = Attitude + Situation

c. Ability = Knowledge + Skill90

90 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, op.cit., h. 67
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Kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan

kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya pegawai yang memiliki IQ

diatas rata-rata dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan

terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya (the right man in

the right place, the right man on the right job).91

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam

menghadapi situasi kerja.Sikap mental merupakan kondisi mental yang

mendorong diri pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja secara

maksimal.Sikap mental seorang pegawai harus sikap mental yang siap secara

psikofisik (siap secara mental, fisik, tujuan dan situasi). Artinya seorang

pegawai harus siap mental, mampu secara fisik, memahami tujuanutama dan

target kerja yang akan dicapai, mampu memanfaatkan dan menciptakan

situasi kerja.92

David Mc Clelland berpendapat bahwa pegawai akan mampu mencapai

kinerja maksimal jika memiliki motif berprestasi tinggi. Motif berprestasi

yang perlu dimiliki oleh pegawai harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri

selain dari lingkungan kerja. Hal ini karena motif berprestasi yang

ditumbuhkan dari dalam diri sendiri akan membentuk suatu kekuatan diri dan

91Ibid., h. 67
92Ibid
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jika situasi lingkungan kerja turut menunjang maka pencapaian kinerja akan

lebih mudah.93

Menurut Januarti, mengemukakan bahwa komitmen terbangun bila

tiapindividu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap

organisasi danatau profesi meliputi identification yaitu pemahaman atau

penghayatan dari tujuanorganisasi, involment yaitu perasaan terlibat dalam

suatu pekerjaan atau perasaan bahwapekerjaannya adalah menyenangkan, dan

loyality yaitu perasaan bahwa organisasiadalah tempat bekerja dan tempat

tinggal.94

Menurut David (1997) dalam Sopiah, (2008: 163) mengemukakan

empat factor yang mempengaruhi komitmen karyawan pada organisasi, yaitu:

a. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

pengalaman kerja,kepribadian.

b. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan, konflik,

peran, tingkatkesulitan dalam pekerjaan.

c. Karekteristik struktur, misalnya besar/kecilnya organisasi, bentuk

organisasi(sentralisasi/desentralisasi), kehadiran serikat pekerja.

d. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh

terhadap tingkatkomitmen karyawan pada organisasi.Karyawan yang baru

93Ibid
94 Januarti, (2006: 15)
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beberapa tahun bekerjadan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja

tentu memiliki tingkat komitmen yangberlainan dalam organisasi.

4. Hasil Belajar

a. Pengertian

Prestasi belajar tidak dapat dipisahkan dari berbuatan belajar, karena

belajar merupakan suatu proses, sedangkan prestasi belajar adalah hasil dari proses

pembelajaran tersebut.

Bagi seorang siswa belajar merupakan suatu kewajiban. Berhasil atau

tidaknya seorang siswa dalam pendidikan tergantung pada proses belajar yang

dialami oleh siswa tersebut.

Menurut Sardiman belajar dapat diartikan sebagai suatu perubahan tingkah

laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan seperti dengan membaca,

mengamati, mendengarkan, meniru dan lain sebagainya. 95 Senada dengan hal

tersebut, Winkel berpendapat bahwa belajar pada manusia dapat dirumuskan

sebagai suatu aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif

dengan lingkungan, yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan

dan nilai sikap. Perubahan itu bersifat relatif konstan dan berbekas. 96

Belajar tidak hanya dapat dilakukan di sekolah saja, namun dapat

dilakukan dimana-mana, seperti di rumah ataupun dilingkungan masyarakat.

Irwanto berpendapat bahwa belajar merupakan proses perubahan dari belum

95Tohirin.Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali. Pers, 2011, h.
59.

96WS Winkel. Psikologi Pendidikan dan Evaluasi Belajar. Jakarta: Gramedia, 1997, h. 193.
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mampu menjadi sudah mampu dan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Sedangkan menurut Ahmad Mudzakir belajar adalah suatu usaha atau kegiatan

yang bertujuan mengadakan perubahan di dalam diri seseorang, mencakup

perubahan tingkah laku, sikap, kebiasaan, ilmu pengetahuan, keterampilan dan

sebagainya. 97

Di dalam belajar, siswa mengalami sendiri proses dari tidak tahu menjadi

tahu, karena itu menurut Cronbach  “Belajar yang sebaik-baiknya adalah dengan

mengalami dan dalam mengalami itu pelajar mempergunakan pancainderanya.

Pancaindera tidak terbatas hanya indera pengelihatan saja, tetapi juga berlaku bagi

indera yang lain”.98

Belajar dapat dikatakan berhasil jika terjadi perubahan dalam diri siswa,

namun tidak semua perubahan perilaku dapat dikatakan belajar karena perubahan

tingkah laku akibat belajar memiliki ciri-ciri perwujudan yang khas antara lain: 99

1) Perubahan Intensional yaitu Perubahan dalam proses belajar adalah karena

pengalaman atau praktek yang dilakukan secara sengaja dan disadari. Pada

ciri ini siswa menyadari bahwa ada perubahan dalam dirinya, seperti

penambahan pengetahuan, kebiasaan dan keterampilan.

2) Perubahan Positif dan aktif yaitu Positif berarti perubahan tersebut baik dan

bermanfaat bagi kehidupan serta sesuai dengan harapan karena memperoleh

97AHlm mad Mudzakir. Psikologi Pendidikan. Bandung: Pustaka Setia, 1997, h. 34.
98 Sumadi Suryabrata. Psikologi Pendidikan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998. h.

231.
99Muhibbin Syah . Psikologi Pendidikan dengan Suatu Pendekatan baru. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2000, h. 116.



74

sesuatu yang baru, yang lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan aktif artinya

perubahan tersebut terjadi karena adanya usaha dari siswa yang bersangkutan.

3) Perubahan efektif dan fungsional yaitu Perubahan dikatakan efektif apabila

membawa pengaruh dan manfaat tertentu bagi siswa.Sedangkan perubahan

yang fungsional artinya perubahan dalam diri siswa tersebut relatif menetap

dan apabila dibutuhkan perubahan tersebut dapat direproduksi dan

dimanfaatkan lagi.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa belajar adalah

suatu proses usaha yang dilakukan siswa untuk memperoleh suatu perubahan

tingkah laku yang baru secara keseluruhan, secara sengaja, disadari dan

perubahan tersebut relatif menetap serta membawa pengaruh dan manfaat yang

positif bagi siswa dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Untuk mendapatkan suatu prestasi tidaklah semudah yang dibayangkan,

karena memerlukan perjuangan dan pengorbanan dengan berbagai tantangan yang

harus dihadapi.

Penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauhmana ia

telah mencapai sasaran belajar inilah yang disebut sebagai prestasi belajar. Seperti

yang dikatakan oleh Winkel bahwa proses belajar yang dialami oleh siswa

menghasilkan perubahan-perubahan dalam bidang pengetahuan dan pemahaman,

dalam bidang nilai, sikap dan keterampilan. Adanya perubahan tersebut tampak

dalam prestasi belajar yang dihasilkan oleh siswa terhadap pertanyaan, persoalan
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atau tugas yang diberikan oleh guru. Melalui prestasi belajar siswa dapat

mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapainya dalam belajar. 100

Sedangkan Marsun dan Martaniah berpendapat bahwa prestasi belajar

merupakan hasil kegiatan belajar, yaitu sejauh mana peserta didik menguasai

bahan pelajaran yang diajarkan, yang diikuti oleh munculnya perasaan puas

bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik. Hal ini berarti prestasi belajar

hanya bisa diketahui jika telah dilakukan penilaian terhadap hasil belajar siswa.

101

Menurut Poerwodarminto yang dimaksud dengan prestasi adalah hasil

yang telah dicapai, dilakukan atau dikerjakan oleh seseorang. Sedangkan prestasi

belajar itu sendiri diartikan sebagai prestasi yang dicapai oleh seorang siswa pada

jangka waktu tertentu dan dicatat dalam buku rapor sekolah. 102

Menurut Nana Sudjana prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai

siswa setelah melakukan kegiatan yang merujuk pada aspek-aspek kognitif,

afektif, dan psikomotor. Menurut Catharina Maftukhah prestasi belajar

merupakan perubahan perilaku yang diperoleh pembelajaran setelah mengalami

belajar.103

100Winkel, Op. Cit.168.
101 Sia Tjundjing. Hubungan antara IQ, EQ, dan QA dengan Prestasi Study Pada Siswa

SMU.Journal Anima.Vol. 17. No 1. UPI Surabaya, 2001, h. 71.
102Tohirin.Psikologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Rajawali. Pers, 2011, h.

151.
103AsiH Ramila. Pengaruh Minat Belajar dan Keadaan Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap

Prestasi Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Ekonomi Akutansi Kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial
SMA Annur Pekanbaru. Skripsi. Fakultas FKIP. Universitas Islam Riau, 2010, h. 20.
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Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi

belajar merupakan  hasil usaha belajar yang dicapai seorang siswa berupa suatu

kecakapan dari kegiatan belajar bidang akademik di sekolah pada jangka waktu

tertentu yang dicatat pada setiap akhir semester di dalam buku laporan yang

disebut rapor.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar.

Untuk meraih prestasi belajar yang baik, banyak sekali faktor yang perlu

diperhatikan, karena di dalam dunia pendidikan tidak sedikit siswa yang

mengalami kegagalan. Kadang ada siswa yang memiliki dorongan yang kuat

untuk berprestasi dan kesempatan untuk meningkatkan prestasi, tapi dalam

kenyataannya prestasi yang dihasilkan di bawah kemampuannya.

Untuk meraih prestasi belajar yang baik banyak sekali faktor-faktor yang

perlu diperhatikan. Menurut Sumadi Suryabrata dan Shertzer dan Stone.

104Secara garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan prestasi

belajar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu faktor internal dan faktor

eksternal:

1. Faktor internalMerupakan faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang

dapat mempengaruhi prestasi belajar. Faktor ini dapat dibedakan menjadi

dua kelompok, yaitu:

1) Faktor fisiologis merupakan faktor fisiologis yang dimaksud adalah faktor

yang berhubungan dengan kesehatan dan pancaindera.

104Winkel, Op. Cit. 591.
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a) Kesehatan badan untuk dapat menempuh studi yang baik siswa perlu

memperhatikan dan memelihara kesehatan tubuhnya. Keadaan fisik

yang lemah dapat menjadi penghalang bagi siswa dalam

menyelesaikan program studinya. Dalam upaya memelihara kesehatan

fisiknya, siswa perlu memperhatikan pola makan dan pola tidur, untuk

memperlancar metabolisme dalam tubuhnya. Selain itu, juga untuk

memelihara kesehatan bahkan juga dapat meningkatkan ketangkasan

fisik dibutuhkan olahraga yang teratur.

b) Pancaindera yaitu fungsinya pancaindera merupakan syarat dapatnya

belajar itu berlangsung  dengan baik. Dalam sistem pendidikan dewasa

ini di antara pancaindera itu yang paling memegang peranan dalam

belajar adalah mata dan telinga. Hal ini penting, karena sebagian besar

hal-hal yang dipelajari oleh manusia  dipelajari melalui penglihatan

dan pendengaran. Dengan demikian, seorang anak yang memiliki cacat

fisik atau bahkan cacat mental akan menghambat dirinya didalam

menangkap pelajaran, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi

prestasi belajarnya di sekolah.

2) Faktor psikologis yaitu faktor psikologis yang dapat mempengaruhi prestasi

belajar siswa, antara lain adalah:

a) Intelligensi, pada umumnya, prestasi belajar yang ditampilkan siswa

mempunyai kaitan yang erat dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki

siswa. Menurut Binet hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk
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menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan suatu

penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu dan untuk menilai

keadaan diri secara kritis dan objektif. 105

Taraf inteligensi ini sangat mempengaruhi prestasi belajar seorang

siswa, di mana siswa yang memiliki taraf inteligensi tinggi mempunyai

peluang lebih besar untuk mencapai prestasi belajar yang lebih tinggi.

Sebaliknya, siswa yang memiliki taraf inteligensi yang rendah

diperkirakan juga akan memiliki prestasi belajar yang rendah. Namun

bukanlah suatu yang tidak mungkin jika siswa dengan taraf inteligensi

rendah memiliki prestasi belajar yang tinggi, juga sebaliknya.

b) Sikap yaitu Sikap yang pasif, rendah diri dan kurang percaya diri dapat

merupakan faktor yang menghambat siswa dalam menampilkan prestasi

belajarnya. Menurut Sarlito Wirawan sikap adalah kesiapan seseorang

untuk bertindak secara tertentu terhadap hal-hal tertentu. Sikap siswa

yang positif terhadap mata pelajaran di sekolah merupakan langkah awal

yang baik dalam proses belajar mengajar di sekolah. 106

c) Motivasi, menurut Irwanto motivasi adalah penggerak perilaku. Motivasi

belajar adalah pendorong seseorang untuk belajar. Motivasi timbul

karena adanya keinginan atau kebutuhan-kebutuhan dalam diri

seseorang. Seseorang berhasil dalam belajar karena ia ingin belajar.

105Ibid,h. 529.
106Sarlito Wirawan. Psikologi Remaja. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997, h. 233.
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Sedangkan menurut Winkel motivasi belajar adalah keseluruhan daya

penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang

menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah

pada kegiatan belajar itu; maka tujuan yang dikehendaki oleh siswa

tercapai. Motivasi belajar merupakan faktor psikis yang bersifat non

intelektual. Peranannya yang khas ialah dalam hal gairah atau semangat

belajar, siswa yang termotivasi kuat akan mempunyai banyak energi

untuk melakukan kegiatan belajar. 107

2.Faktor eksternal
Selain faktor-faktor yang ada dalam diri siswa, ada hal-hal lain diluar

diri yang dapat mempengaruhi prestasi belajar yang akan diraih, antara lain

adalah:

a. Faktor lingkungan keluarga

1. Sosial ekonomi keluargaDengan sosial ekonomi yang memadai, seseorang

lebih berkesempatan mendapatkan fasilitas belajar yang lebih baik, mulai

dari buku, alat tulis hingga pemilihan sekolah

2. Pendidikan orang tuaOrang tua yang telah menempuh jenjang pendidikan

tinggi cenderung lebih memperhatikan dan memahami pentingnya

pendidikan bagi anak-anaknya, dibandingkan dengan yang mempunyai

jenjang pendidikan yang lebih rendah.

107Winkel, Op. Cit. h, 39.
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3. Perhatian orang tua dan suasana hubungan antara anggota

keluargaDukungan dari keluarga merupakan suatu pemacu semangat

berprestasi bagi seseorang. Dukungan dalam hal ini bisa secara langsung,

berupa pujian atau nasihat, maupun secara tidak langsung, seperti hubugan

keluarga yang harmonis.

b. Faktor lingkungan sekolah

1. Sarana dan prasaranaKelengkapan fasilitas sekolah, seperti papan

tulisakan membantu   kelancaran proses belajar mengajar di sekolah;

selain bentuk ruangan, sirkulasi udara dan lingkungan sekitar sekolah juga

dapat mempengaruhi proses belajar mengajar.

2. Kompetensi guru dan siswaKualitas guru dan siswa sangat penting dalam

meraih prestasi, kelengkapan sarana dan prasarana tanpa disertai kinerja

yang baik dari para penggunanya akan sia-sia belaka. Bila seorang siswa

merasa kebutuhannya untuk berprestasi dengan baik di sekolah terpenuhi,

misalnya dengan tersedianya fasilitas dan tenaga pendidik yang

berkualitas, yang dapat memenuhi rasa keingintahuannya, hubungan

dengan guru dan teman-temannya berlangsung harmonis, maka siswa

akan memperoleh iklim belajar yang menyenangkan. Dengan demikian, ia

akan terdorong untuk terus-menerus meningkatkan prestasi belajarnya.

3. Kurikulum dan metode mengajarHal ini meliputi materi dan bagaimana

cara memberikan materi tersebut kepada siswa. Metrode pembelajaran
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yang lebih interaktif sangat diperlukan untuk menumbuhkan minat dan

peran serta siswa dalam kegiatan pembelajaran. Sarlito Wirawan

mengatakan bahwa faktor yang paling penting adalah faktor guru. Jika

guru mengajar dengan arif bijaksana, tegas, memiliki disiplin tinggi, luwes

dan mampu membuat siswa menjadi senang akan pelajaran, maka prestasi

belajar siswa akan cenderung tinggi, paling tidak siswa tersebut tidak

bosan dalam mengikuti pelajaran. 108

c. Faktor lingkungan masyarakat

1. Sosial budaya pandangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan akan

mempengaruhi kesungguhan pendidik dan peserta didik. Masyarakat yang

masih memandang rendah pendidikan akan enggan mengirimkan anaknya

ke sekolah dan cenderung memandang rendah pekerjaan guru/pengajar

2. Partisipasi terhadap pendidikan bila semua pihak telah berpartisipasi dan

mendukung kegiatan pendidikan, mulai dari pemerintah (berupa kebijakan

dan anggaran) sampai pada masyarakat bawah, setiap orang akan lebih

menghargai dan berusaha memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan.

3. Indikator prestasi belajar pada prinsipnya, pengungkapan hasil belajar ideal

meliputi segenap ranah psikologis yang berubah sebagai akibat pengalaman

dan proses belajar siswa. Namun demikian, pengungkapan perubahan

tingkah laku seluruh ranah itu, khususnya ranah rasa murid, sangat sulit.

108Sarlito Wirawan, Op. Cit. h, 122.
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Hal ini disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible

(tak dapat diraba).

Oleh karena itu, yang dapat dilakukan guru dalam hal ini adalah hanya

mengambil cuplikan perubahan tingkah laku yang dianggap penting dan

diharapkan dapat mencermikan perubahan yang terjadi sebagai hasil belajar

siswa, baik yang berdimensi cipta dan rasa maupun yang berdimensi karsa.

Adapun ranah ataupun Jenis Prestasi terdiri dari: Ranah Cipta, Ranah

Rasa, dan Rana Karsa. Ranah Cipta (kognitif) terdiri dari, pengamatan, ingatan,

pemahaman, aplikasi atau penerapan, analisis (pemeriksaan dan pemilahan

secara teliti), dan sintesis (membuat paduan baru dan utuh).Ranah Rasa

(Afektif) terdiri dari, penerimaaan, sambutan, apresiasi (sikap menghargai),

internalisasi (pendalaman), dan karakteristik (penghayatan).Ranah Karsa

(Psikomotor) terdiri dari keterampilan bergerak dan bertindak, kecakapan

ekspresi verbal dan non-verbal.

c. Pengukuran Prestasi Belajar

Dalam dunia pendidikan, menilai merupakan salah satu kegiatan yang

tidak dapat ditinggalkan. Menilai merupakan salah satu proses belajar dan

mengajar. Di Indonesia, kegiatan menilai prestasi belajar bidang akademik di

sekolah-sekolah dicatat dalam sebuah buku laporan yang disebut rapor. Dalam

rapor dapat diketahui sejauhmana prestasi belajar seorang siswa, apakah siswa

tersebut berhasil atau gagal dalam suatu mata pelajaran. Didukung oleh pendapat
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Sumadi Suryabrata. 109 Bahwa rapor merupakan perumusan terakhir yang

diberikan oleh guru mengenai kemajuan atau hasil belajar murid-muridnya selama

masa tertentu.  Menyebutkan bahwa ada beberapa fungsi penilaian dalam

pendidikan, yaitu :

1) Penilaian berfungsi selektif (fungsi sumatif)

Fungsi penilaian ini merupakan pengukuran akhir dalam suatu program dan

hasilnya dipakai untuk menentukan apakah siswa dapat dinyatakan lulus atau

tidak dalam program pendidikan tersebut. Dengan kata lain penilaian berfungsi

untuk membantu guru mengadakan seleksi terhadap beberapa siswa, misalnya:

a) Memilih siswa yang akan diterima di sekolah

b) Memilih siswa untuk dapat naik kelas

c) Memilih siswa yang seharusnya dapat beasiswa

2) Penilaian berfungsi diagnostik

Fungsi penilaian ini selain untuk mengetahui hasil yang dicapai siswa juga

mengetahui kelemahan siswa sehingga dengan adanya penilaian, maka guru dapat

mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing siswa. Jika guru dapat

mendeteksi kelemahan siswa, maka kelemahan tersebut dapat segera diperbaiki.

3) Penilaian berfungsi sebagai penempatan (placement)

Setiap siswa memiliki kemampuan berbeda satu sama lain.

Penilaian dilakukan untuk mengetahui di mana seharusnya siswa

109Sumadi Suryabrata, Op. Cit. h, 296.
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tersebut ditempatkan sesuai dengan kemampuannya yang telah

diperlihatkannya pada prestasi belajar yang telah dicapainya.

4) Penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif)

Penilaian berfungsi untuk mengetahui sejauh mana suatu

program dapat diterapkan. Sebagai contoh adalah raport di setiap

semester di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah dapat dipakai

untuk mengetahui apakah program pendidikan yang telah diterapkan

berhasil diterapkan atau tidak pada siswa  tersebut. Raport biasanya

menggambil nilai dari angka 1 sampai dengan 10, terutama pada siswa

SD sampai SMA, tetapi dalam kenyataan nilai terendah dalam rapor

yaitu 4 dan nilai tertinggi 9. Nilai-nilai di bawah 5 berarti tidak baik

atau buruk, sedangkan nilai-nilai di atas 5 berarti cukup baik, baik dan

sangat baik.

Dalam penelitian ini pengukuran prestasi belajar menggunakan

penilaian sebagai pengukur keberhasilan (fungsi formatif), yaitu nilai-nilai

raport pada akhir masa semester II.

B. Penelitian yang Relevan

Studi tentang kmitmen kerja guru bukanlah hal baru, di dunia akademik

telah banyak karya-karya seperti itu. Meskipun demikian, penulis menyadari

bahwa apa yang diteliti ini ada kemiripan yang telah ditulis sebelumnya. Kajian

terhadap karya-karya terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan guna

membantu pembahasan penelitian di lapangan. Tinjauan ini akan dideskripsikan
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dengan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penelitian

diantaranya adalah ;

Pertama, penelitian Sholikhah yang berjudul “Komitmen Kepemimpinan

Kepala Sekolah dan Pengaruh Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Kompetensi

Pedagogik Guru MTs Daruss’adah Bulus Kecamatan Patehan Kabupaten

Kendal”.110Dengan hasil studi menunjukkan bahwa persepsi guru tentang

komitmen kepemimpinan kepala madrasah dapat mempengaruhi upaya

peningkatan mutu kompetensi pedagogik guru. Adapun kompetensi guru dapat

diukur melalui: “pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran, penilaian evaluasi belajar.” Dalam penelitian ini,

Nihayatus Sholikhah hanya menyinggung kepemimpinan kepala sekolah dalam

meningkatkan mutu kompetensi pedagogik guru.

Kedua, Zaenal Arifin dengan penelitiannya yang berjudul “Kepemimpinan

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SMP Pondok Modern

Selamat Kendal”.111Dengan hasil studinya menunjukkan bahwa prestasi siswa

Pondok Modern Selamat Kendal telah meraih rangking pertama dari sekolah SMP

swasta tingkat rayon berdasarkan ujian nasional, dan telah meraih peringkat ke-4

dari sekolah SMP swasta/negri tingkat rayon berdasarkan ujian nasional.

110Nihayatus Sholikhah, “Persepsi Guru Tentang Komitmen Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dan Pengaruh Terhadap Upaya Peningkatan Mutu Kompetensi Pedagogik Guru MTs Daruss’adah
Bulus Kecamatan Patehan Kabupaten Kendal” Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo, Tahun
2008.

111Zaenal Arifin “Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di
SMP Pondok Modern Selamat Kendal” SkripsiFakultas Tarbiyah, Jurusan Kependidikan Islam (KI)
IAIN Wali Songo Semarang, Tahun 2009.
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Ketiga, Wahdan Ikhtiari Abdillah melalui penelitiannya yang berjudul

”Peranan Kepala Sekolah Sebagai Administrator mata pelajaran Pai di SLTP N

Kretek Wonosobo”,112 menunjukkan bahwa kepala sekolah sebagai administrator

memegang kunci bagi perbaikan dan kemajuan sekolah, ia harus mampu

memimpin menjalankan peranannya agar segala kegiatan terkendali dan terarah

dalam usaha inovasi dan mencoba ide-ide baru dan praktek-praktek baru dalam

bentuk manajemen kelas yang lebih efektif dan efisien. Dalam penelitian ini, ia

hanya menyinggung arti pentingnya kepala sekolah sebagai administrator.

C. Kerangka Berpikir

Guru adalah unsur utama dalam suatu proses pendidikan. Guru berada

dalam front terdepan pendidikan yang berhadapan langsung dengan peserta didik

melalui proses interaksi intruksional sebagai wahana terjadinya proses

pembelajaran siswa dengan nuansa pendidikan.

Dalam proses pembelajaran tersebut, peserta didik akan memperoleh

banyak ilmu pengetahuan, pengalaman belajar, dan hubungan sosial dengan

sesama, Untuk mencapai tujuan pendidikan yakni memperoleh perubahan baik

dari segi kognitif. Efektif maupun psikomotorik siswa dalam berprilaku menuju

yang lebih baik.

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, guru memerlukan komitmen

kerja yang tinggi demi tercapainya tujuan pendidikan. Tinggi rendahnya

112 Ikhtiari Abdillah, ”Peranan Kepala Sekolah Sebagai Administrator mata pelajaran Pai di
SLTP N Kretek Wonosobo”, Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2008.
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komitmen kerja seseorang bisa dipengaruhi oleh diri-sendiri juga dari dari orang

lain atau lingkungan luar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil komitmen kerja guru dalam

perencanaan pembelajaran, kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran,

kinerja guru dalam evaluasi pembelajaran, serta kinerja guru dalam disiplin

tugas. Terletak pada kinerja serta prestasi kerja guru-guru yang berada dalam

suatu sekolah.

Jadi dengan adanya komitmen kerja guru dalam pembelajaran. Maka hasil

yang menentukan dari suatu proses pendidikan adalah pendidik itu sendiri. Hal

ini merupakan komitmen kerja guru yang paling berkualitas setumpuk tugas

serta tanggung jawab yang di embannya guru harus mampu menunjukkan bahwa

guru mampu menghasilkan kinerja yang baik demi terciptanya pendidikan yang

bermutu.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat diduga bahwa terdapat hubungan

yang negatif dan signifikan antara kemampuan dan motivasi terhadap komitmen

kerja guru di MTs Negeri se-Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai. Maka

penulis menggambarkan sebagai berikut :

Kemampuan Guru

Motivasi  Guru

Komitmen Kerja
Guru
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D. Konsep Operasional

Konsep operasional ini berfungsi untuk mengkongkritkan konsep di dalam

kerangka teori di atas yang masih abstrak. Dalam konsep operasional ini, akan

dikemukakan beberapa indicator yang akan digunakan penulis dalam melakukan

penelitian, yaitu tentang komitmen kerja guru sebagai berikut :

1. Kemampuan

Untuk mengukur kemampuan guru, penulis merujuk kepada pendapat muhibin

syah, sebagai berikut :

1.      Menguasai bahan yang meliputi :

c) Menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah

d) Menguasai bahan pendalaman/aplikasi bidang studi.

2.      Mengelola program belajar mengajar yang meliputi :

g) Merumuskan tujuan instruksional

h) Mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar

i) Memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat

j) Melaksanakan program belajar mengajar

k) Mengeal kemampuan siswa

l) Merencanakan dan melaksanakan remedial

3.      Mengelola kelas,meliputi :

c) Mengatur tata ruang kelas

d) Menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi
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4.      Menggunakan media atau sumber belajar yag meliputi :

g) Mengenal,memilih dan menggunakan media

h) Membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana

i) Menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka

proses belajar mengajar

j) Mengembangkat laboratorium

k) Menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar

l) Menggunakan micro teaching unit dalam program pengalaman

lapangan

5.      Menguasai landasan-landasan kependidikan

6.      Mengelola interaksi belajar mengajar

7.      Menilai prestasi siswa untuk pendidikan dan pengajaran

8. Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan

penyuluhan,meliputi:

c) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan konseling

di sekolah.

d) Menyelenggarakan program layaan dan bimbingan di sekolah.

9.      Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah meliputi :

c) Mengenal penyelenggaraan administrasi sekolah

d) Menyelenggarakan administrasi sekolah

10.   Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil pendidikan guna

keperluan pengajaran
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2. Motivasi kerja.

Untuk mengukur indikator motivasi kerja, penulis merujuk kepada

unkapan Riduwan, sebagai berikut

1) Upah / Gaji yang layak, yang dapat diukur melalui gaji yang memadai dan

besarnya sesuai standar mutu hidup

2) Pemberian insentif, yang diukur melalui pemberian bonus sewaktu-waktu,

rangsangan kerja, prestasi kerja

3) Mempertahankan harga diri, yaitu diukur dengan iklim kerja yang

kondusif,kesamaan hak, dan kenaikan pangkat

4) Memenuhi kebutuhan rohani, yaitu diukur dengan kebebasan menjalankan

sariat agama, menghormati kepercayaan orang, dan penyelenggaraan ibadah.

5) Memenuhi kebutuhan partisipasi, yaitu diukur melalui kebersamaan,

kerjasama, rasa memiliki, dan bertanggung jawab.

6) Menempatkan pegawai pada tempat yang sesuai, dalam hal ini diukur dengan

seleksi sesuai kebutuhan, memperhatikan kemampuan, memperhatikan

pendidikan, memperhatikan pengalaman, memberikan pekerjaan sesuai

kemampuan.

7) Menimbulkan rasa aman di masa depan, seperti indikator penyelenggaraan

jaminan hari tua, pembayaran pensiun, pemberian perumahan.

8) Memperhatikan lingkungan tempat kerja, yang diukur melalui tempat kerja

yang nyaman, cukup cahaya, jauh dari polusi dan berbahaya.
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9) Memperhatikan kesempatan untuk maju, yang diukur dengan memberikan

upaya pengembangan, kursus, diklat.

10) Menciptakan persaingan yang sehat, yang diukur melalui produktivitas,

prestasi kerja, pengembangan karir yang jelas, bonus, kinerja pegawai,

penghargaan dan hukuman113.

3. Komitmen

Dimensi Indikator
1. Identifikasi a. Keterikatan Guru terhadap profesi

b. Kedekatan guru dengan siswa
c. Mempunyai tujuan yang sama
d. Peduli dengan tugas-tugas sekolah

2. Keterlibatan a. Keterlibatan Guru dengan kegiatan sekolah
b. Keterlibatan Guru dengan siswa
c. Keterlibatan Guru dengan materi pelajaran
d. Keterlibatan Guru dengan kegiatan ekstrakurikuler

3. Loyalitas a. Patuh terhadap Pimpinan Sekolah
b. Sikap kooperatif pimpinan lembaga
c. Kesediaan menerima Tugas-Tugas dari sekolah
d. Betah bekerja sebagai Guru
e. Nyaman dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari

sebagai guru
 Adanya rasa senang terhadap profesi yang dijalani

E. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian,

sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Ha = Ada Pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap komitmen kerja

antara guru di MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

113 Riduwan. Skala Pengukuran Variabel–Variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta. 2002. h, 66
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terhadap hasil belajar siswa di MTs Se- Kecamatan Medang Kampai

Kota Dumai.

H0 = Tidak ada pengaruh kemampuan dan motivasi terhadap komitmen

kerja antara guru di MTs Se- Kecamatan Medang Kampai Kota Dumai

terhadap hasil belajar siswa di MTs Se- Kecamatan Medang Kampai

Kota Dumai


