
 

 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

Bagian ini akan membahas tinjauan pustaka (Kinerja, Sertifikasi, Motivasi, 

Pengawasan, dan hasil penelitian yang relevan), kerangka berpikir, dan hipotesis. 

 

A. Tinjauan Pustaka 
 

1.  Kinerja 

1.1 Pengertian Kinerja  

Menurut Rivai (2006 : 309), kinerja adalah suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Kinerja merupkan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya 

dalam perusahaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Salah satu cara yang dapat 

digunakan untuk melihat perkembangan perusahaan adalah dengan cara melihat 

hasil penilaian kinerja. 

 

Menurut August W. Smith dalam Rusman (2012 : 50), performance is output 

derives from proceses, human or therwise, yaitu kinerja adalah hasil dari proses 

yang dilakukan manusia. 

 

Menurut Mangkunegara dalam Wahyudi (2012 : 7), kinerja adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Selain itu, 

kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 
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Menurut Wibowo (2008 : 7), kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan 

bagaimana cara mengerjakannya. 

 

Berbagai pengertian kinerja di atas, dapat dipahami bahwa kinerja adalah hasil 

atau tingkat keberhasilan yang dilakukan seseorang secara kualitas dan kuantitas 

sesuai dengan kemampuan dan perbuatannya. Kinerja yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kinerja guru. Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya yaitu apa yang dikerjakan di dalam kelas dan bagaimana caranya 

mengajar menggunakan metode dan model pembelajaran sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya. 

 

1.2 Penilaian Kinerja 

Menurut Wahyudi (2012 : 96), penilaian kinerja seseorang adalah untuk 

mengetahui seberapa besar mereka bekerja melalui suatu sistem formal dan 

terstruktur, seperti menilai, mengukur, dan mempengaruhi sifat-sifat yang 

berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. 

 

Berdasarkan  pendapat diatas, penilaian kinerja pada dasarnya adalah proses yang 

digunakan untuk menilai, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Penilaian kinerja 

ini adalah penilaian kinerja guru yang dilakukan dengan membandingkan hasil 

dan kondisi kerja termasuk tingkat kehadiran yang telah ditetapkan. 
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Menurut Wibowo (2008 : 351), suatu proses kinerja apabila telah selesai 

dilaksanakan, akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses 

kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Atau dapat pula dinyatakan selesai berdasarkan pada 

suatu batasan waktu tertentu, misalnya pada akhir tahun. Evaluasi kinerja 

dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja 

yang diperoleh organisasi, tim atau individu. Evaluasi kinerja akan memberikan 

umpan balik terhadap tujuan dan sasaran kinerja, perencanaan dan proses 

pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja dapat pula dilakukan terhadap proses 

penilaian, review dan pengukuran kinerja. Atas dasar evaluasi kinerja dapat 

dilakukan langkah-langkah untuk melakukan  perbaikan kinerja di waktu yang 

akan datang. 

 

Berdasarkan  pendapat diatas, penilaian kinerja pada dasarnya dilakukan untuk 

memberikan hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh. Penilaian kinerja yang 

dimaksud adalah penilaian kinerja guru. Penilaian kinerja menjadi penting untuk 

dilakukan, termasuk penilaian kinerja guru di sekolah. Oleh karena itu, kinerja 

guru harus selalu dinilai dan dievaluasi guna perbaikan kinerja guru dan 

pencapaian tujuan organisasi sekolah serta pendidikan. 

 

Menurut Rivai (2006 : 309), penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal 

dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-

sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku dan hasil, termasuk tingkat 

ketidakhadiran. Dengan demikian, penilaian prestasi adalah merupakan hasil kerja 

karyawan dalam lingkup tanggung jawabnya. 

 

Berdasarkan  pendapat diatas, penilaian kinerja adalah proses yang digunakan 

untuk mengetahui, mengukur dan mengevaluasi kinerja guru. Penilaian kinerja 

yang dimaksud adalah penilaian kinerja guru yang dilakukan dengan 

membandingkan hasil dan kondisi kerja dengan standar-standar yang telah 

ditetapkan. Penilaian kinerja guru ini menjadi penting dilakukan sebagai feed back 

sekaligus follow up bagi perbaikan kinerja guru selanjutnya. 
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Menurut Mulyasa (2007 : 137), kinerja mempunyai hubungan erat dengan 

produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan usaha untuk 

mencapai produktivitas yang tinggi. Sehubungan hal tersebut maka upaya untuk 

mengadakan penilaian terhadap kinerja organisasi merupakan hal penting. 

Berbicara tentang kinerja tenaga kependidikan, erat kaitanya dengan cara 

mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang sehingga perlu ditetapkan 

standar kinerja atau standar performance. 

 

Berdasarkan  pendapat diatas, penilaian kinerja adalah adalah proses 

mengevaluasi atau menilai kerja seseorang. Penilaian kinerja menjadi sangat 

penting karena terdapat hubungan dengan penilaian terhadap pekerjaan seseorang. 

Penilaian kinerja ini adalah penilaian kinerja guru. Apabila penilaian prestasi kerja 

guru dilaksanakan dengan baik, tertib, dan benar maka dapat membantu 

meningkatkan motivasi berprestasi sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para 

anggota yang ada didalamnya, dan apabila ini terjadi akan menguntungkan 

sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, penilaian kerja perlu dilakukan secara formal 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh sekolah secara obyektif. 

 

1.3 Ukuran Kinerja 

Menurut Wibowo (2008 : 319), pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan 

untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari 

rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai jadwal 

waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan kemampuan 

untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. Pengukuran 

kinerja hanya dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan terukur. Apabila 

kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat memperbaiki kinerja, 

perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, pengukuran terhadap kinerja adalah seseorang yang 

hasil kinerjanya telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai jadwal 

waktu yang ditentukan. Ukuran kinerja yang dimaksud adalah ukuran kinerja 
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guru. Ukuran guru yang berkinerja tinggi adalah guru yang memiliki rasa 

tanggung jawab, memiliki kepatuhan dan loyalitas, mempersiapakan perangkat 

pembelajaran dan melakukan identifikasi dan analisis kondisi yang ada sebelum 

melakukan seluruh tahapan pengajaran. 

 

Menurut T. R. Mitchel dalam Rusman (2012 : 52), salah satu ukuran standar 

kinerja adalah quality of works, hal ini diperjelas Ivancevich bahwa ukuran 

kualitas kinerja guru dapat dilihat dari Produktivitas Pendidikan yang telah 

dicapai menyangkut output siswa yang dihasilkan. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa dalam mengukur kinerja harus dilihat dari 

produktivitas pendidikan. Ukuran kinerja yang dimaksud adalah ukuran kinerja 

guru yang dalam pengukurannya memperhatikan indikator yang dipakai dalam 

penelitian, juga cara dalam pengukuran yang jelas. Sehingga kita dapat mengukur 

kinerja guru dengan baik dan sesuai standar. 

 

2. Sertifikasi 

Sertifikasi berasal dari kata certification yang artinya diploma atau pengakuan 

secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku jabatan profesional. Istilah 

sertifikasi dapat diartikan sebagai surat keterangan (sertifikat) dari lembaga 

berwenang yang diberikan kepada profesi, dan sekaligus sebagai penyataan 

(lisensi) terhadap kelayakan profesi untuk melaksanakan tugas. Sertifikasi tersebut 

dapat diikuti oleh guru dalam jabatan yang telah memiliki kualifikasi akademik 

sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). 
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Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen Pasal 

1 Ayat (11) disebutkan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru dan dosen. Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas 

dan mantap, berikut ini dikutipkan beberapa pasal yang tertuang dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

sebagai berikut. 

a. Pasal 1 butir 11: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru dan dosen. 

b. Pasal 8: Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

c. Pasal 11 butir 1: Sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan 

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. 

d. Pasal 16: Guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan 

profesi sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah 

(Muslich, 2007 : 2). 

 

Berdasarkan pendapat diatas, bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

kepada guru dan dosen yang memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan serta 

memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji. Sertifikasi yang dimaksud 

adalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah guru yang telah menerima sertifikat 

sertifikasi berdasarkan kompetensi, kualifikasi akademik, dan kemampuan yang 

dimiliki oleh guru serta melaksanakan beban kerja sekurang-kurangnya 24 jam 

tatap muka perminggu. 

 

Menurut E. Mulyasa dalam Wahyudi (2012 : 132), sertifikasi guru dapat diartikan 

sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan 

tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga 

sertifikasi. 

 

Dari kutipan di atas dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu 

memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan. Sertifikasi yang dimaksud adalah sertifikasi guru yang 
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harus melaksanakan jam mengajar 24 jam tatap muka perminggu dan berhak atas 

tunjangan profesi pendidik sebesar satu kali gaji pokok untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak 

 

Menurut Wibowo dalam E. Mulyasa dalam Wahyudi (2012 : 133), 

mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi guru adalah: 

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga 

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrument untuk melakukan seleksi terhadap 

pelamar yang kompeten. 

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, ada beberapa tujuan sertifikasi. Tujuan tersebut 

antara lain untuk: melindungi profesi dan tenaga kependidikan, melindungi dan 

membangun citra masyarakat serta lembaga penyelenggara pendidikan terhadap 

profesi dan tenaga pendidik. Tujuan ini adalah tujuan sertifikasi guru. Tujuan 

tersebut yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan untuk melindungi serta 

membangun citra masyarakat terhadap guru. 

 

Menurut Muslich (2007: 9), manfaat uji sertifikasi antara lain sebagai berikut.  

1. Melindungi profesi guru dari praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten 

sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri. 

2. Melindungi masyarakat dari praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan 

profesional yang akan menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan 

dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini. 

3. Menjadi wahana penjamin mutu bagi LPTK yang bertugas mempersiapkan 

calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan 

pendidikan. 

4. Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan 

eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 
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Berdasarkan pendapat diatas, ada beberapa manfaat uji sertifikasi bagi guru. 

Manfaat tersebut antara lain: melindungi profesi guru dari praktik layanan 

pendidikan yang tidak kompeten, melindungi masyarakat dari praktik pendidikan 

yang tidak berkualitas dan profesional, menjadi wahana penjamin mutu bagi 

LPTK, dan menjaga lembaga penyelenggara pendidikan. Manfaat sertifikasi yang 

dimaksud adalah manfaat sertifikasi guru yaitu untuk mempersiapkan calon guru 

yang profesional serta bermutu dalam peningkatan kualitas pendidikan. 

 

3. Motivasi 

Menurut MC. Donald dalam Sardiman (2012 : 73), kata “motif”, diartikan sebagai 

daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 

dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu  tujuan. Bahkan motif 

dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern (kesiapsiagaan). Berawal dari kata 

“motif” itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang 

ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan terhadap 

adanya tujuan. 

 

Menurut Rivai (2006 : 455), motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai 

yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu yang invisible yang 

memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah laku dalam mencapai 

tujuan. 

 

Motivasi mengajar menurut Mc. Clelland dalam Hasibuan (2007 : 97), terdiri dari 

keinginan untuk berkuasa (Needs for Power), kebutuhan untuk bekerjasama 

(Needs for Affiliation), dan kebutuhan untuk berprestasi (Needs for 

Achievement). 
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Menurut Gibson, dkk. dalam Sujanto (2009 : 93), menyatakan bahwa “motivation 

is the concept that describe the forces acting on employee that intiate and direct 

behavior”. Seseorang akan melakukan aktivitas tertentu karena ada motivasi yang 

menjadi kekuatan pendorongnya. Kepala sekolah akan melakukan kepemimpinan 

terbaiknya, manakala ia memiliki visi tentang sekolahnya di masa yang akan 

datang. 

 

Menurut Sardiman (2012 : 75), teori lain mengungkapkan bahwa, Motivasi adalah 

serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga 

seseorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila ia tidak suka, maka akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu. 

 

Menurut American Encyclopedia dalam Hasibuan (2007 : 96), motivasi adalah 

kecenderungan (suatu sifat yang merupakan pokok pertentangan) dalam diri 

seseorang yang membangkit topangan dan mengarahkan tindak-tanduknya. 

Motivasi meliputi faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat 

diduga dari pengamatan tingkahlaku manusia. 

 

Motivasi adalah suatu dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan sesuatu 

perubahan energi untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang 

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Yang 

dimaksud motivasi di dalam penelitian ini adalah motivasi mengajar guru. 

Adapun pengertian motivasi mengajar guru adalah guru suatu perangsang dan 

pendorong bagi para guru untuk menyampaikan pengetahuan pada anak didik. 

 

Menurut Rivai (2006 : 456), sumber motivasi ada tiga faktor, yakni (1) 

kemungkinan untuk berkembang, (2) jenis pekerjaan dan (3) apakah mereka dapat 

merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tempat mereka bekerja. Di 

samping itu terdapat beberapa aspek yang berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan, yakni: rasa aman dalam bekerja, mendapatkan gaji yang adil dan 

kompetitif, lingkungan kerja yang menyenangkan, penghargaan atas prestasi kerja 

dan perlakukan yang adil dari manajemen. 
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Berdasarkan pendapat di atas, sumber motivasi adalah adanya keinginan untuk 

berkembang, jenis pekerjaan, dan rasa bangga yang dimiliki. Yang dimaksud 

sumber motivasi di dalam penelitian ini adalah sumber motivasi mengajar guru. 

Jadi sumber motivasi mengajar guru timbul dalam pekerjaan yang menarik 

menantang, rekan-rekan kerja yang menyenangkan, dan bangga terhadap 

pekerjaan dan sekolah tempat guru bekerja dapat menjadi faktor pemicu kerja 

guru. 

 

Menurut Hasibuan (2007 : 97), tujuan motivasi antara lain sebagai berikut. 

Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan kinerja kerja karyawan. 

3. Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 

7. Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 

8. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 

9. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

10. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. 

11. Dan lain sebagainya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, tujuan motivasi adalah mendorong gairah dan 

semangat kerja guru, meningkatkan kepuasan kerja guru, meningkatkan 

produktivitas, kedisiplinan, kreativitas, efisiensi, dan tingkat kesejahteraan guru, 

serta mempertinggi rasa tanggung jawab guru terhadap tugas-tugasnya. Yang 

dimaksud tujuan motivasi di dalam penelitian ini adalah tujuan motivasi mengajar 

guru. Jadi tujuan motivasi mengajar guru akan senantiasa menentukan intensitas 

usaha belajar bagi para siswa dan menentukan pengajaran yang baik bagi para 

guru. 
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Menurut Sardiman (2012 : 86-88), macam atau jenis motivasi dapat dilihat dari 

berbagai sudut pandang. Berikut ini macam-macam motivasi. 

1. Motivasi dapat dilihat dari dasar pembentukannya. 

a. Motif-motif bawaan  

Yang dimaksud dengan motif bawaan adalah motif yang dibawa sejak 

lahir, jadi motivasi itu ada tanpa dipelajari. 

b. Motif-motif yang dipelajari 

Maksudnya motif-motif yang timbul karena dipelajari. Sebagai contoh: 

dorongan untuk belajar suatu ilmu pengetahuan, dorongan untuk mengajar 

sesuatu di dalam masyarakat. 

2. Motivasi menurut pembagian dari Woodworth dan Marquis. 

a. Motif atau kebutuhan organis, meliputi misalnya: kebutuhan untuk minum, 

makan, bernafas, seksual, berbuat dan kebutuhan untuk beristirahat. 

b. Motif-motif darurat. Yang termasuk dalam jenis motif ini antara lain: 

dorongan untuk menyelamatkan diri, dorongan untuk membalas, untuk 

berusaha, untuk memburu. Jelasnya motivasi jenis ini timbul karena 

rangsangan dari luar. 

c. Motif-motif objektif. Dalam hal ini menyangkut kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, melakukan manipulasi, untuk menaruh minat. 

3. Motivasi jasmaniah dan rohaniah 

Ada beberapa ahli yang menggolongkan jenis motivasi itu menjadi dua jenis 

yakni motivasi jasmaniah dan motivasi rohaniah. Yang termasuk motivasi 

jasmaniah seperti: refleks, instink otomatis, nafsu. Sedangkan yang termasuk 

motivasi rohaniah, yaitu kemauan. 

 

Berdasarkan pendapat diatas, ada beberapa macam jenis motivasi. Jenis motivasi 

tersebut antara lain: motif bawaan, motif yang dipelajari, motif organis, motif 

darurat, motif objektif, motivasi jasmaniah, dan motivasi rohaniah. Yang 

dimaksud jenis motivasi di dalam penelitian ini adalah jenis-jenis motivasi 

mengajar guru. Jenis-jenis tersebut adalah motivasi mengajar guru yang dipelajari 

yaitu dorongan untuk belajar suatu ilmu pengetahuan dan dorongan untuk 

mengajar di dalam kelas. 
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Menurut Hasibuan (2007 : 103), teori motivasi dikelompokkan atas: 

1. Teori kepuasan 

Teori kepuasan ini dikenal antara lain: 

a. Teori motivasi klasik oleh F. W. Taylor. 

b. Maslow’s Need Hierarchy Theory (A Theory of Human Motivation) oleh 

A. H. Maslow. 

c. Herzberg’s Two Factor Theoryoleh Frederick Herzberg. 

d. Mc. Clelland’s Achievement Motivation Theory oleh Mc. Clelland. 

e. Alderfer’s Existence, Relaedness and Growth (ERG) Theory oleh Aldefer. 

f. Teori Motivasi Human Relation. 

g. Teori Motivasi Claude S. George. 

2. Teori proses 

Teori motivasi proses ini, dikenal atas: 

a. Teori Harapan (Expectancy Theory). 

b. Teori Keadilan (Equity Theory). 

c. Teori Pengukuhan (Reinforcement Theory). 

 

Berdasarkan pendapat diatas, ada beberapa macam teori motivasi. Teori motivasi 

tersebut antara lain: teori kepuasan dan teori motivasi proses. Yang dimaksud 

macam-macam motivasi di dalam penelitian ini adalah macam-macam motivasi 

mengajar guru. Macam-macam tersebut yaitu kepuasan dan kemauan untuk 

mengajar secara baik yang timbul dari keinginan seorang guru. 

 

4. Pengawasan 

Menurut Pidarta (2004 : 158), setiap organisasi melakukan kegiatan mengawas 

atau mengontrol. Kegiatan ini mereka lakukan dengan maksud agar: (1) perilaku 

personalia organisasi mengarah ke tujuan organisasi, bukan semata-mata ke tujuan 

individual mereka masing-masing dan (2) agar tidak terjadi penyimpangan yang 

berarti antara rencana dengan pelaksanaan. Perilaku para anggota organisasi 

diusahakan agar mengarah ke tujuan organisasi, tidak berarti meniadakan tujuan-

tujuan individual membuat manusia menjadi robot, melainkan mengusahakan agar 

tujuan individual tidak merugikan organisasi. Perilaku yang memadukan tujuan 

organisasi dengan tujuan individu disebut perilaku organisasi. Filsafat Pancasila 

menekankan perpaduan itu lebih diberi bobot pada tujuan organisasi daripada 

tujuan individu, lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan 

pribadi. Penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan sangat mungkin terjadi 

kalau tidak diadakan kontrol. Sudah menjadi kodrat manusia bahwa mereka pada 

umumnya tidak dapat bertahan lama bekerja dengan baik dan mencapai hasil kerja 

yang baik sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. 
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Menurut Instruksi Mendikbud No: 3/U/1987 dalam Sudiyono (2004 : 67), bahwa 

pengawasan adalah usaha untuk menjaga agar kegiatan pelaksanaan dapat 

dilakukan secara efektif dan efisien, sesuai dengan perencanaan, kebijakan, dan 

peraturan atau perundangan yang berlaku, sehingga dapat mencapai sasaran dan 

kinerja organisasi dengan sebaik-baiknya. 

 

Menurut Robbins dalam Pidarta (2004 : 158), kontrol yaitu proses memonitor 

aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah individu-individu dan organisasi itu 

sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif 

dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberi koreksi bila tidak 

tercapai. 

 

Dari uraian dapat diketahui bahwa pengawasan adalah suatu upaya sistematik 

untuk menjamin bahwa semua sumber daya telah digunakan seefektif dan 

seefisien mungkin agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana guna 

memastikan tercapainya tujuan sekolah dan pembelajaran. Pengawasan yang 

dimaksud adalah pengawasan dari kepala sekolah dan pihak pengawas sekolah 

terhadap guru. Pengawasan tersebut merupakan hal yang sesuai dengan kontrol 

yaitu proses memonitor aktivitas-aktivitas untuk mengetahui apakah guru itu 

sendiri memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber pendidikan secara efektif 

dan efisien dalam rangka mencapai tujuannya, dan memberi koreksi bila tidak 

tercapai. 

 

Menurut Atmodiwirio (2000 : 177-178), secara garis besar ada tiga macam 

pengawasan. 

1. Segi pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 

a. Pengawasan dan pengendalian langsung 

b. Pengawasan tidak langsung 

2. Segi organisasi yang melakukan pengawasan dan pengendalian 

a. Pengawasan intern 

b. Pengawasan ekstern 

3. Segi waktu pelaksanaanya 

a. Sebelum kegiatan dilakukan, antara lain pemeriksaan, dan persetujuan 

rencana, pemberian izin, penetapan standar, penetapan petunjuk 

operasional. Pengawasan ini disebut pengawasan preventif. 
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b. Pengawasan dan pengendalian represif 

c. Selama kegiatan berlangsung pengawasan dan pengendalian ini pada 

prinsipnya bersifat represif. 

 

Dari uraian dapat diketahui bahwa macam-macam pengawasan yaitu pengawasan 

internal, eksternal, dan melekat. Macam-macam pengawasan yang dimaksud 

adalah pengawasan terhadap guru. Pengawasan tersebut adalah pengawasan 

internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap 

proses pendidikan atau perilaku guru dan hasil pendidikan di sekolahnya. 

Pengawasan eksternal ialah pengawasan yang dilakukan oleh badan tersendiri di 

luar lembaga pendidikan. Sedangkan pengawasan melekat merupakan 

pengawasan yang terjadi di tempat bekerja oleh petugas bersangkutan secara 

kontinu. 

 

Menurut Pidarta (2004 : 159), prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

melaksanakan kontrol atau pengawasan, ialah: (1) tertuju kepada strategi sebagai 

kunci sasaran yang menentukan keberhasilan, (2) kontrol harus menggunakan 

umpan balik sebagai bahan revisi dalam mencapai tujuan, (3) harus fleksibel dan 

responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan lingkungan, (4) cocok 

dengan organisasi, pendidikan misalnya adalah organisasi sebagai sistem terbuka, 

(5) merupakan kontrol diri sendiri, (6) bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol 

di tempat pekerja, (7) memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para 

petugas pendidikan. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

pengawasan adalah pengawasan harus tertuju kepada strategi, menggunakan 

umpan balik, fleksibel, dan responsif terhadap lingkungan disekitar. Pengawasan 

yang dimaksud adalah prinsip pengawasan yang dilakukan di sekolah terhadap 

guru. Prinsip tersebut yaitu pengawasan dilakukan di tempat guru bekerja saat 

guru mengajar di kelas. 
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Humble dalam Pidarta (2004 : 161-162), mengemukakan tiga macam pemeriksaan 

yaitu pemeriksaan terhadap karya, kemampuan, dan gaji. Sementara itu Robbin 

mengemukakan empat hal yang perlu dikontrol ialah kuantitas, kualitas, biaya, 

dan waktu. Dan Mitchell mengatakan bahwa kontrol mencakup segala bagian 

organisasi, mulai dari perencanaan, seleksi, personalia, pembinaan personalia, 

anggaran belanja, penilaian perilaku, cara bekerja, sampai dengan efektivitas 

pemakaian dana. 

 

Dari uraian dapat diketahui bahwa kontrol yang baik ialah kontrol yang dapat 

memanfaatkan profesi dan karier secara optimal. Kontrol baik yang dimaksud 

adalah kontrol yang baik terhadap guru yaitu dengan cara mengikutsertakan guru 

menentukan sasaran, menciptakan iklim sekolah yang mendorong pengembangan 

diri, pengendalian diri, dan komunikasi yang lancar, dan membuat mereka 

responsif dengan semangat yang menantang dalam bekerja dengan segala macam 

usaha perbaikannya. 

 

 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan dalam 

skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh karena itu 

pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang ada kaitanya dengan 

pokok masalah ini, antara lain: 
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Tabel 2. Hasil Penelitian yang Relevan 

No  Nama  Judul Skripsi Kesimpulan  

1 Vitta Romauli 

Gultom 

Pengaruh 

perencanaan 

pengajaran guru, 

pengawasan, dan 

kompensasi terhadap 

kinerja guru pada 

SMA Taman Siswa 

Teluk Betung Utara 

Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 

2009/2010 

Ada pengaruh perencanaan, 

pengawasan, dan kompensasi 

terhadap kinerja guru pada SMA 

Taman Siswa Teluk Betung 

Utara Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010, diperoleh 

Fhitung>Ftabel = 9,305>2,934 

dengan keeratan hubungan 

koefisien korelasi (R) 0,700 dan 

koefisien determinasi (R
2
) 0,490 

determinasi (R
2
) 49%.  

 

2 Siti Juariyah Analisis kondisi 

sosial ekonomi dan 

tingkat pendidikan 

masyarakat desa 

Srigading 

Kecamatan Labuhan 

Maringgai 

Kabupaten Lampung 

Timur 

Secara umum dari hasil 

penelitian menunjukkan profil 

kondisi sosial ekonomi dan yang 

masih rendah ini bisa dilihat dari 

jenis pekerjaan masyarakat yang 

mayoritas adalah petani, luasnya 

lahan garapan yang rata-rata 

0,25 ha, pendapatan perbulan 

yang rendah, yaitu berkisar 

antara Rp.350.000-Rp.550.000. 

 

3 Nur Oktavia Hubungan sertifikasi 

profesi guru dan 

supervisi kepala 

sekolah dengan 

motivasi kerja guru 

di SMA Negeri 1 

Tumijajar Kabupaten 

Tulang Bawang 

Barat 

Sertifikasi profesi guru dan 

supervisi kepala sekolah 

berhubungan secara signifikan 

dengan motivasi kerja guru pada 

SMA Negeri 1 Tumijajar 

Kabupaten Tulang Bawang 

Barat dengan nilai hubungan 

sebesar 77,9%. Pengujian 

hipotesis menunjukkan nilai 

Fhitung>Ftabel= 27,59>3,23. 

4 Fitria Pengaruh 

kompetensi guru dan 

motivasi mengajar 

terhadap kinerja 

guru pada SMP 

Negeri 24 Bandar 

Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010 

Ada pengaruh positif yang 

signifikan antara kompetensi 

guru dan motivasi mengajar 

terhadap kinerja guru pada SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2009/2010 yang 

dibuktikan dari hasil perhitungan 

uji F yang menunjukkan bahwa 

Fhitung = 45, 514>Ftabel = 4,26. 
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C. Kerangka Pikir 

 

Kinerja seorang guru menggambarkan hasil yaitu berupa sekumpulan yang 

diperoleh pada akhir mengajar berupa laporan seperti hasil portofolio, 

menggambarkan periode tertentu dalam menyelesaikan tugasnya tepat waktu 

sesuai dengan jadwal, menggambarkan standar hasil kerja berupa aturan-aturan 

yang dibuat sekolah, dan menggambarkan target atau sasaran KKM dapat tercapai 

dengan baik. Hal itulah yang disebut dengan kinerja. Untuk meningkatkan kinerja 

guru yaitu dengan mengikuti sertifikasi. Sertifikasi mempunyai tujuan dan 

manfaat. Tujuan sertifikasi yaitu untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan dan 

menentukan kelayakan guru, sedangkan manfaat sertifikasi bagi guru dapat 

meningkatkan pendapatan guru, meningkatkan profesionalisme kerja guru 

sehingga guru menjadi lebih tertib, dan meningkatkan pengalaman serta 

keterampilan guru. Untuk meningkatkan profesionalisme kerja guru diperlukan 

motivasi. Motivasi terdiri dari keinginan untuk berkuasa (Needs for Power), 

kebutuhan untuk bekerjasama (Needs for Affiliation), dan kebutuhan untuk 

berprestasi (Needs for Achievement). Kebutuhan akan kekuasaan merupakan 

keinginan seorang guru yang ingin lebih berkuasa dari guru lainnya sehingga 

dapat menimbulkan persaingan. Kebutuhan akan afiliasi adalah kebutuhan akan 

perasaaan diterima oleh guru yang lain di sekolah dan bekerja sama. Kebutuhan 

akan prestasi merupakan pendorong guru untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengarahkan semua kemampuan yang dimiliki demi mencapai prestasi kerja yang 

optimal. Setelah itu untuk mewujudkan kinerja guru yang baik perlu adanya 

pengawasan. Pekerjaan guru harus diawasi dengan baik oleh pengawas dan kepala 

sekolah, namun pengawasan perlu proses yang diawali dari perencanaan guru 
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dalam membuat portofolio. Pengawasan memeriksa portofolio menggambarkan 

aktivitas organisasi sehingga rencana yang telah ditetapkan lebih awal dapat 

tercapai dengan baik. 

 

Bertolak dari pemikiran diatas, untuk memperjelas pengaruh sertifikasi, motivasi, 

dan pengawasan terhadap kinerja guru dapat dilihat pada paradigma berikut: 

 

Di Gambar 1. Paradigma Penelitian Sertifikasi (X1), Motivasi (X2), dan 

       Pengawasan (X3) terhadap Kinerja Guru (Y) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifikasi 

(X1) 

 

Motivasi 

(X2) 

 

Pengawasan 

(X3) 

Kinerja Guru 

(Y) 

r1 

r2 

r3 

R 

Sumber: Sugiyono, (2011:11) 

 

r4 
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D. Hipotesis 

 

Berdasarkan kerangka pikir dan landasan teori di atas, rumusan hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Ada Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Pada Guru SMP Negeri Kecamatan 

Enggal dan Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

2. Ada Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pada Guru SMP Negeri Kecamatan 

Enggal dan Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2012/2013. 

3. Ada Pengaruh Pengawasan Terhadap Kinerja Pada Guru SMP Negeri 

Kecamatan Enggal dan Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 

Tahun Pelajaran 2012/2013. 

4. Ada Pengaruh Sertifikasi, Motivasi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Pada 

Guru SMP Negeri Kecamatan Enggal dan Kecamatan Tanjung Karang Timur 

Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. 


