
9

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Kinerja Guru

1. Pengertian Kinerja

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002), kinerja adalah sesuatu

yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan, unjuk kerja atau kemampuan kerja.

Menurut Mangkunegara (2009) istilah kinerja berasal dari kata job

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi

sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Senada dengan pendapat

diatas, Rusman (2012) menyatakan bahwa kinerja adalah performance atau

unjuk kerja. Kinerja juga dapat diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja

atau hasil unjuk kerja.

Rivai (2008) menyatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang

dicapai oleh seseorang dalam melaksankan tugas atau pekerjaannya sesuai

dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut.

Kemudian Senada dengan pendapat di atas, Suwatno (dalam Barnawi &

Arifin, 2012) mengatakan bahwa kinerja merupakan prestasi kerja nyata yang

ditampilkan seseorang setelah menjalankan tugas dan perannya dalam

organisasi. Selanjutnya, menurut Suntoro (dalam Pabundu Tika, 2010)

mengemukakan bahwa kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang
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atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan

organisasi dalam periode waktu tertentu.

Menurut Barnawi dan Arifin (2012), guru merupakan pendidik dengan

tugas utamanya mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih,

menilai dan mengevaluasi pembelajaran siswa. Selanjuntnya menurut

Djamarah dan Zain (2006) guru ialah tenaga pendidik yang memberikan

sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. Selanjutnya

Rusman (2012) menambahkan bahwa wujud perilaku guru adalah kegiatan

guru dalam proses pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru

merupakan prestasi kerja atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh seorang

guru atau sekelompok guru dalam melaksanakan tugas sesuai dengan

tanggungjawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah

ditentukan dalam rangka mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan.

2. Standar Kinerja Guru

Standar kinerja merupakan patokan dalam mengadakan pertanggung

jawaban terhadap segala hal yang telah dikerjakan. Menurut Ivancevich dalam

Rusman (2012) patokan tersebut meliputi: (a) Hasil, mengacu pada ukuran

output utama organisasi; (b) Efisiensi, mengacu pada penggunaan sumber

daya langka oleh organisasi; (c) Kepuasan, mengacu pada keberhasilan

organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya.; (d)
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Keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi terhadap

perubahan.

Selanjutnya, Piet A. Sahertian dalam Rusman (2012) menjelaskan

bahwa standar kinerja guru berhubungan dengan kualitas kinerja guru dalam

menjalankan tugasnya seperti: (a) Bekerja dengan siswa secara individu; (b)

Persiapan dan perencanaan pembelajaran; (c) Pendayagunaan media

pembelajaran; (d) Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar; dan

(e) Kepemimpinan yang aktif dari guru.

Selanjutnya, Rusman (2012) mengatakan ada sepuluh kompetensi

dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru, yaitu: (a) Menguasai bahan/

materi pelajaran; (b) Mengelola program pembelajaran; (c) Mengelola kelas;

(d) Menggunakan media dan sumber belajar; (e) Menguasai landasan

pendidikan; (f) Mengelola interaksi pembelajaran; (g) Menilai prestasi belajar

siswa; (h) Mengenal fungsi dan layanan bimbingan penyuluhan; (i) Mengenal

dan menyelenggaraka administrasi sekolah; dan (j) Memahami dan

menafsirkan hasil penelitian guna keperluan pembelajaran.

3. Penilaian kinerja

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang baik diperlukan proses

penilaian kinerja. Menurut Rivai (2008) penilaian kinerja merupakan suatu

system formal yang terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan

mempengarui sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil

termasuk tingkat ketidakhadiran. Dengan demikian, penilaian prestasi adalah

hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. Melalui penilaian itu
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kita dapat mengetahui apakah pekerjaan itu sudah sesuai atau belum dengan

standar kinerja yang telah disusun sebelumya.

Menurut Hasibuan (dalam Barnawi & Arifin, 2012) penilaian kinerja

adalah evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja dan potensi pengembangan

yang telah dilakukan. Menurut Uhar (2012) penilaian kinerja merupakan suatu

kegiatan guna menilai perilaku karyawan dalam pekerjaannya, baik secara

kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kinerja guru pada dasarnya merupakan

proses menilai hasil kerja guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru

dalam melaksankan tugas-tugas keguruannya dalam rangka untuk mencapai

tujuan pendidikan. Menurut Rivai (2008), tujuan penilaian kinerja yaitu:

a. Untuk mengetahui tingkat prestasi karyawan selama ini.

b. Pemberian imbalan yang serai misalnya untuk pemberian kenaikan gaji

berkala, gaji pokok, kenaikan gaji istimewa dan insentif uang.

c. Mendorong pertanggungjawaban dari karyawan.

d. Untuk pembeda antar karyawan yang satu dengan yang lain.

e. Pengembangan SDM yang masih dapat dibedakan kedalam:

1) Penguasaan kembali, seperti diadakannya mutasi atau transfer,

rotasi pekerjaan.

2) Promosi, kenaikan jabatan.

3) Training atau latihan.

f. Meningkatkan motivasi kerja.

g. Meningkatkan etos kerja.
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h. Memperkuat hubugan karyawan dengan supervisor melalui diskusi

tentang kemujuan kerja mereka.

i. Sebagai alat untuk memperoleh umpan balik dari karyawan untuk

memperbaiki desain pekerjaan, lingkungan kerja dan rencana karier

selanjutnya.

j. Riset seleksi sebagai kriteria keberhasilan/efektifitas.

k. Sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan SDM dan

keputusan perencanaan suksesi.

l. Membantu menetapkan karyawan dengan pekerjaan yang sesuai untuk

mencapai hasil yang baik secara menyeluruh.

m. Sebagai sumber informasi untuk mengambil keputusan yang berkaitan

dengan gaji-upah-insentif-kompensasi dan berbagai imbalan lainnya.

n. Sebagai penyalur keluhan yang berkaitan dengan masalah priadi

maupun pekerjaan.

o. Sebagai alat untuk menjaga tingkat kinerja.

p. Sebagai alat untuk membantu dan mendorong keryawan untuk

mengambil inisiatif dalam rangka memperbaiki keneja.

q. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan SDM, seperti seleksi,

rekrutmen, pelatihan dan analisis pekerjaan sebagai komponen yang

saling ketergantungan diantara fungsi-fungsi SDM.

r. Mengidentifikasi dan menghilangkan hambatan-hambatan agar kinerja

menjadi baik.

s. Mengembangkan dan menetapkan kompensasi pekerjaan.
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t. Pemutusan hubungan kerja, pemberian sangsi atau hadiah.

Secara spesifik penilaian kinerja bertujuan untuk:

a. Mengenalai SDM yang perlu dilakukan pembinaan.

b. Menentukan kriteria tingkat pemberian kompensasi.

c. Memperbaiki kualitas pelaksanaan pekerjaan.

d. Memperoleh umpan balik atas hasil prestasi karyawan.

Menurut Ditjen PMPTK dalam bukunya Barnawi dan Arifin yang

berjudul Kinerja Guru Profesional (2012) Secara umum, penilaian kinerja

guru memiliki dua fungsi utama yaitu:

1. Untuk menilai kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi

dan keterampilan yang diperlukan dalam proses pembelajaran,

pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan

fungsi sekolah. dengan demikian profil kinerja guru sebagai gambaran

kekuatan dan kelemahan guru akan teridentifikasi dan dimaknai

sebagai analisis kebutuhan atau audit keterampilan untuk setiap guru,

yang dapat dipergunakan sebagai basis untuk merencanakan penilaian

kinerja guru.

2. Untuk menghitung angka kredit yang diperoleh guru atas kinerja

pembelajaran, pembimbingan atau pelaksanaan tugas tambahan yang

relevan sengan fungsi sekolah yang dilakukan pada tahun tersebut.

kegiatan penilaian kinerja dilakukan setiap tahun sebagai bagian dari

proses pengembangan karier dan promosi guru untuk kenaikan pangkat

dan jabatan fungsionalnya.
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4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Menurut Mangkunegara (2009) faktor-faktor yang mempengaruhi

pencapaian kinerja atau prestasi kerja adalah faktor kemampuan (ability) dan

faktor motivasi (motivation). Lebih lanjut Mangkunegara (2009) menjelaskan

secara rinci kedua faktor tersebut.

a. Faktor kemampuan

Secara psikologis, kemampuan seseorang terdiri dari kemampuan

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, seseorang

yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang

memadai untuk pekerjaannya dan terampil dalam mengerjakan

pekerjaannya, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang

diharapkan. Oleh karena itu guru perlu ditempatkan pada pekerjaan yang

sesuai dengan keahliannya. Dengan kata lain, seseorang akan lebih mudah

untuk menunjukkan kinerja yang terbaik jika ia memiliki kemampuan.

b. Faktor motivasi

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seseorang dalam

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang

menggerakkan diri seseorang agar terarah untuk mencapai tujuan

organisasi. selain faktor kemampuan, faktor motivasi juga akan

mempengaruhi kinerja seseorang, karena faktor inilah yang dapat

menggerakkan diri seseorang untuk dapat bekerja sesuai dengan tujuan

organisasi.
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Menurut Barnawi dan Arifin (2012) kinerja guru tidak terwujud

dengan begitu saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yaitu, faktor

internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari guru itu

sendiri, contohnya ialah kemampuan, keterampilan, kepribadian, persepsi,

motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan dan latarbelakang keluarga.

Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar guru seperti

gaji, sarana dan prasarana, lingkungan kerja fisik dan kepemimpinan.

Selanjutnya menurut Mangkuprawira dan Aida (dalam Yamin &

Maisah, 2010) faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru terdiri dari

faktor intrinsik guru (personal/individu) meliputi unsur pengetahuan,

keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang

dimiliki oleh setiap guru.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa kinerja guru tidak akan

terwujud dengan sendiri, tetapi terdapat faktor yang mempengaruhinya. Salah

satu faktor yang penting adalah faktor yang berasal dari dalam diri guru itu

sendiri yaitu meliputi kemampuan menjadi guru, motivasi menjadi guru,

keterampilan mengajar, kepribadian yang menyenangkan.

5. Indikator Kinerja Guru

Georgia Department of education telah mengembangkan teacher

performance assessment yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi

Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) (dalam Rusman, 2012). APKG

menyoroti tiga aspek utama kemampuan guru yaitu: Rencana pembelajaran,
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Prosedur pembelajaran, dan Penilaian pembelajaran. Secara rinci indikator

kinerja guru adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan guru dalam program kegiatan pembelajaran.

Tahap perencanaan guru dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap

yang akan berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar.

Kemampuan guru dalam hal ini dapat dilihat dari cara atau proses

penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

menurut R. Ibrahim dan Nana Syaodih (dalam Rusman, 2012) umunya

guru-guru hanya dituntut dua macam program pembelajaran, program

pembelajaran untuk jangka waktu yang cukup panjang seperti program

semesteran dan program untuk jangka waktu singkat, yaitu untuk setiap

satu pokok bahasan.

Adapun komponen yang dimiliki oleh program semesteran adalah

terdiri atas:

a. Tujuan/kompetensi sesuai dengan kurikulum;

b. Pokok materi sesuai dengan materi yang akan diajarkan;

c. Alternatif metode yang akan digunakan;

d. Alternatif media dan sumber belajar yang akan digunakan;

e. Evaluasi pembelajaran;

f. Alokasi waktu yang tersedia;

g. Satuan pendidikan, kelas, semester dan topik bahasan.

Sedangkan untuk program pembelajaran jangka waktu singkat

yang sering dikenal dengan istilah program pokok atau satuan
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pelajaran,merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari program

semesteran, ditandai oleh adanya unsur-unsur:

a. Tujuan pembelajaran khusus atau indikator

b. Pokok materi yang akan disajikan

c. Kegiatan pembelajaran

d. Alternatif penggunaan media dan sumber belajar

e. Alat evaluasi yang digunakan.

2. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan

pendidikan yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas,

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta

strategi pembelajaran. semua tugas tersebut merupakan tugas dan

tanggungjawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaannya menuntut

kemampuan guru.

a. Pengelolaan kelas

Kemampuan menciptakan suasana kondusif di kelas guna

mewujudkan proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan

bagi seorang guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam

memupuk kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui

pelaksanaan piket kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar

kelas, melakukan absensi setiap akan memulai proses pembelajaran,

dan melakukan pengaturan tempat duduk siswa yang tujuannya adalah

untuk memberikan kesempatan belajar secara merata kepada siswa.
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b. Penggunaan media dan sumber belajar

Kemampuan kedua dalam pelaksanaan pembelajaran yang

perlu dikuasai guru adalah menggunakan media dan sumber belajar.

Media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan

pesan (materi pembelajaran), segala sesuatu yang dapat diguanakan

untuk menyalurkan pesan (materi pembelajaran, merangsang pikiran,

perasaan, perhatian dan kemampuan siswa, sehingga dapat mendorong

proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber

belajar adalah buku pedoman.

Kemampuan menguasai sumber belajar disamping mengerti

dan memahami buku teks, seorang guru juga harus berusaha mencari

dan membaca buku-buku atau sumber-sumber lain yang relevan guna

meningkatkan kemampuan terutama untuk keperluan perluasan dan

pendalaman materi, dan penggayaan dalam proses pembelajaran.

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media

audio dan media audio visual.

3. Penggunaan metode pembelajaran

Kemampuan berikutnya yang harus dikuasai guru adalah

penggunaan metode pembelajaran. guru diharapkan mampu memilih dan

menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan

disampaikan. Menurut R. Ibrahim dan Sukmadinata (dalam Rusman,

2012) menjelaskan bahwa setiap metode pembelajaran memiliki kelebihan
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dan kelemahan dilihat dari berbagai sudut, namun yang penting bagi guru

metode manapun yang digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai.

Karena siswa memiliki interest yang sangat heterogen, idealnya seorang

guru harus menggunakan multimedia, yaitu memvariasikan penggunaan

metode pembelajaran di dalam kelas seperti metode ceramah dipadukan

dengan Tanya jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan

pemberian tugas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari

terjadinya kejenuhi yang dialami siswa.

4. Evaluasi dalam kegiatan

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan

untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru

dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-

cara evaluasi, penyususna alat-alat evaluasi, pengolahan dan penggunaan

hasil evaluasi.

Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan

evaluasi atau penilaian hasil belajar adalah melalui Penilaian Acuan

Norma (PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). PAN adalah cara

penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kedudukan hasil belajar yang

dicapai berdasarkan norma kelas. Sehingga siswa yang paling besar skor

yang didapat di kelasnya, maka ia adalah siswa yang memiliki kedudukan

tertinggi di kelasnya. Sedangkan PAP adalah cara penilaian, dimana nilai

yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh tujuan yang tercermin
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dalam soal tes yang dapat dikuasai siswa, dalam artian PAP ini digunakan

untuk mengetahui kemampuan siswa secara individu.

Kemampuan lainnya yang perlu dikuasai guru dalam kegiatan

evaluasi adalah menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi yang dapat

digunakan adalah tes tertulis, tes lisan dan tes perbuatan. Seorang guru

dapat menentukan alat tes tersebut sesuai dengan materi yang akan

disampaikan.

Selanjutnya hal yang perlu dikuasai oleh guru dalam melakukan

evaluasi adalah pengolahan dan penggunaan hasil belajar. Pengolahan dan

penggunaan hasil belajar dalam pelaksanaannya merupakan bagian yang

sangat berkaitan erat dimana pengolahan hasil belajar yang baik akan

tercermin pada penggunaan hasil belajar yang diaplikasikan kedalam

berbagai kegiatan pengembangan pembelajaran.

Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan hasil

belajar, (1) jika bagian-bagian tertentu dari materi pembelajaran yang tidak

dipahami oleh sebagian kecil siswa, maka guru tidak perlu memperbaiki

program pembelajaran, melainkan cukup memberikan kegiatan remedia

bagi siswa-siswa yang bersangkutan, dan (2) jika bagian-bagian tertentu

dari materi pembelajaran tidak dipahami oleh sebagian besar siswa, maka

diperlukan perbaikan terhadap program pembelajaran, khususnya

berkaitan dengan bagian-bagian yang sulit dipahami.
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B. Adversity Quotient

1. Pengertian adversity quotient

Istilah adversity quotient (AQ) diambil dari konsep yang

dikembangkan oleh Paul G Stoltz, Ph.D, presiden PEAK Learning,Inc.

seorang konsultan di dunia kerja dan pendidikan berbasis skill. Menurut Stoltz

(2003) adversity quotient adalah kemampuan seseorang dalam mengubah

persoalan menjadi sebuah kesempatan. Stoltz (2003) juga mengatakan bahwa

adversity quotient adalah seperangkat ukuran untuk mengetahui respon

terhadap tantangan kerja yang dihadapi.

Lebih lanjut Stoltz (2003) menyatakan, adversity quotient mempunyai

tiga bentuk, yaitu:

a. AQ adalah kerangka kerja konseptual yang baru untuk memahami dan

meningkatkan semua segi kesuksesan.

b. AQ adalah suatu ukuran untuk mengetahui respon terhadap tantangan

kerja.

c. AQ adalah serangkaian peralatan yang memiliki dasar ilmiah untuk

memperbaiki respon terhadap kesulitan, yang akan berakibat

memperbaiki efektivitas pribadi dan profesional secara keseluruhan.

Dari penjelasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa adversity

quotient merupakan kemampuan seseorang untuk dapat bertahan dalam

menghadapi kesulitan atau masalah hidup, serta dapat mengubah hambatan

menjadi sebuah peluang mencapai kesuksesan.
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2. Dimensi adversity quotient

Menurut Stoltz (2003) adversity quotient terdiri dari empat dimensi

penyusun yang disingkat CORE yaitu dimensi control, origin-ownership,

reach,dan endurance. Ini merupakan gambaran karakteristik individu yang

mendasari kemampuan untuk menghadapi kesulitan dan tantangan dalam

hidup. Berikut ini penjelasan dari keempat dimensi tersebut:

a. Control (pengendalian)

Control merupakan sejauh mana seseorang mampu mempengaruhi

dan mengendalikan respon individu secara positif terhadap situasi apapun.

Kendali yang sebenarnya dalam suatu situasi hampir tidak mungkin

diukur, kendali yang dirasakan jauh lebih penting. Dimensi control

merupakan salah satu yang penting karena berhubungan langsung dengan

pemberdayaan serta mempengaruhi semua dimensi CO2RE lainnya.

b. Origin-Ownership (asal-usul dan pengakuan)

O2 merupakan kependekan dari origin (asal usul) dan ownership

(pengakuan). O2 mempertanyakan dua hal. Pertama, siapa atau apa yang

menjadi asal usul kesulitan dan sampai sejauh manakah seseorang

mengakui akibat-akibat kesulitan. Kedua, sampai sejauh mana seseorang

bersedia mengakui akibat kesulitan itu. Rasa bersalah tidak sama dengan

memikul tanggung jawab. Mengakui akibat-akibat yang ditimbulkan oleh

kesulitan mencerminkan tanggung jawab, dan inilah paro kedua dari

dimensi O2.
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c. Reach (jangkauan)

Reach merupakan kemampuan dan potensi suatu masalah

mempengaruhi bagian-bagian lain dalam kehidupan seseorang. Respon-

respon dengan AQ yang rendah akan membuat kesulitan mempengaruhi

kesegi-segi lain dari kehidupan seseorang.

d. Endurance (daya tahan)

Endurance merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang

untuk tetap bertahan dalam situasi yang sulit dan berusaha

memperbaikinya. Seberapa besar tingkat ketahanan dan ketekunan

seseorang dalam menghadapi masalah.

3. Tingkatan dalam Adversity Quotient

Stoltz (2003) mengelompokkan individu berdasarkan daya juang

menjadi tiga: quitter, camper dan climber. Penggunaan ini dari kisah pendaki

Everest, ada pendaki yang menyerah sebelum pendakian, merasa puas sampai

pada ketinggian tertentu, dan mendaki terus hingga puncak tertinggi.

Kemudian Stoltz menyatakan bahwa orang yang menyerah disebut quitter,

orang yang merasa puas pada pencapaian tertentu sebagai camper dan orang

yang terus ingin meraih kesuksesan disebut sebagai climber. Adapun

penjelasan dari ketiga tingkatan AQ tersebut yaitu:

a. Quitter atau orang yang mudah menyerah, yaitu orang yang mundur dari

pendakian mereka atau pencapaian tujuan mereka. Orang yang seperti ini

mudah putus asa dan cepat menyerah.
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b. Campers atau orang yang berkemah, yaitu orang yang bekerja keras,

menggunakan potensinya untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi, dan

kemudian merasa puas dengan zona aman yang mereka jumpai. Mereka

jadi termotivasi oleh hal-hal yang dapat diperkirakan, keamanan dan

perubahan terbatas, sehingga mereka dan kemampuan mereka akan

mengalami kemunduran. Dengan kata lain orang yang tipe seperti ini tidak

mencapai puncak namun sudah puas dengan apa yang dicapainya.

c. Climber atau pendaki, yaitu orang yang terus mendaki,terus berusaha

dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk mengatasi

kesulitannya dan mencapai potensi maksimalnya. Climber akan terus

berusaha, terus belajar dan tidak pernah puas dengan apa yang diraihnya.

Dengan kata lain, orang yang tipe seperti ini adalah orang yang selalu

optimis, melihat peluang-peluang, melihat celah dan selalu bergairah

untuk terus maju.

4. Karakteristik Quitter, Camper dan Climber

a. Quitter

1) Menolak untuk mendaki lebih tinggi lagi

2) Gaya hidupnya tidak menyenangkan atau datar dan tidak lengkap

3) Bekerja sekedar cukup untuk hidup

4) Cenderung menghindari tantangan berat yang muncul dari komitmen

yang sesungguhnya.

5) Jarang sekali memiliki persahabatan yang sejati
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6) Dalam menghadapi perubahan mereka cenderung melawan atau lari

dan cenderung menolak.

7) Terampil dalam kata-kata yang sifatnya membatasi, seperti: tidak mau,

mustahil, ini konyol dan sebagainya.

8) Kemampuannya kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, mereka tidak

mempunyai visi dan keyakinan akan masa depan, kontribusinya sangat

kecil.

b. Camper

1) Mereka mau untuk mendaki, meskipun akan berhenti di titik tertentu

dan merasa cukup sampai disitu.

2) Mereka cukup puas telah mencapai suatu tahapan tertentu.

3) Masih memiliki sejumlah inisiatif, sedikit semangat dan beberapa

usaha.

4) Menahan diri terhadap perubahan, meskipun kadang tidak menyukai

perubahan besar karena mereka merasa nyaman dengan kondisi yang

ada.

5) Mereka menggunakan bahasa dan kata-kata yang kompromistis,

misalnya: ini cukup bagus, kita cukuplah sampai disini saja.

6) Prestasi mereka tidak tinggi, dan kontribusinya tidak besar juga.

7) Meskipun telah melalui berbagai rintangan, namun mereka akan

berhenti juga pada suatu tempat dan mereka berkemah disitu.
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c. Clamber

1) Mereka membaktikan diri untuk terus mendaki. Mereka adalah pemikir

yang selalu memikirkan kemungkinan-kemungkinan.

2) Mereka menyadari bahwa akan banyak imbalan yang diperoleh dalam

jangka panjang melalui langkah-langkah kecil yang sedang

dilewatinya.

3) Menyambut baik tantangan, motivasi diri, memiliki semangat tinggi,

daan berjuang mendapatkan yang terbaik dalam hidup, mereka

cenderung membuat segala sesuatu terwujud.

4) Tidak takut menjelajahi potensi-potensi tanpa batas yang ada di antara

dua manusia, memahami dan menyambut baik resiko menyakitkan

yang ditimbulkan karena bersedia menerima kritik.

5) Menyambut baik setiap perubahan, bahkan ikut mendorong setiap

perubahan tersebut kearah yang positif.

6) Bahasa yang digunakan adalah bahasa dan kata-kataa yang penuh

dengan kemungkinan-kemungkinan, mereka berbicara tentang apa

yang bisa dikerjakan dan cara mengerjakannya, mereka berbicara

tentang tindakan dan tidak sabar dengan kata-kata yang tidak didukung

dengan perbuatan.

7) Memberikan kontribusi yang cukup besar karena bisa mewujudkan

potensi yang ada pada dirinya.

8) Mereka tidak asing dengan situasi yang sulit karena kesulitan

merupakan bagian dari hidup.



28

5. Faktor-faktor Pembentuk Adversity Quotient

Dalam pengembagannya, Stoltz (2003) merumuskan faktor-faktor

pembentuk Adversity Quotient (AQ) seseorang diantaranya yaitu:

a. Daya saing

Orang-orang yang bereaksi secara konstruktif terhadap kesulitan

lebih tangkas dalam memelihara energi, dan tenaga yang diperlukan

supaya berhasil dalam persaingan. Sedangkan mereka yang bereaksi secara

destruktif cenderung kehilangan energi atau mudah berhenti berusaha.

Persaingan sebagian besar berkaitan dengan harapan, kegesitan dan

keuletan yang sangat ditentukan oleh cara seseorang menghadapi

tantangan dan kegagalan dalam hidupnya.

b. Produktivitas

Menurut Stoltz (2003), orang yang merespon kesulitan secara

destruktif terlihat kurang produktif dibandingkan dengan orang yang tidak

destruktif. Dalam penelitain yang dilakukan oleh Seligman di Metropolitan

Life insurance company, ia menemukan bahwa orang yang tidak merespon

kesulitan dengan baik menjual lebih sedikit, kurang berproduksi dan

kinerjanya lebih buruk dari pada mereka yang merespon kesulitan dengan

baik.

c. Kreativitas

Menurut Stoltz (2003), orang-orang yang tidak mampu

menghadapi kesulitan dengan baik juga tidak mampu bertindak kreatif,

begitu pula sebaliknya.
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d. Motivasi

Dalam penelitian Stoltz (2003), Orang yang memiliki Adversity

Quotient yang tinggi adalah orang yang memiliki mitivasi yang tinggi.

e. Mengambil resiko

Satterfield dan Seligman (dalam Stoltz, 2003) menemukan bahwa

orang-orang yang merespon kesulitan secara lebih konstruktif bersedia

mengalami lebih banyak resiko sehingga dapat mengatasi hambatan-

hambatan dengan lebih baik.

f. Perbaikan

Perbaikan secara terus-menerus akan membantu seseorang

bertahan mengalami kegagalan-kegagalan yang dihadapi.

g. Ketekunan

Ketekunan merupakan inti dari pendakian dan AQ seseorang.

Ketekunan adalah kemampuan seseorang untuk terus-menerus berusaha,

bahkan manakala dihadapkan pada kemunduran-kemunduran atau

kegagalan.

h. Belajar

Menurut Carol Dweck (dalam Stoltz, 2003) membuktikan bahwa

anak-anak yang merespon secara optimis akan banyak belajar dan

berprestasi dibandingkan anak-anak yang pesimis.
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i. Merangkul perubahan

Agar dapat menjadi sukses, seseorang harus mampu mengatasi

perubahan. Perubahan jangan dijadikan alasan untuk berhenti, tetapi

perubahan harus dijadikan kekuatan.

j. Keuletan, Tekanan dan Kemunduran

Orang yang merespon kesulitan dengan buruk seringkali

dihancurkan oleh kemunduran-kemunduran. Ada yang perlahan-lahan

bangkit kembali, namun ada juga yang tidak bangkit lagi.

C. Kerangka Berpikir

Untuk mencapai tujuan dan cita-cita pendidikan yaitu menciptakan

pendidikan yang berkualitas tinggi diperlukan kinerja guru yang berkualitas.

Kinerja guru dikatakan baik apabila guru telah menguasai kompetensi dasar

seperti dapat menguasai bahan atau materi pelajaran, mampu mengelola program

pembelajaran, mampu mengelola kelas, dapat menggunakan media dan sumber

belajar sesuai dengan materi pelajaran dan sebagainya.

Tuntutan akan kinerja guru yang tinggi memang sudah menjadi bagian

dari harapan pendidikan. Namun fakta yang ada sekarang memperlihatkan bahwa

belum semua guru memiliki kinerja yang tinggi sesuai dengan harapan

pendidikan, masih banyak terdapat guru yang memiliki kinerja yang kurang baik.

Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah tingkat

adversity quotient (Stoltz, 2003).

Menurut stoltz (2003) Adversity quotient mengacu pada kemampuan yang

dimiliki oleh setiap orang dalam mengatasi masalah. Stoltz (2003) juga
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berpendapat bahwa adversity quotient dapat meramalkan kinerja. Artinya tinggi

rendahnya tingkat AQ seorang guru akan mempengaruhi kinerja guru tersebut.

Semakin tinggi tingkat adversity quotient yang dimiliki maka akan semakin baik

kinerja, dan sebaliknya semakin rendah tingkat adversity quotient maka semakin

buruk kinerja yang di tunjukkan.

Tinggi rendahnya AQ dapat dilihat dari beberapa aspek yang dimiliki oleh

individu seperti kemampuan mengontrol perasaan, bersedia mengakui akibat dari

kesulitan,  membatasi jangkauan masalah pada peristiwa yang sedang dialami dan

menganggap permasalahan yang dihadapi tidak akan berlangsung lama. Jika hal

tersebut ada dalam diri individu, maka tingkat AQ yang dimilikinya tinggi.

Sehingga individu tersebut memiliki daya saing tinggi, produktivitas tinggi,

kreativitas tinggi, motivasi tinggi, mampu mengambil resiko, perbaikan,

ketekunan, belajar, merangkul perubahan, ulet. Jika seorang guru memiliki hal

tersebut maka tingkat adversity quotient nya tinggi, tapi sebaliknya jika guru tidak

memiliki hal yang telah diuraikan diatas maka tingkat adversity quotient guru

tersebut rendah. Hal inilah yang nantinya akan mempengaruhi kinerjanya sebagai

seorang guru.

D. Hipotesis

Berdasarkan uraian diatas maka dalam penelitian ini dapat diajukan

hipotesis penelitian sebagai berikut: ada hubungan positif antara adversity

quotient dengan kinerja guru.


