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ABSTRACT  

THE EFFECT OF TEACHING METHOD INNOVATION AND 

TEACHER’S INTRINSIC MOTIVATION TOWARD            

ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS’ LEARNING                     

OUTCOME ASSESSMENTS OF TEACHER                               

COMPETENCE 

 

By 

 

Ruwaida  

 

One of the causes of low student learning outcomes in social studies the 

imprecision of learning model used by the teachers in the learning process and 

low intrinsic motivation of teachers in teaching. This study aims to describe (1) 

the effect of teacher‟s innovation with teaching method toward teachers 

performance of teacher competence; (2) the effect of intrinsic motivation with 

teaching method toward teachers performance of teacher competence; (3) the 

effect of teacher‟s innovation in teaching methods and intrinsic motivation toward 

teachers performance of teacher competence. This research uses descriptive 

method and is classified into an explanatory research. The subjects in this study 

are teachers of SDN 1, SDN 2, SDN 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung. The data 

collection techniques used wasquestionnaires or questionnaires. The instruments 

were tried out using validity and reliability test. Data were analyzed using 

Significance Simultaneous Test (Test Statistic F) and Test Regresi. The results 

showed that (1) there a positive and significant Teaching Method Innovation 

(IMP) to the toward Teachers Performance (KG) of SDN (1, 2, dan 3) Labuhan 

Ratu Bandar Lampung, H1 accepted or in other words that there is an effect 

between Teaching Method Innovation (IMP) variable toward Teachers 

Performance (KG) variable. (2) there is a positive and significant effect on the 

Teacher‟s Intrinsic Motivation (MIG) variable toward Teachers Performance 

(KG) variable. Particularly, there is an effect between Teacher‟s Intrinsic 

Motivation (MIG) variable toward Teachers Performance (KG). (3) there is a 

positive effect between Innovation of Teaching Method (IMP) and Teacher‟s 

Intrinsic Motivation (MIG) toward Teachers Performance (KG), particularly there 

is an effect  between Teaching Method Innovation (IMP) and Teacher‟s Intrinsic 

Motivation (MIG) toward Teachers Performance (KG). 

Key Word: innovation, teaching method, intrinsic motivation, toward teachers 

performance. 
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ABSTRAK 

PENGARUH INOVASI METODE PEMBELAJARAN  DAN MOTIVASI 

INTRINSIK GURU TERHADAP PENILAIAN HASIL BELAJAR  

SISWA SD DALAM KOMPETENSI GURU 
 

  

Oleh 

 

Ruwaida  

 

Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPS, salah satu penyebabnya 

karena ketidaktepatan model pembelajaran yang digunakan guru dalam proses 

pembelajaran dan masih rendahnya motivasi intrinsik guru dalam pembelajaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pengaruh inovasi  

pembelajaran terhadap kinerja guru dalam kompetensi guru; (2) pengaruh 

motivasi intrinsik terhadap kinerja guru dalam kompetensi guru; (3) pengaruh 

inovasi guru dengan metode pembelajaran dan motivasi intrinsik terhadap kinerja 

guru dalam kompetensi guru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan 

tergolong ke dalam jenis penelitian eksplanatori. Subyek dalam penelitian ini 

terdiri atas guru-guru di tiga sekolah dasar, yaitu SDN 1, SDN 2, SDN 3 Labuhan 

Ratu Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau 

kuesioner. Uji coba instumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. 

Teknik analisis data menggunakan Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dan 

Uji Regresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) terhadap Kinerja Guru (KG) 

SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar Lampung,  maka menerima H1 atau 

dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara variabel Inovasi Metode 

Pembelajaran (IMP) terhadap Kinerja Guru (KG); (2) terdapat pengaruh positif 

dan signifikan Motivasi Intrinsik Guru (MIG) terhadap Kinerja Guru (KG), 

dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara variabel Motivasi Intrinsik Guru 

(MIG) terhadap Kinerja Guru (KG); (3) terdapat pengaruh positif antara variabel 

Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) dan Motivasi Intrinsik Guru (MIG) 

terhadap Kinerja Guru (KG), dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara 

variabel Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) dan Motivasi Intrinsik Guru 

(MIG) terhadap Kinerja Guru (KG).    

 

Kata kunci: inovasi, metode pembelajaran, motivasi intrinsik, kinerja guru.  
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran yang menyenangkan, inovatif, dan kreatif menjadi 

tantangan bagi guru dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Mutu 

pendidikan, di antaranya dapat dikenali dari peningkatan hasil belajar siswa dalam 

setiap mata pelajaran. Penyelenggara pendidikan yang paling berperan dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa, yakni  guru karena terlibat langsung dalam 

proses pembelajaran. Guru tidak hanya mengemban tugas sebagai pengajar 

(teaching), melainkan lebih ditekankan pada pembelajaran siswa (learning). 

  

Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, Undang-

Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-

Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru dan Dosen serta 

peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standarisasi Nasional 

Pendidikan telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang 

diotonomisasikan. Otonomi di sektor pendidikan memberikan otoritas pada 

sekolah agar kepala sekolah dan guru memiliki tanggung jawab dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil 

belajar. Upaya meningkatkan hasil belajar siswa menjadi tanggung jawab kepala 

sekolah dan guru karena pemerintah hanya memfasilitasi sarana dan prasarana, 

ketenagaan, maupun program pembelajaran yang direncanakan di sekolah. 

Kreativitas guru dalam mengelola kelas berperan penting dalam meningkatkan 
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motivasi belajar siswa. Metode pembelajaran dan motivasi intrinsik guru 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Guru tidak hanya dituntut untuk 

memberikan sejumlah konsep kepada siswa untuk dihapal, namun guru pun harus 

pandai memilih dan menentukan metode pembelajaran dengan baik. Sehingga, 

melalui metode tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa.  

 

Muatan kurikulum pada tingkat nasional dalam KTSP yang mengacu pada 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang 

Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI yang menyebutkan bahwa KTSP 

dikelola berdasarkan prinsip bahwa kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip 

bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya 

yang berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta 

didik dan lingkungannya. Artinya pembelajaran memiliki posisi sentral bahwa 

kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.  

 

Piaget (1963) mengungkapkan bahwa anak dalam kelompok usia 7—11 tahun 

berada dalam kemampuan intelektual (kognitif) berada pada tingkatan  kongkret 

operasional. Pada usia ini anak hanya memandang apa yang terjadi saat ini 

(kongkret), bukan yang akan datang (abstrak). Hal ini berbanding terbalik dengan 

muatan materi yang diajarkan dalam pelajaran tematik yang memuat materi yang 

bersifat abstrak. Misalnya konsep arah mata angin, lingkungan, akulturasi, 

demokrasi, nilai, kelangkaan. Semua materi-materi ini bersifat abstrak.     

 

Semua konsep-konsep yang bersifat abstrak tersebut perlu dikongkretkan melalui 

simbol dan lambang, seperti gerak tubuh, gambar, peta, grafik, dan elaborasi kata-

kata yang mudah dipahami siswa (Bruner,1978). Dengan demikian, metode 
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pembelajaran guru sangat penting dalam menkongretkan materi mata pelajaran 

tematik yang masih bersifat abstrak.  

 

Peran guru khususnya di tingkat dasar sangat berpengaruh dalam mencapai 

keberhasilan peningkatan nilai sosial siswa melalui metode pembelajaran yang 

bervariasi, aktif, dan menyenangkan.  Metode pembelajaran  model ekspositori 

dan model klasikal yang selama ini terjadi, khususnya di SDN (1, 2, dan 3) 

Labuhan Ratu menyebabkan siswa cenderung bersikap pasif dan menjadikan 

pelajaran tematik menjadi hapalan yang membosankan. Guru beranggapan bahwa 

dalam jenjang Sekolah Dasar metode ceramah merupakan metode yang pas untuk 

diterapkan karena metode ini merupakan metode dasar yang umum digunakan 

oleh guru-guru. 

  

Berdasarkan  prapenelitian yang dilakukan terhadap mata pelajaran tematik SD, 

khususnya di SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar Lampung.  Terdapat 

sejumlah persoalan yang menyebabkan pelajaran tematik cenderung menjadi mata 

pelajaran yang membosankan dan kurang menarik bagi siswa. Permasalahan 

tersebut timbul karena kurang inovasi dalam metode pembelajaran yang 

digunakan oleh guru. Artinya, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru 

cenderung kurang bervariasi, monoton, dan kurang interaktif. Guru hanya 

menerapkan metode yang berlaku pada umumnya (turun-temurun), seperti 

ceramah, mencatat, latihan, mengerjakan soal-soal latihan , membaca buku cetak, 

dan penugasan  atau pemberian pekerjaan rumah (PR). Penerapan metode 

pembelajaran klasikal itu belum diimbangi dengan inovasi-inovasi metode 

pembelajaran yang berifat kekinian, misalnya metode pembelajaran yang bersifat 
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kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Metode pembelajaran yang diterapkan di 

SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu didominasi oleh metode ceramah dan metode 

klasikal lainnya. Hal ini terlihat dalam tabel 1.1 data yang diambil dari 

administrasi SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar Lampung.   

 

Tabel 1.1 Metode Pembelajaran di SDN (1, 2, 3) Labuhan Ratu Bandar  

                 Lampung   

 

No. Mata Pelajaran Metode 

1.  IPS Ceramah; mencatat; penugasan  

2.  IPA Ceramah; mencatat; penugasan 

3.  PKn Ceramah; mencatat; penugasan 

4.  Pendidikan Agama Ceramah; mencatat; praktik 

5.  Bahasa Indonesia  Ceramah; mencatat; penugasan 

6.  Penjaskes Ceramah; mencatat; praktik 

Sumber : Administrasi SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar Lampung (2017). 

 

Metode pembelajaran klasikal seperti yang terjadi di SDN (1, 2, dan 3) Labuhan 

Ratu Bandar Lampung berakibat fatal bagi perkembangan siswa dan 

profesionalitas guru apabila tidak segera ditanggulangi melalui pengembangan 

inovasi metode pembelajaran. Sebab itu, dalam melaksanakan tugasnya secara 

profesionalitas seorang guru dituntut untuk dapat memahami dan memiliki 

keterampilan yang memadai dalam mengembangkan metode pembelajaran di 

kelas. Hal ini pun sangat penting dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi 

kompetisi era globalisasi dalam menyambut Masyarakat ekonomi ASEAN 

(MEA). Dengan demikian, diperlukan inovasi metode pembelajaran berbasis 

motivasi intrinsik oleh tenaga pendidik (guru).    

Pengembangan metode pembelajaran berbasis motivasi intrinsik guru penting 

untuk dilakukan, khususnya pada mata pelajaran tematik. Pengembangan metode 

pembelajaran tematik di SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu perlu dilakukan 
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mengingat pelajaran tematik merupakan ilmu pengetahuan yang materinya 

bersifat abstrak. Jika metode pembelajaran terus menerus mengggunakan metode 

ceramah (ekpositori), maka akan menyebabkan siswa akan merasa jenuh dan tidak 

menutup kemungkinan akan berakibat fatal pada menurunnya hasil prestasi 

belajar  siswa pada Mata Pelajaran tematik.   

 

Prapenelitian yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa metode 

pembelajaran TEMATIK yang dilakukan oleh guru mata pelajaran TEMATIK di 

SDN (1, 2, dan 3)  Labuhan Ratu  pada umumnya cenderung bersifat monoton 

dan kurang interaktif. Metode pembelajaran yang digunakan didominasi pada 

faktor-faktor berikut ini.   

1) Bersifat satu arah (klasikal), guru menjelaskan dan siswa mencatat apa yang 

ditulis oleh guru. Faktor ini mengakibatkan siswa kurang kreatif karena 

pembelajaran monoton dan siswa kurang diberi kesempatan untuk 

bereksplorasi. Metode pembelajaran satu arah ini pun menyebabkan siswa 

menjadi pasif dan mengantuk (lebih lagi apabila kelas yang diajar berada  pada 

waktu siang atau sore hari).  

2) Metode ceramah yang tidak disertai dengan media pendukung, seperti power 

point, media gambar, audio-visual. 

3) Siswa mengantuk karena tidak ada interaksi dua belah pihak. Siswa hanya 

mendengarkan dan pasif.  

4) Siswa keluar-masuk kelas karena merasa bosan mendengarkan guru mengajar 

dengan menggunakan metode ceramah. 

5) Pengetahuan dan pengalaman mengajar pendidik (guru) yang minim menjadi 

salah faktor rendahnya hasil belajar siswa karena latar belakang keilmuan guru 



6 

 

menjadi salah satu poin dalam proses mendidik siswa. Masih minimnya 

pengalaman serta ilmu guru dalam mendidik serta kurangnya mengikuti 

pelatihan dan berbagai lokakarya di bidang metode pembelajaran.  

6) Minimnya target guru menjadi salah satu faktor menurunnya hasil belajar 

siswa karena prinsip dan target tenaga pendidik sangat minim. Target 

pencapaian yang diinginkan hanyalah siswa dapat mengerjakan soal saat ujian. 

Hal ini tanpa diimbangi kemampuan agar siswa dapat menguasai berbagai 

kompetensi keterampilan.  

7) Masih minimnya inovasi guru di bidang metode pembelajaran. Pada umumnya 

mereka cenderung  enggan untuk beralih dalam sistem pembelajaran yang telah 

dilakukan selama ini. 

8)  Kecenderungan guru memindahkan  informasi dalam  ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dari buku panduan saja serta guru enggan merefleksikan apa yang 

pernah dilakukan.  

Berikut ini salah satu contoh deskripsi pencapaian hasil belajar siswa mata 

pelajaran tematik di SDN 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang akan 

diuraikan dalam tabel 1.2 berikut ini. 

Tabel 1.2 Hasil Capaian Belajar Siswa Mata Pelajaran Tematik SDN 3    

                 Labuhan Ratu 

  

Tahun  

Pelajaran 

Semester Rerata Daya Serap 

  Kelas I  Kelas II  Kelas III  Kelas IV  Kelas V  Kelas VI 

2013/2014 Ganjil 75 72 72 73 75 86 

 Genap 82 78 74 79 78 84 

2014/2015 Ganjil 76 73 73 74 76 87 

 Genap 81 80 81 75 76 89 

2015/2016 Ganjil 76 81 74 79 75 82 

 Genap 80 83 85 81 77 85 

   Sumber: Data capaian hasil belajar mata pelajaran tematik (Arsip SDN 3 Labuhan  

                  Ratu, 2016) 
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Berbagai persoalan yang dihadapi di SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar 

Lampung tidak hanya melibatkan faktor intrinsik guru, melainkan mesti didukung 

oleh berbagai faktor lain. Faktor pendukung lainnya, seperti sarana dan prasarana, 

dukungan kebijakan yang penuh dari pihak sekolah dalam bidang pembelajaran, 

penghargaan pihak sekolah terhadap guru yang aktif dan berprestasi dalam 

pembelajaran, penambahan buku-buku referensi karena guru kerap mengeluh 

akan kurangnya buku-buku teks  dalam melakukan pembelajaran. 

 

Motivasi intrinsik guru menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, selain 

metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam mengajar. Motivasi 

intrinsik guru akan tampak dalam semangat, kedisplinan, dan  target capaian guru. 

Prapenelitian yang peneliti temukan di SDN 1, SDN 2, dan SDN 3 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung menunjukkan bahwa masih minimnya target guru yang menjadi 

salah satu faktor menurunnya hasil belajar siswa. Target pencapaian hanyalah 

siswa dapat mengerjakan soal saat ujian. Hal ini tanpa diimbangi kemampuan 

agar siswa dapat menguasai berbagai kompetensi keterampilan.  

 

Pembelajaran tematik merupakan beberapa mata pelajaran sosial yang di 

dalamnya memuat tema tentang rasa sosial, menjunjung kultur sosial, 

menumbuhkan jiwa patriot dan mempertebal rasa cinta tanah air, serta 

menumbuhkan kesadaran sejarah bangsa dan menghargai jasa para pahlawan. 

Oleh sebab itu, pembelajaran tematik sudah diperkenalkan sejak sekolah tingkat 

dasar. Terdapat beberapa tema SD yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai 

(a) pendidikan nilai (value education), yakni mendidikan nilai-nilai yang baik 

yang merupakan norma-norma keluarga dan masyarakat; memberikan klarifikasi 
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nilai-nilai yang sudah dimiliki siswa; nilai-nilai inti (utama), seperti menghormati 

hak-hak perorangan,  kesetaraan, etos kerja, dan martabat manusia sebagai upaya 

membangun kelas yang demokrtais; (b) pendidikan multikultural (multicultural 

education), yakni mendidik siswa bahwa perbedaan itu wajar; menghormati etnis, 

budaya, dan agama yang menjadi kekayaan budaya bangsa; (c) pendidikan global 

(global education), yakni mendidik siswa kebhinekaan bangsa, budaya, dan 

peradaban di dunia, menanamkan kesadaran semakin terbukanya komunikasi dan 

transportasi antarbangsa di dunia dan mengurangi kemiskinan, kebodohan, dan 

perusakan lingkungan. 

 

Penelitian mengenai inovasi pembelajaran telah dilakukan oleh Wajid (2012) 

dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar IPS Melalui Pembelajaran College 

Ball pada Siswa  Kelas V SD Negeri Kedungringin. Penelitian jenis ini tergolong ke 

dalam penelitian PTK (Penelitian Tindakan Kelas) dan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terjadi peningkatan hasil belajar pada siklus 1 dengan rerata 

57,23  dengan ketuntasan belajar  54,54%. Pada siklus II terjadi peningkatan hasil 

belajar dengan rerata 68,63 dengan ketuntasan belajar klasikal 78,18%. Hasil 

penelitian lainnya, yakni Anggraeni (2011) dengan judul peningkatan kualitas 

pembelajaran IPS melalui Model Pembelajaran Kooperatif  Tipe Course Review 

Horay pada Siswa Kelas IV SD Negeri 1 Sekaran Semarang. Indriyani (2011) 

meneliti tentang Peningkatan Kualitas Pembelajaran IPS dengan Model 

Pembelajaran Kooperatif Teknik Two Stay –Two Stray pada Siswa Kelas IV SD 

Tambakaji Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan dalam inovasi model pembelajaran yang digunakan. Artinya, 

pembelajaran IPS khususnya di jenjang SD dapat ditingkatkan melalui model 
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pembelajaran inovatif.  

 

Merujuk pada hasil penelitian sebelumnya penelitian ini mengadopsi inovasi 

metode pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Akan tetapi, di balik itu peneliti 

pun melihat rumpang dari ketiga penelitian sebelumnya yang tidak mengaitkan 

antara inovasi metode pembelajaran dengan motivasi intrinsik guru dalam 

meningkatkan hasil belajar siswa SD Negeri (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar 

Lampung. Dengan demikian, persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian ini, 

yakni inovasi metode pembelajaran dan motivasi intrinsik guru dalam upaya 

meningkatkan hasil belajar.   

  

Metode ceramah dalam pembelajaran tematik sering menghadapi permasalahan, 

sebab metode ini hanya bersifat satu arah, guru aktif sementara siswa pasif. 

Dampak yang dihasilkan pembelajaran menjadi monoton dan siswa terkadang 

mengantuk, sebab tidak ada interaksi antara guru dan siswa. Guru sibuk 

menjelaskan dengan cara membaca buku teks atau menulis di papan tulis, 

selanjutnya siswa diminta mendengarkan, mencatat, dan mengerjakan latihan. 

Faktor ini mengakibatkan siswa kurang kreatif karena pembelajaran menjadi 

monoton dan siswa pun kurang diberi kesempatan untuk bereksplorasi. Sebab itu, 

perlu ada improvisasi pembelajaran melalui inovasi metode pembelajaran, 

khususnya pada pembelajaran tematik pada jenjang Sekolah Dasar. 

1.2 Identifikasi Masalah  

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat didentifikasi berdasarkan rumusan 

masalah, yakni sebagai berikut.  

1. Inovasi metode pembelajaran guru yang dilakukan di SD Negeri (1, 2, dan  
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3) Labuhan Ratu Bandar Lampung belum begitu baik, sehingga 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dampaknya dapat diidentifikasi 

antara lain: (1) siswa hanya belajar jika ada tugas yang diberikan oleh 

guru; (2) budaya menyalin pekerjaan rumah atau tugas yang lebih dahulu 

dikerjakan oleh salah satu siswa yang pintar atau rajin. 

2. Motivasi guru dalam mengembangkan metode pembelajaran masih perlu 

ditingkatkan. Hal ini tampak dalam metode pembelajaran guru selama ini 

bersifat monoton dan membosankan. Dampak yang terjadi mengakibatkan, 

(1) motivasi belajar siswa pembelajaran tematik yang kurang antusis, 

terlihat dari siswa yang tidak mengerjakan tugas; (2) siswa keluar masuk 

kelas selama proses pembelajaran berlangsung yang dianggap sebagai 

indikasi bahwa siswa yang kurang fokus dan kurang nyaman berada di 

dalam kelas; (3) terdapat siswa yang  mengerjakan pekerjaan lain pada saat 

pembelajaran tematik berlangsung; (4) rendahnya hasil belajar siswa, 

seperti tidak tuntas KKM. 

3. Pembelajaran cenderung berpusat pada guru (teacher centre learning) 

belum berpusat pada siswa (student centre leaning).   

4. Perbedaan metode yang digunakan oleh setiap guru yang mengajar pada 

pembelajaran tematik, sehingga ketertarikan siswa dan pemahaman siswa 

bergantung pada bagaimana guru menyajikan mata pelajaran tersebut. 

5. Kinerja guru yang bersifat plungtuatif, semestinya konstan atau naik.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasar pada masalah yang terdapat dalam identifikasi masalah, ruang lingkup 

dalam penelitian ini mencakup pengaruh inovasi metode pembelajaran, motivasi 
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intrinsik guru, dan kinerja guru di SD Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung, 

SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dan SDN 3 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung tahun pelajaran 2016/2017. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Apakah terdapat pengaruh inovasi metode pembelajaran terhadap kinerja 

guru di SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung, SDN 2 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung, dan SDN 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2016/2017? 

2. Apakah terdapat pengaruh motivasi intrinsik guru terhadap kinerja guru di 

SDN 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung, SDN 2 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, dan SDN 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung tahun pelajaran 

2016/2017? 

3. Apakah terdapat pengaruh inovasi guru dengan metode pembelajaran dan 

motivasi intrinsik guru terhadap kinerja guru di SDN 1 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung, SDN 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dan SDN 3 

Labuhan Ratu Bandar Lampung tahun pelajaran 2016/2017? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan  hal-hal berikut ini. 

1. Analisis pengaruh inovasi metode pembelajaran terhadap kinerja guru di SD 

Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar Lampung, SD Negeri 2 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung, dan SD Negeri 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 
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2. Analisis pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja guru di SD Negeri 1 

Labuhan Ratu Bandar Lampung, SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, dan SD Negeri 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

3. Analisis pengaruh inovasi guru dengan metode pembelajaran dan motivasi 

intrinsik terhadap kinerja guru di SD Negeri 1 Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, SD Negeri 2 Labuhan Ratu Bandar Lampung, dan SD Negeri 3 

Labuhan Ratu Bandar Lampung. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoretis dan 

praktis. Adapun kegunaan secara teoretis diharapkan hasil penelitian ini mampu 

menjadi (a) informasi bagi guru pada pembelajaran tematik untuk menginovasi 

metode pembelajaran dalam upaya meningkatkan kompetensi siswa; (b) 

diharapkan dapat mengubah sudut pandang guru dalam menerapkan metode 

pembelajaran klasikal menjadi inovatif dan kreatif dalam pembelajaran tematik. 

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi 

bagi lembaga pendidikan sebagai bahan kajian bahwa terdapat inovasi metode 

dalam mengajarkan mata pelajaran tematik di tingkat dasar.  Inovasi tersebut 

diharapkan dapat dapat meningkatkan kualitas pencapaian tujuan pembelajaran 

yang diharapkan oleh dunia pendidikan. 

 

1.7 Ruang Lingkup Penelitian  

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian deskritptif-kuantitatif. Ruang 

lingkup dalam penelitian ini mencakup hal-hal terkait berikut ini. 
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1.7.1 Disiplin Ilmu 

Disiplin ilmu yang terkait di dalam penelitian ini, yakni pada pembelajaran 

tematik meliputi tiga variabel, yaitu (1) Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) 

pembelajaran tematik; (2) Motivasi Intrinsik Guru (MIG); (3) Kinerja guru (KG).  

 

1.7.2 Subyek Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat  pengaruh inovasi metode pembelajaran dan 

motivasi intrinsik guru terhadap kinerja guru. Populasi variabel berupa inovasi 

metode pembelajaran, motivasi intrinsik guru, dan variabel kinerja guru mencakup  

guru-guru di SD Negeri 1 Labuhan Ratu, SD Negeri 2 Labuhan Ratu, SD Negeri 3 

Labuhan Ratu yang diambil sebanyak 20 guru untuk masing-masing sekolah. 

Dengan demikian, total sampel guru berjumlah 60 orang.  

 

1.7.3  Objek Penelitian 

Variabel penelitian terdiri atas satu variabel terikat, yaitu Inovasi Metode 

Pembelajaran (IMP) dan dua variabel bebas, yaitu Motivasi Intrinsik Guru (MIG) 

dan Kinerja Guru (KG). 

  

1.7.4 Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di tiga lokasi sekolah dasar negeri di Kota Bandar Lampung 

dengan titik fokus berada dalam satu gugus di Kecamatan  Labuhan Ratu. Sekolah 

dasar negeri yang dimaksud, meliputi  SD Negeri 1,  SD Negeri 2, dan SD Negeri 

3 Labuhan Ratu Bandar Lampung.  

 

1.7.5 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2016/2017  
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II. KAJIAN TEORI 

 

 

Bab ini memuat uraian teori-teori yang relevan dengan masalah yang terdapat 

dalam rumusan masalah. Teori yang  digunakan memuat teori dasar dan teori 

aplikatif. Teori dasar  mencakup tentang teori psikologi yang digunakan untuk 

membedah tentang teori motivasi. Sementara itu, teori aplikatif memuat hakikat 

inovasi  pembelajaran, model-model pembelajaran, serta teori hasil belajar.  

 

2.1 Teori Dasar  

Teori dasar yang digunakan di dalam penelitian ini mencakup tentang teori 

perilaku, teori humanistik, dan teori motivasi. Berikut ini diuraikan mengenai 

teori-teori tersebut. 

 

2.1.1 Teori Perilaku (Behavior Theory) 

Behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan 

dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Tanggapan terhadap 

rangsangan dapat diperkuat dengan umpan balik positif atau negatif terhadap 

perilaku kondisi yang diinginkan (Arya, 2010).  Teori behaviorisme kemudian 

berkembang menjadi teori psikologi pendidikan yang menitikberatkan pada 

terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori Perilaku atau 

Behavioristik mengartikan belajar sebagai proses perubahan tingkah laku sebagai 

akibat dari interaksi antara stimulasi dan respon. Menurut pandangan kaum 
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psikologi behavioristik belajar merupakan suatu kontrol instrumental yang berasal 

dari lingkungan.    

Perilaku manusia dipelajari, sehingga semua perilaku dapat terpelajar dan 

newbehaviors belajar di tempatnya. Behaviorisme terutama berkaitan dengan 

aspek theobservable dan terukur dari perilaku manusia. Teori behavioristik 

memandang bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, 

dan dinilai secara konkret. Perubahan terjadi melalui rangsangan (stimulan) yang 

menimbulkan hubungan reaktif (respon berdasarkan hukum-hukum mekanistik). 

Teori behaviorisme diperkenalkan oleh John Watson (1878—1958) seorang ahli 

psikologi berkebangsaan Amerika.  Teori ini sebagai lanjutan teori pembiasaan 

klasik Pavlov.  

 

Fokus utama dalam aliran behavioristik, yakni perilaku yang dapat diamati dan  

rangsangan stimulus. Pandangan  para tokoh behavioristik mengenai teori belajar 

1). Edward Lee Thordike (1874—1949) 

Pandangan Thordike  menganggap bahwa belajar merupakan peristiwa 

terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa, stimulus (S) dengan 

respon (R). Dalam hal ini, stimulus merupakan suatu perubahan dari lingkungan 

eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau 

berbuat R. Sementara itu, respon merupakan tingkah yang dimunculkan karena 

adanya perangsang.    

  

2). Ivan P. Pavlov (1849—1936) 

Pavlov dikenal sebagai tokoh behaviorisme dengan teori klasik (classical theory) 

yang merupakan proses percobaan Pavlov terhadap anjing. Perangsang asli dan 
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netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang, sehingga 

memunculkan reaksi diinginkan.  

 

3). Burhus F. Skinner (1904—1990)    

Skinner merupakan salah satu tokoh aliran behavioristik yang dikenal dengan 

teori  operant conditioning.  Dalam pandangannya, pokok-pokok teori operant 

conditioning terdiri atas dua komponen utama, yaitu reinforcement yang 

merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan perilaku apabila diberikan; 

extinction, yakni sesuatu yang dapat menurunkan perilaku karena tidak adanya 

reinforcement.  

  

2.1.2 Aplikasi Teori Behavioristik dalam Pembelajaran  

Teori perilaku atau behavioristik dapat diterapkan dalam pembelajaran yang 

meliputi bagaimana peran guru dan siswa dalam lingkup pembelajaran, seperti 

dalam uraian berikut. 

A. Peran Guru 

- Menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap (modul, 

instruksi, dll). 

- Guru tidak banyak memberikan cermah, tetapi instruksi singkat diikuti 

contoh-contoh dilakukan sendiri/stimulus). 

- Bahan pelajaran disusun sederhana menuju kompleks. 

- Tujuan pembelajaran dibagi dalam bagian-bagian kecil yang ditandai 

dengan  pencapaian keterampilan tertentu. 

- Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati.  

- Kesalahan harus segera diperbaiki. 
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- Pengulangan dan latihan digunakan supaya perilaku yang diinginkan 

dapat menjadi kebiasaan. Hasil yang diharapkan dari penerapan teori 

behavioristik, yakni terbentuknya perilaku yang diinginkan. 

- Perilaku yang diinginkan mendapat penguatan positif dan perilaku 

yang kurang sesuai mendapat penghargaan negatif. 

- Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang tampak. 

 

B. Peran Siswa 

- Berlaku sesuai instruksi. 

- Meniru perilaku yang dicontohkan. 

- Mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan. 

- Mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan (positif - diulangi, negatif - 

dihilangkan). 

- Menguasai keterampilan dasar sebagai persyaratan penguasaan 

keterampilan selanjutnya.  

 

2.1.3 Teori Humanistik  

Abraham Maslow merupakan pencetus yang mencoba mengkritis teori Freud dan 

behavioristik. Menurut Maslow yang terpenting dalam diri manusia, yakni potensi 

yang dimilikinya. Humanistik lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian 

manusia daripada berfokus pada ketidaknormalan atau sakit seperti yang dilihat 

oleh teori psikoanalisis Freud. Pendekatan ini melihat kejadian setelah sakit. 

Kemampuan bertindak positif ini disebut sebagai potensi manusia dan para yang 

beraliran humanistik biasanya memfokuskan penganjarannya pada 

pembangunannya kemampuan positif. 
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Kemampuan positif di sini erat kaitannya dengan pengembangan emosi positif 

yang terdapat  dalam domain efektif, misalnya keterampilan dan menjaga relasi 

yang hangat dengan orang lain, bagaimana mengajarkan kepercayaan, 

penerimaan, kesadaran, memahami perasaan orang lain, kejujuran, interpersonal 

lainnya. Intinya  dalam  pendekatan ini cenderung pada meningkatkan 

interpersonal lainya.      

 

Humanisme lebih melihat pada sisi perkembangan manusia. Pendekatan ini 

melihat kejadian, yaitu bagaimana manusia membangun dirinya untuk melakukan 

hal-hal yang positif. Kemampuan bertindak positif ini yang disebut sebagai 

potensi manusia dan pendidik yang beraliran humanisme biasanya memfokuskan 

pembelajarannya pada kemampuan positif ini. Humanistik lebih tertuju pada 

masalah bagaimana tiap individu dipengaruhi dan dibimbing oleh  maksud-

maksud pribadi yang mereka  hubungkan pada pengalaman-pengalaman mereka 

sendiri.  Teori humanisme ini cocok untuk diterapkan pada  materi-materi 

pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan 

sikap, dan analisis terhadap perubahan fenomena  sosial psikologi  humanisme 

memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. 

Aplikasi Teori Humanistik dalam Pembelajaran 

- Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit human 

being selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode 

yang diterapkan. 

- Guru: memberikan motivasi, kesadaran mengenai makna belajar dalam 

kehidupan siswa. 

- Siswa: berperan sebagai pelaku utama (student center) yang memaknai 
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proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan siswa memahami 

potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan 

meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. 

- Proses belajar: menyenangkan dan bermakna bagi siswa. 

 

2.1.4 Teori Motivasi  

Teori-teori motivasi menurut para pakar, yaitu teori hierarki kebutuhan (Maslow), 

Teori Motivasi Prestasi (Mc. Clelland),  Teori X dan Y  (Mc. Gregor), Teori 

Motivasi dari Herzberg, dan Teori ERG Aldefer.  

 

A. Teori Hierarki Kebutuhan (Maslow) 

Teori Maslow membagi kebutuhan manusia menjadi lima, yaitu kebutuhan 

psikologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, 

dan kebutuhan aktualisasi diri (Reksohadiprojo dan Handoko, 1996). 

 1). Kebutuhan Psikologis 

Kebutuhan psikologis merupakan hierarki kebutuhan manusia yang 

paling dasar yang merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti 

makan,  minum, perumahan, oksigen, tidur dan sebagainya. 

2). Kebutuhan Rasa Aman 

Apabila kebutuhan psikologis sudah terpuaskan, maka akan muncul 

kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan ini 

meliputi,  keamanan akan perlindungan dari bahaya, kecelakaan kerja, 

jaminan akan kelangsungan pekerjaan, dan jaminan akan hari tua saat 

mereka tidak  lagi bekerja. 

3). Kebutuhan Sosial  
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Kebutuhan sosial muncul setelah kebutuhan psikologis dan kebutuhan 

rasa aman terpenuhi. Kebutuhan sosial meliputi, kebutuhan untuk 

persahabatan, afiliasi dana interaksi yang lebih erat dengan orang lain. 

Dalam organisasi akan berkaiatan dengan kebutuhan akan adanya 

kelompok kerja yang kompak, supervise yang baik, rekreasi bersama dan 

sebagainya. 

4). Kebutuhan Penghargaan 

Kebutuhan penghargaan meliputi kebutuhan keinginan untuk dihormati, 

dihargai atas prestasi seseorang, pengakuan atas kemampuan dan    

keahlian seseorang serta efektivitas kerja seseorang. 

5). Kebutuhan Aktualisasi Diri 

Aktualisasi merupakan hierarki kebutuhan dari Maslow yang paling 

tinggi. Kebutuhan aktualisasi diri berkaitan dengan proses 

pengembangan potensi diri yang sesungguhnya dari seseorang. 

Kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang 

dimiliki seseorang.  

 

B.  Teori X dan Y dari Mc. Gregor 

Teori X dan Y dari Mc. Gregor yang menggabungkan teori internal dan  

teori eksternal dan telah merumuskan dua perbedaan dasar mengenai 

perilaku manusia. Kedua teori tersebut disebut teori X dan teori Y. Teori X 

berdasarkan pada hal-hal berikut ini. 

- Rata-rata pekerja itu malas, tidak suka bekerja dan kalau bisa akan 

menghindarinya. 

- Pada dasarnya tidak suka bekerja, sebab itu harus dipaksa dan 
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dikendalikan, diperlakukan dengan hukuman dan diarahkan untuk 

pencapaian organisasi. 

- Rata-rata pekerja lebih senang dibimbing, berusaha menghindari 

tanggung jawab, mempunyai ambisi kecil, kemampuan dirinya di atas 

segalanya.     

Anggapan dasar teori Y 

- Usaha fisik dan mental manusia sama halnya dengan bermain atau 

beristirahat. 

- Rata-rata manusia belajar dalam kondisi yang layak tidak hanya 

menerima, melainkan mencari tanggung jawab. 

- Ada kemampuan besar dalam kecerdikan. 

- Pengendalian dari luar hukuman buka satu-satunya  cara untuk 

mengarahkan tercapainya tujuan organisasi.  

 

C.  Teori Motivasi dari Herzberg 

Teori Motivasi dari Herzberg sering disebut M-H atau teori dua faktor. Dua 

kelompok faktor tersebut, yaitu motivasi dan iklim yang baik. Motivasi 

dianggap sebagai faktor sumber kepuasaan kerja yang meliputi, prestasi, 

promosi, penghargaan, dan tanggung jawab. Kelompok iklim yang baik 

adalah kondisi kerja, hubungan antar pribadi, teknik pengawasan dan gaji.  

faktor iklim baik tidak akan menimbulkan motivasi, tetapi tidak adanya 

faktor ini akan menjadikan tidak berungsinya faktor motivasi.    

 

D.  Teori ERG Aldefer 

 Teori ERG Aldefer merupakan teori motivasi yang mengatakan  bahwa 
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individu mempunyai kebutuhan tiga hierarki, yaitu eksistensi (E), 

keterkaitan/relatedness (R),  dan pertumbuhan/grow (R). Teori ERG Aldefer 

mengisyaratkan  bahwa individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu 

guna memenuhi salah satu dari ketiga perangkat kebutuhan.  

 

2.2. Teori Aplikatif 

2.2.1 Teori Inovasi Pembelajaran 

Secara etimologi kata pembelajaran disamaartikan dengan kata learning (bahasa 

Inggris) yang artinya belajar atau pembelajaran. KBBI mendefiniskan 

pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk 

hidup belajar. Pembelajaran merupakan suatu sistem yang terdiri atas berbagai 

komponen yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Pembelajaran menurut 

Oemar (2001:76) merupakan kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur 

manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, prosedur yang saling mempengaruhi 

untuk mencapai pembelajaran. Berdasarkan definisi-definisi yang telah diuraikan, 

peneliti menyimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses kreatif dengan 

melibatkan beberapa komponen baik manusiawi maupun material dalam usaha 

mencapai hasil belajar yang maksimal.  

 

Pembelajaran kreatif dan inovatif mesti terus dikembangkan oleh guru karena 

Pembelajaran yang dilakukan pada umumnya masih berpusat pada guru, menurut 

Gultom (2013) guru yang hebat merupakan guru yang mampu menciptakan 

inovasi dalam pembelajaran sebab siswa diharapkan tidak hanya memiliki 

intelenji yang baik. Akan tetapi, perlu dibentuk sikap sosial dan spiritual. Harapan 
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tersebut akan tercapai bila adanya inovasi-inovasi dalam pembelajaran. Tipe  

kualifikasi kualitas guru dapat digambarkan sebagai berikut. 

 
Only Can Tell  Can Explain Can Demonstrate Inspires  

 

 

Gambar 2.1 Kualifikasi Kualitas Guru 

 

Pentingnya inovasi pembelajaran dilakukan sebab perbaikan mutu pembelajaran 

dilakukan sebagai upaya memenuhi kebutuhan siswa untuk hidup di masyarakat 

global pada persaingan dengan bangsa asing.  Keterampilan yang mestinya 

dibentuk dalam diri siswa, yaitu (1) keterampilan bekerja sama, (2) keterampilan 

berkomunikasi, (3) kreatifitas, (4) keterampilan berpikir kritis, (5) keterampilan 

menggunakan teknologi informasi (6) keterampilan numerik, (7) keterampilan 

menyelesaikan masalah, (8) keterampilan mengatur diri, (9) keterampilan belajar.   

  

2.3 Metode Pembelajaran 

 

Metode berasal dari kata Greeka, yaitu metha ‗melalui atau melewati‘ dan hodos 

‗jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu‘ (Karo-Karo, 

1979:3). Pihak lain mendefinisikan metode adalah cara yang digunakan untuk 
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mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar 

tujuan  dapat dicapai secara optimal.  Daradjat (2008:1) mendefinisikan metode 

(method) adalah suatu cara kerja yang sistematik dan umum, seperti cara kerja 

ilmu pengetahuan yang merupakan jawaban atas pertanyaan ―bagaimana‖.   

Sejalan dengan pendapat itu, Sanjaya (2008:147)  mengartikan metode adalah cara 

yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai scara optimal. Hal ini 

berarti, metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, metode pembelajaran dalam sebuah rangkaian pembelajaran 

memegang peranan yang sangat penting.   

 

Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dengan 

demikian, metode dalam rangkaian sistem  pembelajaran memegang peranan yang 

sangat penting.  Metodologi  pun diartikan sebagai ilmu mengenai berbagai cara  

atau  jalan yang ditempuh untuk sampai ke tempat tujuan. Pembelajaran dapat 

diartikan menyampaikan pikiran yang secara etimologi berasal dari kata 

instruction yang dalam bahasa Yunani disebut instructus atau intruere (Rasyad, 

2003: 110). Dengan demikian, metode pembelajaran diartikan sebagai  cara atau 

jalan yang dilakukan dan ditempuh guru secara sistematis melakukan upaya 

pembelajran. Macam-Macam Metode Pembelajaran antara lain antara lain, (1) 

metode ceramah, (2) metode diskusi, (3)  metode demontrasi dan eksperimen, (4)  

metode tugas dan Resitasi, (5) Metode Kerja Kelompok, (6) metode Tanya jawab, 

(7) metode pemecahan masalah, (8) metode simulasi.  
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2.4 Hasil Belajar Siswa 

A.  Pengertian Belajar  

Banyak orang yang beranggapan bahwa yang dimaksud dengan belajar adalah 

mencari ilmu. Adalagi yang secara lebih khusus mengartikan belajar adalah 

menyerap pengetahuan. Ini berarti, bahwa orang mesti mengumpulkan fakta 

sebanyak-banyaknya. Jika konsep ini yang di pakai orang, maka pada orang itu 

masih dipertanyakan. Apakah dengan belajar semacam itu orang tumbuh dan 

berkembang. Dengan demikian, belajar merupakan proses dasar perkembangan 

hidup manusia dengan belajar manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif 

individu sehingga tingkah lakunya berkembang, semua aktifitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. 

 

Istilah belajar merupakan istilah yang sudah lazim di kalangan masyarakat. 

Banyak ahli telah memberi batasan atau definisi tentang belajar. Definisi belajar 

sangat sulit untuk diformulasikan secara utuh atau memuaskan karena melibatkan 

semua aktifitas dan proses yang diharapkan. Dalam aktivitas kehidupan manusia 

sehari-hari hampir tidak pernah dapat terlepas dari kegiatan belajar, baik ketika 

seseorang melaksanakan aktivitas sendiri, maupun di dalam suatu kelompok 

tertentu. Dipahami atau tidak dipahami, sesungguhnya sebagian besar aktivitas di 

dalam kehidupan sehari-hari merupakan kegiatan belajar. Dengan demikian, dapat 

dikatakan, tidak ada ruang dan waktu di mana manusia melepaskan dirinya dari 

kegiatan belajar dan itu berarti pula bahwa belajar tidak pernah di batasi usia, 

tempat maupun waktu karena perubahan yang menuntut terjadinya aktivitas 

belajar juga tidak pernah berhenti.  
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Hilgard (2003:29) mengatakan bahwa belajar adalah proses mencari ilmu yang 

terjadi dalam diri seseorang melalui prosedur latihan, sehingga terjadi perubahan 

dalam diri. Baik belajar itu dilakukan dalam laboratorium atau dalam lingkungan 

alami proses belajar itu terjadi. Perubahan itu dapat terjadi karena faktor- faktor 

yang bukan berasal dari latihan.  

 

Berdasarkan pemaparan pada sebelumnya, jelaslah bahwa belajar merupakan 

suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. 

Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk 

seperti berubah pengetahuannnya, pemahamannya, sikap dan tingkah lakunya, 

ketrampilannya, kecakapan dan kemampuannnya, daya reaksinya, daya 

penerimaannya dan aspek yang ada pada individu. 

 

B. Definisi Hasil Belajar 

1. Teori  Prestasi  dari Mc. Clelland 

Menurut Mc. Clelland (1961) seseorang dianggap mempunyai apabila seseorang 

mempunyai keinginan berprestasi lebih baik daripada orang lain. Mc. Clelland 

membagi  tiga kebutuhan, yaitu (1) kebutuhan prestasi tercermin dari keinginan 

mengambil tugas yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi atas 

perbuatan-perbuatannya; (2) kebutuhan afiliasi, kebutuhan ini ditujukan  dengan 

adanya bersahabt; (3) dan kebutuhan kekuasaan yang tercermin pada seseorang 

yang ingin mempunyai pengaruh atas orang lain. 

 

2. Pengertian Hasil Belajar 

Pengertian hasil  belajar banyak orang yang beranggapan bahwa yang di maksud 

dengan belajar adalah mencari ilmu. Adalagi yang secara lebih khusus 



27 

 

mengartikan belajar adalah menyerap pengetahuan. Ini berarti, bahwa orang mesti 

mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Jika konsep ini yang di pakai orang 

maka pada orang itu masih di pertayakan. Apakah dengan belajar semacam itu 

orang tumbuh dan berkembang.  

 

Menurut Slameto (1991:2) bahwa hasil belajar adalah ―suatu proses usaha yang 

dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara menyeluruh sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya‖. Berdasarkan kutipan diatas, dapat dikatakan bahwa 

prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dalam serangkaian kegiatan yang 

dilakukan secara kontinu oleh seorang yang mengakibatkan perubahan tingkah 

laku, kemandirian dalam diriya.  

 

Dalam hubungan dalam belajar, maka hasil belajar siswa adalah hasil yang di 

peroleh siswa setelah mengalami proses belajar mengajar. Kemampuan belajar 

siswa yang satu dangan yang lain tidak sama. Hal ini sangat terpengaruh pada 

tingkat kematangan dari siswa sendiri, baik yang menyagkut dengan 

psikomotorik, mental intelektual maupun emosi dan sosioalnya.  

 

Belajar merupakan proses dasar dari pada perkembangan hidup manusia dengan 

belajar manusia melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga 

tingkah lakunya berkembang, semua aktivitas dan prestasi hidup manusia tidak 

lain adalah hasil dari belajar. Prestasi belajar merupakan kemampuan yang di 

miliki oleh siswa dalam setiap proses-mengajar. Seperti kita ketahui bahwa 

sesuatu bisa baik dan prestasi siswa bisa meningkat sangatlah tergantung pada 
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beberapa faktor, di antaranya adalah faktor guru yang mengajar dan media yang 

ada di sekolah tersebut.  

 

Hasil adalah prestasi dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik 

secara individu maupun kelompok. Pada dasarnya proses belajar ditandai dengan 

perubahan tingkah laku secara keseluruhan baik yang menyangkut bagi kognitif, 

afektif maupun psikomotor. Proses perubahan dapat terjadi dari yang paling 

sederhana dan pentingnya peranan kepribadian dalam proses serta hasil belajar. 

Hasil dan bukti belajar dalam Oemar Hamalik (2011:30) ialah terjadinya 

perubahan tingkah laku pada orang tersebut, misalnya dari tidak tahu menjadi 

tahu, dan dari tidak mengerti menjadi mengerti.  

 

Hasil belajar atau achievement dalam Sukmadinata (2005:102) merupakan 

realisasi atau pemekaran dari kecakapan-kecakapan atau kapasitas yang dimiliki 

seseorang. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disintesiskan bahwa 

hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya salah satu 

aspek potensi kemanusiaan saja yang didukung faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar baik dari dalam ataupun dari luar dan diperlukan indikator 

pembelajaran efektif agar hasil belajar tahan lama dan siswa dapat 

menggunakannya dalam hidupnya.  

 

Upaya mencapai hasil belajar yang efektif maka diperlukan penerapan model 

pembelajaran kooperatif. Joyce dan Weil dalam Hernawan (2006:198) 

berpendapat bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang 

dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana pembelajaran jangka 
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panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan membimbing pembelajaran 

di kelas atau yang lain.  

 

Model Pembelajaran Kooperatif Tipe picture and picture dalam Sholeh 

(2011:217) merupakan strategi oleh guru yang menggunakan alat bantu atau 

media gambar untuk menerangkan sebuah materi dan menanamkan pesan yang 

ada dalam materi tersebut. Dengan menggunakan alat bantu atau media gambar, 

diharapkan siswa mampu mengikuti pelajaran dengan fokus yang baik dan dalam 

kondisi yang menyenangkan. Sehingga, apapun pesan yang disampaikan bisa 

diterima dengan baik dan mampu meresap dalam hati, serta dapat diingat kembali 

oleh siswa. 

 

Berdasarkan pendapat di atas bahwa model pembelajaran adalah suatu rencana 

atau pola yang dapat digunakan untuk membentuk kurikulum (rencana 

pembelajaran jangka panjang), merancang bahan-bahan pembelajaran dan 

membimbing pembelajaran di kelas atau yang lain. 

 

2.5 Kinerja Guru  

2.5.1 Konsep Kinerja 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi potensial secara 

nyata. Faktor produksi manusia bukan hanya bekerja secara fisik saja, namun juga 

bekerja secara pikir. Optimalisasi sumber daya manusia menjadi titik sentral 

perahatian organisasi dalam meningkatkan kinerja guru. Sehingga dapat dikatakan  

sumber daya manusia adalah sumber yang sangat penting atau faktor kunci untuk 

mendapakan kinerja yang baik.  
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Menurut Hasibuan (2002:160) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha, dan 

kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Kinerja guru adalah hasil dari proses pekerjaan tertentu 

secara berencana pada waktu dan tempat dari pegawai serta organisasi 

bersangkutan menurut Mangkuprawira dan Hubeis (2007:153).  

Menurut Stolovitch and Keeps (dalam blog Mangkuprawira) Kinerja adalah 

seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta 

pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta. Kinerja menurut Faustino Cardosa 

Gomes (2003:195) kinerja guru sebagai ungkapan seperti output, efisiensi serta 

efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas. Kinerja menurut Simamora 

(1997:339) bahwa untuk mencapai agar organisasi berfungsi secara efektif dan 

sesuai dengan sasaran organisasi, maka organisasi harus memiliki kinerja guru 

yang baik yaitu dengan melaksanakan tugas-tugasnya dengan cara yang handal. 

Menurut Casio 1992 dalam (blog Mangkuprawira) Kinerja adalah pencapaian 

tujuan pegawai atas tugas yang diberikan.  

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006:67) bahwa kinerja (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:378) 

adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pegawai.  
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar 

tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa kinerja guru  

adalah hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu organisasi agar 

tercapai tujuan yang diiginkan suatu organisasi dan meminimalisir kerugian. 

Natawijaya (2006: 22) secara khusus mendefinisikan kinerja guru sebagai 

seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan guru pada waktu dia memberikan 

pembelajaran kepada siswa. Kinerja guru bila mengacu pada pengertian 

Mangkunegara (2000) bahwa tugas yang dihadapi oleh seorang guru meliputi: 

membuat program pembelajaran, memilih metode dan media yang sesuai untuk 

penyampaian, melakukan evaluasi, dan melakukan tindak lanjut dengan 

pengayaan dan remedial. 

 

Menurut Undang- Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

pada bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

 

Selanjutnya pada Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa: ―Professional 

adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi 

sumber penghasilan kehidupan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu 

serta memerlukan pendidikan profesi‖.  
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Guru merupakan ujung tombak pelaksana pendidikan. Keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugasnya merupakan cerminan dari kinerja guru dan hal tersebut 

terlihat dari aktualisasi kompetensi guru dalam merealisasikan tugas profesinya. 

Sehubungan dengan kinerjanya maka guru ada yang memiliki kinerja baik dan ada 

juga yang memiliki kinerja kurang baik. Guru yang memiliki kinerja yang baik 

disebut guru yang profesional (Supriadi, 2008: 98). Tugas profesional guru 

menurut pasal 2 Undang-Undang No. 14 tahun 2005 meliputi: 

1) Melaksanakan pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi 

hasil pembelajaran. 

2) Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan. 

3) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum dan kode etik guru 

serta nilai-nilai agama dan etika dan dapat memelihara, memupuk persatuan 

dan kesatuan bangsa. 

 

Kemampuan (ability), keterampilan (skill), dan motivasi (motivation) akan 

memberikan kontribusi positif terhadap kualitas kinerja personil apabila 

disertai dengan upaya (effort) yang dilakukan untuk mewujudkannya. Upaya 

yang dilakukan suatu organisasi akan berdampak positif terhadap peningkatan 

kualitas kinerja organisasi sehingga mendukung pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. 

 Guna mencapai kinerja yang tinggi terdapat kriteria kinerja, meliputi: 

1. Kemampuan intelektual berupa kualitas untuk berfikir logis, praktis dan 

menganalisis sesuai dengan konsep serta kemampuan dan mengungkapkan 

dirinya secara jelas. 
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2. Ketegasan, merupakan kemampuan untuk menganalisa kemungkinan dan 

memiliki komitmen terhadap pilihan yang pasti secara tepat dan singkat. 

3. Semangat (antusiasme), berupa kapasitas untuk bekerja secara aktif dan 

takkenal lelah. 

4. Berorientasi pada hasil, merupakan keinginan intrinsik dan memiliki 

komitmen untuk mencapai suatu hasil dan menyelesaikan pekerjaannya. 

5. Kedewasaan sikap dan perilaku yang pantas, merupakan kemampuan dalam 

melakukan pengendalian emosi dan disiplin diri yang tinggi. 

Didalam pelaksanaannya kinerja guru atau tenaga kependidikan dapat 

diukur dengan menggunakan lima (5) aspek yang dapat dijadikan dimensi 

pengukuran yang tertuang dalam UU Guru dan Dosen Tahun 2005, yaitu: 1) 

Mendidik. 2) Mengajar. 3) Membimbing. 4) Mengarahkan. 5) Melatih. 6) Menilai. 

7) Mengevaluasi. 

2.5.2 Pengertian Kinerja Guru 

Istilah kinerja guru berasal dari kata job performance/actual performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Jadi kinerja bisa 

diartikan sebagai prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada 

diri seseorang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kinerja diartikan sebagai 

sesuatu yang ingin dicapai, prestasi yang diperlihatkan dan kemampuan 

seseorang. 

 

Menurut Hadari Nawawi, kinerja adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu 

dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga terlihat prestasi pekerjaannya dalam 
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menggapai tujuan.
1
Sedangkan menurut Suryo Subroto kinerja guru dalam prestasi 

belajar mengajar adalah kesanggupan atau kecakapan guru dalam menciptakan 

suasana komunikasi yang edukatif antara guru dan siswa yang mencakup segi 

afektif, kognitif dan psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan 

perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar tercapai tujuan 

pembelajaran. 

 

Kinerja seseorang merupakan kemampuan, usaha yang ditunjukkan sehingga 

dapat dilihat dari pikiran, sikap, dan perilakunya.
2
 Kinerja dalam hal ini adalah 

kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam melakukan suatu pekerjaan 

sehingga terlihat prestasi pekerjaannya dalam usaha penerapan ide dengan efektif 

dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi lembaga 

pendidikan, keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap guru dalam 

bidangnya merupakan sesuatu yang sangat diharapkan. Dengan adanya 

keterampilan dan kemampuan ini akan dapat mempengaruhi pula kinerja dalam 

lembaga pendidikan. 

 

Dari beberapa pengertian di atas bisa diambil kesimpulan, bahwa kinerja adalah 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya yang menghasilkan hasil 

yang memuaskan, guna tercapainya tujuan organisasi kelompok dalam suatu unit 

kerja. Jadi, pengertian kinerja guru yang dimaksud adalah kemampuan kerja guru 

yang ditampilkan dalam kegiatan proses belajar-mengajar untuk mencapai tujuan 

pembelajaran secara efektif dan efisien. Kinerja guru yang tinggi atau rendah 

dapat terlihat dari kualitas hasil pembelajaran yakni prestasi belajar siswa. 
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2.5.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kinerja Guru  

Menurut Handoko (2001:193) yaitu faktor-faktor kinerja juga dipengaruhi oleh 

motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik pekerjaan, sistem 

kompensasi, desain pekerjaan, komitmen terhadap organisasi dan aspek-aspek 

ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya.  

Menurut Tiffin dan Mc. Cormick (dalam As‘ad 2001:49) menyatakan ada dua 

macam faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yaitu:  

 

1. Faktor Individual, yaitu faktor-faktor yang meliputi sikap, sifat kepribadian, 

sifat fisik, minat dan motivasi, pengalaman, umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, serta faktor individual lainnya.  

 

2. Faktor Situasional  

a. Faktor fisik pekerjaan, meliputi: metode kerja, kondisi dan desain 

perlengkapan kerja, penentuan ruang, dan lingkungan fisik (penyinaran, 

temperatur dan ventilasi).   

b.   Faktor sosial dan organisasi, meliputi peraturan organisasi, jenis latihan dan 

pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. Faktor-faktor kinerja juga 

dipengaruhi oleh motivasi, kepuasan kerja, tingkat stres, kondisi fisik 

pekerjaan, sistem kompensasi, desain pekerjaan, komitmen terhadap 

organisasi dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya 

(Handoko, 2001:193).  
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Menurut Siagian dalam Dhina Rista Harpitasari, (2010: 12) bahwa kinerja guru 

dipengaruhi oleh gaji, lingkungan kerja, budaya organisasi,kepemimpinan dan 

motivasi kerja (motivation), disiplin kerja, kepuasan kerja, motivasi.  

Menurut Bernardin (dalam  Robbins, 2003:260) bahwa kinerja dapat dikatakan 

baik bila pegawai memenuhi hal sebagai berikut:  

1.  Kualitas kerja, diukur dari persepsi pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang  

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan  

pegawai.  

2. Kuantitas, diukur dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang  

ditugaskan beserta hasilnya.  

3. Waktu produksi (production time), diukur dari persepsi pegawai terhadap suatu  

aktivitas yang diselesaikan dari awal waktu sampai menjadi output. 

4. Efektivitas, persepsi pegawai dalam menilai pemanfaatan waktu dalam 

menjalankan tugas, efektivitas penyelesaian tugas dibebankan organisasi.  

5. Kemandirian, tingkat dimana pegawai dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa  

meminta bantuan atau bimbingan dari orang lain, diukur dari persepsi pegawai 

dalam melakukan fungsi kerjanya masing-masing sesuai dengan tanggung 

jawabnya. 

6. Komitmen kerja, tingkat dimana pegawai mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab pegawai terhadap kantor. 

 

 

 

 



37 

 

2.5.4 Guru dalam Proses Belajar Mengajar 

Guru berhadapan dengan siswa pada saat proses belajar mengajar berlangsung. 

Seorang guru harus memiliki kinerja yang baik terutama saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Menurut Nurdin, kemampuan yang harus ditampilkan oleh 

seorang guru sebagai pendukung kinerjanya, 

a. kinerja guru dalam mendesain program pembelajaran 

b. kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar-mengajar. 

c. melaksanakan kinerja guru mengajar. 

Uno menjelaskan beberapa prinsip kinerja guru dalam melaksanakan proses 

belajar mengajar meliputi. 

a. Guru harus dapat membangkitkan perhatian siswa pada materi pelajaran 

yang diberikan serta dapat menggunakan beberapa metode, media dan 

sumber belajar yang bervariasi. 

b. Guru harus dapat membangkitkan minat siswa untuk aktif dalam berpikir 

serta mencari dan menemukan sendiri pengetahuan. 

c. Guru harus dapat membuat urutan  (sequence) dalam pemberian pelajaran 

dan penyesuaiannya dengan usia dan tahapan tugas perkembangan siswa. 

d. Guru perlu menghubungkan pelajaran yang akan diberikan dengan 

pengetahuan yang telah dimiliki siswa. 

e. Sesuai dengan prinsip repetisi dalam proses belajar mengajar, diharapkan 

guru dapat menjelaskan unit pelajaran secara berulang-ulang sehingga 

pemahaman siswa menjadi jelas. 
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f. Guru wajib memperhatikan dan memikirkan korelasi atau hubungan mata 

pelajaran dengan praktek nyata dalam kehidupan. 

g. Guru harus tetap menjaga konsentrasi belajar siswa. 

h. Guru harus mengembangkan sikap siswa dalam membina hubungan social, 

baik dalam kelas maupun di luar kelas. 

i. Guru harus menyelidiki dan mendalami perbedaan siswa secara individual 

agar dapat melayani siswa sesuai perbedaannya. 

 

Rustiyah juga mengemukakan hal senada dengan Uno, lalu menambahkan 

beberapa hal sebagai berikut. 

a. Guru harus mengaktifkan siswa dalam kelas 

b. Memberikan pengaruh yang sugestif kepada siswa 

c. Selalu membuat perencanaan sebelum mengajar 

d. Memiliki keberanian dalam menghadapi siswanya dan menghadapi 

masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar 

e. Menyajikan masalah yang merangsang siswa untuk berpikir 

f. Menyusun perencanaan remedial dan diberikan kepada siswa yang 

memerlukan. 

 

2.5.5 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation). 

a. Faktor kemampuan (ability) 
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Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi dan 

kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya seorang guru yang memiliki 

latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan bidangnya serta 

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

mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, guru perlu ditetapkan pada 

pelajaran yang sesuai dengan bidangnya. Dengan penempatan guru yang sesuai 

dengan bidangnya akan membantu efetivitas proses belajar mengajar. 

b. Faktor motivasi (motivation) 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi kerja. 

Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang terarah untuk 

mencapai tujuan pendidikan.  

Henry Simamora dalam Mangkunegara juga menjelaskan bahwa kinerja 

dipengaruhi oleh tiga faktor, sebagai berikut: 

a. Faktor individual, terdiri dari: 

1. Kemampuan dan Keahlian 

2. Latar belakang 

3. Demografi 

b. Faktor psikologis, terdiri dari: 

1. Persepsi 

2. Attitude 

3. Personality 

4. Pembelajaran 

5. Motivasi 

c. Faktor organisasi, terdiri dari: 
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1. Sumber daya 

2. Kepemimpinan 

3. Penghargaan 

4. Struktur 

5. Job design 

Menurut Timple dalam Mangkunegara, faktor yang mendukung kinerja guru 

dapat digolongkan ke dalam dua macam yaitu. 

a. Faktor internal 

Faktor internal adalah faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. 

Kinerja seseorang baik disebabkan karena mempunyai kemampuan tinggi dan 

seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek 

disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut 

tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki kemampuannya. 

b. Faktor eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang 

berasal dari lingkungan. Perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan dari rekan kerja 

juga sangat mempengaruhi kinerja seseorang. 

 

2.5.6 Indikator Kinerja Guru  

Indikator kinerja guru menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:378) 

adalah sebagai berikut: 

1) Kuantitas  

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti 

jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur 
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dari persepsi pegawai terhadap jumlah aktivitas yang ditugaskan beserta 

hasilnya.  

 

2) Kualitas  

            Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat dimana 

hasil aktivitas yang dikehendaki mendekati sempurna dalam arti menyesuaikan 

beberapa cara ideal dari penampilan aktivitas, maupun memenuhi tujuan-tujuan 

yang diharapkan dari suatu aktivitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi 

pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas 

terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai. 

 

3) Keandalan  

Keandalan adalah kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang disyaratkan 

dengan supervisi minimum. Menurut Zeithaml & Berry dalam Journal of 

Marketing ( dalam Sudarmanto, 2009:14) kehandalan yakni mencakup 

konsistensi kinerja dan kehandalan dalam pelayanan; akurat, benar dan tepat.  

 

4) Kehadiran  

Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan sesuai dengan 

jam kerja. 

 

5) Kemampuan bekerja sama  

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk 

bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan 

pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna 

yang sebesar-besarnya. 
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Sumber daya manusia adalah hal yang paling penting untuk menentukan tujuan 

perusahan. Karena itu sumber daya manusia perlu mendapat perhatian serius agar 

dapat dikelola dengan baik. Pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari proses 

rekruitmen, training sampai proses maintainnya. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang harus matang harus dimulai dari awal karena nantinya akan sangat 

menetukkan kelangsungan hidup perusahaaan. Hal ini menjadi tanggung jawab 

manajemen atau pemimpin perusahaan, karena itu manajemen harus Pegawai 

yang tidak masuk kerja tanpa keterangan dan ada juga yang cuti kerja.  

Disiplin kerja sebagai suatu sikap mental yang tercermin dalam perbuatan atau 

tingkah  laku  perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau 

ketaatan (obedience) terhadap peraturan-peraturan yang ditetapkan baik oleh 

pemerintah atau etik, norma, dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat 

Penanaman nilai-nilai disiplin dapat berkembang apabila didukung oleh situasi 

lingkungan yang kondusif yaitu situasi yang diwarnai perlakuan yang konsisten 

dari pegawai dan pimpinan. Disiplin diri sangat besar peranannya dalam mencapai 

tujuan organisasi.  

Melalui disiplin diri seorang pegawai selain menghargai dirinya sendiri juga 

menghargai orang lain. Misalnya jika pegawai mengerjakan tugas dan wewenang 

tanpa pengawasan atasan, pada dasarnya pegawai telah sadar melaksanakan 

tanggung jawab yang telah dipikulnya. Hal itu berarti pegawai mampu 

melaksanakan tugasnya. Pada dasarnya ia menghargai potensi dan 

kemampuannya.  
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Terdapat fluktuasi kenaikan dan penurunan presentase absensi,  presentase absensi 

di atas 10 persen yang menunjukan bahwa tingkat absensi yang cukup tinggi dan 

belum lagi masih ditambah dengan pegawai yang terlambat bekerja. Dari data 

terebut di atas dapat dilihat bahwa rata – rata absensi pegawai adalah sebanyak 

sekitar 10%. 

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan 

keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang tugasnya.
3
 

Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak harus dilakukan. 

Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahliannya akan berakibat 

menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan mereka, juga akan menimbulkan rasa 

tidak puas pada diri mereka. 

Ada beberapa indikator kinerja guru dalam proses belajar-mengajar. Indikator 

kinerja tersebut adalah: 

a) Kinerja dalam mempersiapkan pembelajaran 

Kinerja dalam mempersiapkan pembelajaran ini mencangkup: 

1. Kinerja dalam merencanakan proses belajar mengajar 

Perencanaan dalam proses belajar mengajar ini terdiri dari sub-sub: 

a. kinerja dalam merumuskan tujuan pembelajaran 

b. kinerja dalam memilih metode alternatif 

c. kinerja dalam memilih metode yang sesuai dengan tujuan pembelajaran 

d. kinerja dalam merencanakan langkah-langkah pembelajaran 

2. Kinerja dalam mempersiapkan bahan pembelajaran 

Kinerja dalam mempersiapkan bahan pembelajaran ini terdiri dari sub-sub: 
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a. kinerja dalam menyiapkan bahan yang sesuai dengan tujuan 

b. kinerja dalam menyiapkan pengayaan bahan pembelajaran 

c. kinerja dalam menyiapkan bahan remidial 

3. Kinerja dalam merencanakan media dan sumber pembelajaran 

Perencanaan ini meliputi: 

a. kinerja dalam memilih media pembelajaran yang tepat 

b. kinerja dalam memilih sumber pembelajaran yang tepat 

4. Kinerja dalam merencanakan penilaian terhadap prestasi siswa 

Perencanaan penilaian ini terdiri dari: 

a. kinerja dalam menyusun alat penilaian setiap standar kompetensi 

b. kinerja dalam menyusun hasil penilaian 

b) Kinerja dalam melaksanakan pembelajaran 

Kinerja dalam melaksanakan pembelajaran ini mencangkup. 

1. Kinerja dalam menguasai bahan yang direncanakan 

Kinerja dalam menguasai bahan yang direncanakan terdiri dari sub: 

a. Kinerja dalam penguasaan bahan yang direncanakan 

b. Kinerja dalam penyampaian bahan yang direncanakan 

c. Kinerja dalam penyampaian pengayaan bahan pembelajaran 

d. Kinerja dalam pemberian pembelajaran remidial 

2. Kinerja dalam mengelola proses belajar mengajar 

Kinerja dalam pengelolaan proses belajar mengajar terdiri dari sub: 

a. Kinerja dalam mengarahkan pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran 

b. Kinerja dalam menggunakan metode pembelajaran yang direncanakan 
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c. Kinerja dalam menggunakan metode pembelajaran alternative 

d. Kinerja dalam menyesuaikan langkah-langkah mengajar dengan langkah-

langkah yang direncanakan 

3. Kinerja dalam mengelola kelas 

Kinerja dalam mengelola kelas terdiri dari sub: 

a. Kinerja dalam menciptakan suasana kelas yang serasi; 

b. Kinerja dalam memanfaatkan kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

4. Kinerja dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran 

Kinerja dalam menggunakan media dan sumber pembelajaran terdiri dari 

sub: 

a. Kinerja dalam menggunakan media pembelajaran yang direncanakan 

b. Kinerja dalam menggunakan sumber pembelajaran yang direncanakan 

5. Kinerja dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar 

Kinerja dalam melaksanakan interaksi belajar mengajar terdiri dari sub: 

a. Kinerja dalam melaksanakan proses belajar mengajar secara logis 

berurutan 

b. Kinerja dalam memberikan pengertian dan contoh yang sederhana 

c. Kinerja dalam menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

d. Kinerja dalam bersikap sungguh-sungguh terhadap pembelajaran 

e. Kinerja dalam bersikap terbuka terhadap pembelajaran 

f. Kinerja dalam memacu aktivitas siswa 

g. Kinerja dalam mendorong siswa untuk berinisiatif 

h. Kinerja dalam merangsang timbulnya respon siswa terhadap 

pembelajaran 
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6. Kinerja dalam pengadministrasian kegiatan belajar mengajar 

Kinerja dalam pengadministrasian kegiatan belajar mengajar terdiri dari sub: 

a. Kinerja dalam menulis di papan tulis 

c) Kinerja dalam penilaian pembelajaran 

Kinerja dalam melaksanakan penilaian terdiri dari sub: 

a. Kinerja dalam melaksanakan penilaian setiap standar kompetensi 

b. Kinerja dalam melaksanakan penilaian selama proses belajar mengajar 

berlangsung 

c. Kinerja dalam mengolah hasil penilaian 

d. Kinerja dalam melaporkan hasil penilaian 

 

2.6 Teori Motivasi Intrinsik 

Motivasi berasal dari kata motif yang berarti ‗dorongan‘ atau daya penggerak yang 

ada dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang melakukan suatu tindakan 

atau aktivitas (Artini, 2001). Motivasi adalah daya daya pendorong yang 

mengakibatkan seseorang mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam 

bentuk keahlian atau keterampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan 

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.  Motivasi terbagi atas dua jenis, yaitu 

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Akan tetapi, dalam kajian ini dibatasi 

dalam lingkup motivasi intrinsik guru. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang 

menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar sebab dari dalam 

diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu (Siagian, 1998).  

 

Motivasi intrinsik umumnya datang dari sanubari  umumnya karena kesadaran, 

misalnya seorang guru yang dengan kesadaran diri melakukan disiplin masuk ke 
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dalam kelas dan disiplin menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan di saat proses pembelajaran. Guru tersebut memberikan contoh yang 

baik kepada siswa untuk menerapkan disiplin diri, sehingga diharapkan menjadi 

karakter bagi siswa.  Sukmala (Ridwan, 2009) menyatakan bahwa kemampuan 

dan motivasi adalah faktor-faktor yang berinteraksi dengan kinerja. Kemampuan 

seseorang dapat ditentukan oleh keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan 

dapat diperoleh dari kecakapan.  

 

Keperibadian dan pengetahuan dapat dipengaruhi oleh pendidikan, pengalaman, 

latihan dan minat. Faktor motivasi intrinsik guru berpengaruh terhadap hasil kerja 

yang memadai, yakni hasil belajar siswa. Hasil penelitian Subani (2009) 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru. Oleh karena itu, semakin bertambah nilai faktor motivasi 

kerja, maka semakin bertambah nilai kinerja guru.  Akan tetapi, sebaliknya 

semakin rendah rendah motivasi intrinsik guru dalam mengajar dengan 

kompetensi yang rendah secara otomatis akan menurunkan nilai kinerja guru 

secara keseluruhan.   

 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara langsung dan tidak langsung motivasi 

intrinsik kerja guru dan kompetensi yang positif bila dipadukan akan 

menghasilkan sinergi yang baik bagi pengembangan kinerja guru. Dengan 

meningkatkan motivasi intrinsik dan kompetensi akan meningkatkan kinerja guru 

dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di SDN 1, SDN 2, 

SDN 3) Labuhan Ratu Bandar Lampung. 
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Kompetensi guru merupakan variabel  intervening bagi motivasi intrinsik guru. 

Kompetensi guru yang baik akan memberikan pengaruh yang positif pada 

berbagai pelaksanaan fungsi dan tugas seseorang (youn Chyung, Stepich, & Coax, 

(2006).  Pendapat itu mengungkapkan bahwa kompetensi guru merupakan faktor 

yang turut mempengaruhi kinerja guru. Apabila kompetensi seorang guru positif 

maka  kinerja kerja cenderung positif, begitu juga sebaliknya.    

 

2.7 Penelitaian Relevan 

1. Penelitian Feralys (2012), Hasil penelitian menunjukkan: (1) Kompetensi 

Pedagogik lebih diprioritaskan kepada pengelolaan peserta didik dengan 

memahami potensi dan keragaman peserta didik, memahami akan landasan dan 

filsafat pendidikan, mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran, 

menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program 

remedial dan pengayaan dan tidak semua guru mampu melaksanakan penelitian 

(2) Kompetensi kepribadian antara lain, guru menghargai keanekaragaman suku 

dan agama yang dianut oleh masing-masing peserta didik dan menjadi teladan 

yang jujur, tegas, bijaksana menjaga nama baik. (3) Kompetensi sosial, guru dapat 

berkomunikasi secara lisan dan tulisan, mampu bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik; 

dan dapat bergaul secara santun dengan mas Kompetensi profesional, guru sudah 

menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi, memahami 

materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan 

metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar. 

2. Dr.Fauzia & Urusa (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa mengendalikan 

pendekatan pembelajaran tradisional. Guru harus menggunakan strategi inovatif 
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untuk meningkatkan tingkat kognitif siswa. Siswa harus diberi paparan ilmu dan 

teknologi untuk bersaing dunia luar. Tanggapan positif para siswa juga 

menunjukkan bahwa teknik baru itu efektif. Sarana untuk memperkuat proses 

belajar, khususnya bagi peserta didik. 

3. Louis dan Anne (2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik tentang 

inisiatif pendidikan STEM yang inovatif, termasuk persepsi tentang pembelajaran 

inti STEM praktek dan keterampilan abad ke-21. Korelasi signifikan antara 

beberapa tindakan memotivasi terciptanya suatu struktur model persamaan 

menggunakan kenyamanan mengajar STEM sebagai proxy untuk kecenderungan 

menerapkan inovasi pendidikan. 

4. Maria-Eleni (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi 

dan komunikasi yang telah dibuat banyak inovasi di bidang pembelajaran dan juga 

membuat perubahan drastis dari paradigma lama mengajar dan belajar. Dalam 

contoh baru belajar, peran siswa lebih penting daripada guru. 

5. Van den Broek (2012), hasil penelitian menunjukkan bahwa "Inovasi berbasis 

penelitian." Membina Komunitas Pembelajaran adalah pendekatan konstruktivis 

di mana guru membantu siswa menemukan konsep kurikuler yang penting. 

Belajar dengan desain adalah berbasis penyelidikan program pembelajaran sains 

berbasis model penalaran berbasis kasus. Struktur Konseptual Sentral (CCS). 

Teori menggambarkan perubahan perkembangan dalam pemikiran anak dan apa 

yang dibutuhkan untuk maju tahapan dalam domain kognitif tertentu. Instruksi 

dan umpan balik Instruksi langsung bertujuan untuk mempercepat pembelajaran 

melalui tulisan yang jelas. Instruksi oleh guru dan praktik yang ditujukan untuk 

keterlibatan siswa dan pengurangan kesalahan. 
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6. Carlo (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelatihan dalam 

penilaian untuk guru, diseminasi akan melibatkan pelatihan guru, seminar, dan 

simposium untuk umum dan guru sekolah swasta. Tahap terakhir yang 

direkomendasikan adalah evaluasi pelatihan program yang diimplementasikan 

evaluasi model akan mengikuti prosedur pemberdayaan evaluasi. Hasil akhir dari 

kebutuhan proyek mengikuti satu set standar guru kompetensi penilaian siswa 

yang melekat pada guru, selanjutnya akan mengembangkan pembelajaran standar 

di Filipina. 

7. Agharuwhe (2013), hasil penelitian menunjukkan bahwa guru yang efektif 

menghasilkan siswa berprestasi lebih baik. Namun, Perbedaan yang diamati dalam 

kinerja siswa secara statistik tidak signifikan. Hal ini bisa disebabkan oleh 

pengaruh siswa dan faktor lingkungan sekolah yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. Disimpulkan bahwa keefektifan guru adalah bukan satu-satunya 

penentu prestasi akademik siswa. 

8. Maulinar (2015), hasil penelitian kompetensi guru dalam memotivasi siswa 

dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa: 1) Menyusun perencanaan 

pembelajaran untuk membangun minat belajar siswa yang secara intrinsik dalam 

proses belajar mengajar,2) membangun minat belajar siswa yang dapat 

meningkatkan motivasi secara ekstrinsik siswa dalam proses belajar mengajar dan 

3) hambatan guru dalam memotivasi belajar siswa karena guru ada yang tidak 

mampu dalam pengembangan diri serta masih menganggap siswa anak buah 

bukan sahabat sehingga ada kesenjangan pendekantan antara guru dangan siswa. 

9. Yu-Je (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi pembelajaran 

memiliki efek positif dan langsung terhadap keefektifan pembelajaran siswa. 
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Innovasi pembelajaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan belajar. Kepuasan belajar siswa signifikan, pengaruh langsung terhadap 

efektivitas belajar siswa. 

10. Sahat (2015), hasil penelitian menunjukkan analisis data dengan menggunakan 

SPSS 20.0, diperoleh persamaan regresi linear berganda Y = 45,386 + 0,360X1 + 

0,166X2. Variabel kompetensi guru (X1) memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan secara parsial terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai thitung > 

ttabel (7,623 > 1,663) dengan sig 0,000, sementara motivasi belajar siswa (X2) 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara parsial terhadap prestasi 

belajar siswa dengan nilai thitung > ttabel (2,922 > 1,663) dengan sig 0,004. 

Secara bersama-sama kompetensi guru dan motivasi belajar siswa memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa dengan nilai 

Fhitung > Ftabel (34,695>3,107). Nilai determinasi (R2) kontribusi variabel 

kompetensi guru dan motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa 

sebesar 45,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. Disimpulkan bahwa kompetensi guru dan 

motivasi belajar siswa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi 

belajar siswa. 

 

2.8 Kerangka Pikir 

Kerangka pikir merupakan narasi mengenai kerangka konsep pemecahan masalah 

yang telah didentifikasikan atau dirumuskan. Bagian ini mendeskripsikan 

pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang merujuk pada teori-teori yang 

ada, sehingga memberikan deskripsi pengaruh antar variabel tersebut. 
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2.8.1 Pengaruh Inovasi Metode Pembelajaran terhadap Kinerja Guru 

 

Pembelajaran yang kreatif dan inovatif mesti terus dikembangkan oleh guru 

karena pembelajaran yang dilakukan pada saat ini cenderung berpusat pada guru 

dan belum sepenuhnya berpusat pada siswa.  Guru yang hebat dapat dikatakan 

bahwa guru yang mampu menciptakan inovasi dalam pembelajaran sebab siswa 

diharapkan tidak hanya memiliki intelensi yang baik. Akan tetapi, perlu adanya 

sikap sosial dan spiritual. Harapan tersebut akan tercapai bila adanya inovasi-

inovasi dalam pembelajaran. Pentingnya inovasi metode pembelajaran dilakukan 

sebab perbaikan mutu pembelajaran dilakukan sebagai upaya memenuhi 

kebutuhan siswa untuk hidup di masyarakat global pada persaingan dengan 

bangsa asing.  

 

2.8.2 Pengaruh Motivasi Intrinsik dengan Metode Kinerja Guru 

 

Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang mau dan rela 

untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan 

tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Motivasi intrinsik umumnya datang dari sanubari  umumnya karena 

kesadaran, misalnya seorang guru yang dengan kesadaran diri melakukan disiplin 

masuk ke dalam kelas dan disiplin menyiapkan perangkat pembelajaran yang akan 

digunakan di saat proses pembelajaran. Guru tersebut  memberikan contoh yang 

baik kepada siswa untuk menerapkan disiplin diri, sehingga diharapkan menjadi 

karakter bagi siswa. Faktor motivasi intrinsik guru berpengaruh terhadap hasil 

kerja yang memadai, yakni hasil belajar siswa.  
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2.8.3 Pengaruh Inovasi Guru dengan Metode Pembelajaran dan Motivasi 

Intrinsik  terhadap  Kinerja Guru 

 

Inovasi guru dengan metode pembelajaran dan motivasi intrinsik memiliki peran 

terhadap hasil belajar siswa. Faktor motivasi kerja yang tinggi menjadikan 

bertambah nilai kinerja guru. Akan tetapi, sebaliknya semakin rendah motivasi 

intrinsik guru dalam mengajar dengan kompetensi yang rendah secara otomatis 

akan menurunkan nilai kinerja guru secara keseluruhan. Motivasi intrinsik kerja 

guru dan kompetensi yang positif bila dipadukan akan menghasilkan sinergi yang 

baik bagi pengembangan kinerja guru. Ilustrasi kerangka pikir dapat dilihat pada 

bagan berikut ini.   
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Gambar. 2.2 Kerangka Pikir Penelitian 

2.9 Hipotesis 

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2010:13), Hipotesis adalah jawaban 

sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan 

masalah. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan 

Kegiatan Belajar Mengajar 

(KBM) 
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yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Sesuai dengan pengertian-

pengertian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini dapat diuraikan ke dalam 

butir-butir berikut ini. 

1. Diduga terdapat pengaruh inovasi metode pembelajaran guru terhadap kinerja 

guru. 

2. Diduga terdapat pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja guru. 

3. Diduga terdapat pengaruh inovasi guru dengan metode pembelajaran dan 

motivasi intrinsik terhadap kinerja guru. 
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Jenis Penelitian dan Rancangan Penelitian 

Penelitian yang akan dilaksanakan merupakan penelitian eksplanatori. Menurut 

Sugiyono (2008) penelitian  eksplanatori berusaha menjelaskan hubungan satu 

variabel dengan variabel lainnya dengan pendekatan penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Penelitian ini bermaksud menjelaskan suatu fenomena sosial khusus 

tentang mengapa (why) dan bagaimana (how) sesuatu terjadi. Tujuan dari jenis 

penelitian ini untuk memahami organisasi. Salah satu bentuk pemahaman, yakni 

dengan mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

 

Alasan utama pemilihan jenis penelitian ini untuk menguji hipotesis yang telah 

diajukan sebelumnya. Uji hipotesis yang telah diajukan, diharapkan dapat 

menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat 

yang ada dalam hipotesis. Dalam penelitian jenis ini, hipotesis sendiri 

menggambarkan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan variabel 

terikat yang ada dalam hipotesis tersebut. 

 

Penelitian eksplanatori tergolong ke dalam jenis penelitian yang bertujuan untuk 

menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak teori 

atau hipotesis hasil penelitian yang sudah ada.  Tujuan dari jenis penelitian ini, 
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yakni untuk memahami motivasi intrinsik guru dan hasil belajar siswa. Salah satu 

bentuk pemahaman, yaitu dengan mengetahui mengapa dan bagaimana sesuatu 

terjadi dalam pembelajaran. Di samping pemahaman, eksplanasi erat kaitannya 

dengan prediksi. Berdasarkan penelitian eksplanatoris, dapat diprediksi terjadinya 

sesuatu dalam suatu proses pembelajaran.  

 

Desain penelitian ini, deskriptif dengan pendekatan survey. Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, 

suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang (Sugiyono, 2005:63). Alasan utama pemilihan jenis penelitian ini untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan sebelumnya. Uji hipotesis yang telah 

diajukan, diharapkan dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel 

bebas dan variabel terikat yang ada dalam hipotesis. Dalam penelitian jenis ini, 

hipotesis sendiri menggambarkan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas 

dan variabel terikat yang ada dalam hipotesis tersebut. 

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian  

3.2.1 Populasi Penelitian  

 

Populasi menurut Arikunto (2005:107) merupakan keseluruhan objek atau 

keseluruhan individu yang akan diteliti. Populasi Variabel inovasi metode 

pembelajran dan motivasi intrinsik guru, yakni sekolah dasar yang berada dalam 

satu gugus, yakni guru di SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3 Labuhan Ratu 

Bandar Lampung. Ketiga sekolah tersebut berada dalam satu gugus Kecamatan 

Labuhan Ratu. Populasi variabel kinerja guru, yakni guru pada SD Negeri 1, SD 

Negeri 2, SD Negeri 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung. 
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Tabel 3.1 Data  Guru IV SD di Kecamatan Labuhan Ratu. 

 

Sekolah  Jumlah 

SD N 1 Labuhan Ratu 27 

SD N 2 Labuhan Ratu 24 

SD N 3 Labuhan Ratu  25 

Jumlah 76 

 

3.2.2 Sampel Penelitian   

Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian survei sebab itu populasi yang 

digunakan seluruh guru yang terdapat dalam masing-masing lokasi penelitian. 

Variabel inovasi metode pembelajaran dan motivasi intrinsik guru, yakni guru di 

SD Negeri 1, SD Negeri 2, SD Negeri 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung yang 

diambil sebanyak 20 guru untuk masing-masing sekolah. Dengan demikian, total 

sampel untuk guru dalam penelitian ini berjumlah 60 orang. 

   

Tabel 3.2 Variabel dan Jumlah Responden Guru 

Variabel   Subjek  Jumlah  

 

Inovasi Metode 

Pembelajaran (IMP) 

 

Guru 

 

 

60  

Motivasi Intrinsik Guru 

(MIG) 

Guru 

 

 

Tabel 3.3 Variabel dan Jumlah Responden Guru  
Variabel   Subjek  Jumlah  

 

 

Kinerja Guru (KG) 

 

                  Guru 

 

60 
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3.3   Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Indikator Pengukuran 

3.3.1    Variabel Penelitian 

Variabel merupakan gejala yang menjadi fokus dalam penelitian untuk diamati 

dan variabel merupakan atribut dari sekelompok orang atau obyek yang 

mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya dalam kelompok itu 

(Sugiyono, 2003:20).  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi. 

 

3.3.1.1 Variabel Bebas (Independent Variable) 

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. 

Variabel bebas yang dipergunakan terdiri atas, inovasi metode pembelajaran 

(IMP) dan motivasi intrinsik guru (MIG). 

 

3.3.1.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Variabel terikat merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya 

dalam penelitian ini variabel terikat, yakni kinerja guru (KG). 

 

3.3.2  Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional berisikan indikator dari suatu variabel yang memungkinkan 

peneliti mengumpulkan data secara relevan sehingga dari masing-masing variabel 

tersebut lebih terarah dan sesuai dengan metode pengukuran yang telah 

direncanakan. Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai 

berikut. 

 

3.3.2.1  Variabel Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) 

 

Definis operasional inovasi metode pembelajaran adalah skor total yang diperoleh 

dari kuisioner inovasi metode pembelajaran. Soal yang diujikan  terdiri atas 18 
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butir pertanyaan. Variabel inovasi metode pembelajaran diukur menggunakan 

skala Likerd yang mencakup 4 (empat) alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju 

(SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Tiap-tiap jawaban 

diberi skor seperti tertera berikut ini. 

a. Pernyataan Positif 

I. Alternatif  jawaban  Sangat Setuju (SS)  diberi skor  4 

II. Alternatif  jawaban Setuju (S)   diberi skor 3 

III. Alternatif  jawaban Tidak Setuju (TS)  diberi skor 2 

IV. Alternatif  jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

b. Pernyataan Negatif 

I. Alternatif  jawaban  Sangat Setuju (SS)  diberi skor  1 

II. Alternatif  jawaban Setuju (S)   diberi skor 2 

III. Alternatif  jawaban Tidak Setuju (TS)  diberi skor 3 

IV. Alternatif  jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 4 

 

Variabel Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) mencakup kisi-kisi sebagai 

berikut: 

 

1. Ceramah 

2. Diskusi 

3. Demonstrasi 

4. Eksperimen  

5. Penugasan 

6. Inkuiri 

7. Kerja kelompok 

8. Tanya jawab (problem solving) 
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9. Model pembejaran pakem   

10. Pembekajaran berbasis karakter 

 

3.3.2.2 Variabel Motivasi Intrinsik Guru (MIG) 

Definisi operasional motivasi intrinsik guru adalah skor total yang diperoleh dari 

kuisioner motivasi intrinsik  guru. Soal yang diujikan  terdiri atas 28 butir 

pertanyaan. Variabel inovasi metode pembelajaran diukur menggunakan skala 

Likerd yang mencakup 4 (empat) alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), 

Setuju (S), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Tiap-tiap jawaban 

diberi skor seperti tertera berikut ini. 

a. Pernyataan Positif 

I. Alternatif  jawaban  Sangat Setuju (SS)  diberi skor  4 

II. Alternatif  jawaban Setuju (S)   diberi skor 3 

III. Alternatif  jawaban Tidak Setuju (TS)  diberi skor 2 

IV. Alternatif  jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

b. Pernyataan Negatif 

I. Alternatif  jawaban  Sangat Setuju (SS)  diberi skor  1 

II. Alternatif  jawaban Setuju (S)   diberi skor 2 

III. Alternatif  jawaban Tidak Setuju (TS)  diberi skor 3 

IV. Alternatif  jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 4 

 

Variabel Motivasi Intrinsik (MIG) merupakan dorongan jiwa dari dalam diri 

seseorang Indikator motivasi intrinsik mencakup kisi-kisi sebagai berikut.  

1.  Disiplin diri dan semangat dalam bekerja.  

2.  Daya kreatifitas, inovasi dan inisiatif dalam bekerja 



62 

 

3.  Kelengkapan perangkat pembelajaran 

4.  Target dalam pembelajaran sudah dapat dicapai 

5.  Bertanggung jawab 

6.  Memiliki wawasan intelektual dan kemampuan teknologi informatika 

 

3.3.2.3 Variabel  Kinerja Guru  

Definisi operasional kinerja guru adalah skor total yang diperoleh dari kuisioner 

kinerja guru. Soal yang diujikan  terdiri atas 30 butir pertanyaan. Variabel inovasi 

metode pembelajaran diukur menggunakan skala Likerd yang mencakup 4 

(empat) alternatif jawaban, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju 

(TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Tiap-tiap jawaban diberi skor seperti tertera 

berikut ini. 

a. Pernyataan Positif 

I.   Alternatif  jawaban      Sangat Setuju (SS)  diberi skor  4 

II.   Alternatif  jawaban     Setuju (S)   diberi skor 3 

III. Alternatif  jawaban     Tidak Setuju (TS)  diberi skor 2 

IV. Alternatif  jawaban     Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

 

b. Pernyataan Negatif 

I. Alternatif  jawaban      Sangat Setuju (SS)            diberi skor  1 

II. Alternatif  jawaban      Setuju (S)              diberi skor        2 

III. Alternatif  jawaban      Tidak Setuju (TS)  diberi skor 3 

IV. Alternatif  jawaban      Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 4 

 

Variabel Kinerja Guru (KG) mencakup kisi-kisi sebagai berikut: 

 

1. Kualitas, yang mencakup ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi guru. 
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2. Keandalan, yakni mencakup konsistensi kinerja dan kehandalan dalam 

pelayanan; akurat, benar dan tepat.  

3. Kehadiran, Kehadiran adalah keyakinan akan masuk kerja setiap hari dan 

sesuai dengan jam kerja. 

4. Kemampuan bekerja sama, pleksibilitas dalam bekerja baik dengan 

perorangan atau kelompok.  

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data mencakup sumber data dan penelitian lapangan seperti 

dalam uraian berikut ini. 

 

3.4.1  Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini jenis data yang diperlukan meliputi, data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam menganalisis 

persoalan yang terdapat dalam rumusan masalah, sedangkan data sekunder 

dijadikan sebagai data pendukung.  

 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti langsung dari responden. Data primer diperoleh dengan cara 

memberikan angket (kuesioner) kepada responden, yakni seluruh guru  SD 

Negeri 1, SD Negeri 2, dan SD Negeri 3 Labuhan Ratu Bandar Lampung.  
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b. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui pihak lain yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dipecahkan. Data sekunder ini diperoleh melalui 

laporan kinerja guru, laporan kinerja guru, data absensi guru. 

 

3.4.2 Validitas dan Realibilitas Instrumen 

Penelitian lapangan dilakukan melalui penyebaran kuisioner. Penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengajukan daftar pertanyaan kepada responden yang 

alternatif jawabannya telah disediakan dan responden diminta untuk memilih 

jawaban menurutnya paling tepat. Kuisoner tersebut akan diuji validitas dan 

reliabilitasnya. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau ketepatan suatu instrumen. Upaya untuk mengukur tingkat 

validitas dalam penelitian ini digunakan rumus korelasi product moment dan 

perhitungannya dilakukan dengan bantuan program SPSS 21. Adapun rumus 

untuk uji validitas sebagai berikut: 

  

     2222  

 




xyr  

Keterangan : 

xyr  = Koefesien korelasi skor item soal 

N    = Jumlah Sampel 

X   = jumlah skor pertama  

Y   = jumlah skor kedua  

(Sudjana, 2002: 369) 

 

Kriteria uji, apabila rhitung>rtabel maka pengukuran tersebut valid, tetapi apabila 

rhitung<rtabel maka pengukuran angket tersebut tidak valid. 
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Uji reliabilitas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana alat 

ukur yang digunakan dapat dipercaya dalam penelitian ini, artinya bila alat ukur 

tersebut diujikan berkali-kali hasilnya tetap. Uji reliabilitas menggunakan rumus 

Alpha Chronbach yang dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 

21. Adapun rumus chronbach alpha adalah sebagai berikut:  
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r




 

Keterangan : 

11r  =  realibilitas instrumen 

 i   =  jumlah varians skor tiap item 

k  =  banyaknya butir soal  

2t  =  varians total 

 

Kriteria uji, apabila alpha chronbach >0,60 maka pengukuran tersebut reliabel, 

tetapi apabila alpha chronbach <0,60 maka pengukuran angket tersebut tidak 

reliabel (Muhidin, 2007:25). 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Upaya untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang sesuai dengan 

kebutuhan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik kuisioner. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data primer dengan cara mengajukan 

beberapa pernyataan secara tertulis dengan  alternatif jawaban yang diajukan 

kepada responden. Adapun varibel kuisioner yang disebar kepada responden 

meliputi variabel Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) dan Variabel Motivasi 

Intrinsik Guru (MIG). Dalam penelitian ini guru menjadi responden utama untuk 

melihat perkembangan dan peningkatan hasil belajar siswa melalui inovasi 
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metode pembelajaran dan motivasi intrinsik guru. Kisi-kisi instrumen variabel 

Inovasi Metode Pembelajaran (IMP), meliputi ceramah,  diskusi, demonstrasi, 

eksperimen /simulasi, penugasan, dan inkuiri. Sementara itu,  kisi-kisi yang 

dimuat dalam variabel Motivasi Intrinsik Guru (MIG) mmeliputi motivasi guru 

yang terkait dengan semanagat diri dalam pembelajaran dan  melakukan tanggung 

jawab secara utuh sebagai guru yang profesional. Oleh sebab, kisi-kisi instrumen 

variabel inovasi metode pembelajaran dan motivasi intrinsik guru dapat dilihat 

dalam tabel berikut.  

  

A. Variabel Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) 

 

Definisi Operasional 
Indikator 

Rancangan Item 

Jml Sebaran 

Metode pembelajaran menurut 

Sanjaya (2008:147)  adalah 

cara yang digunakan untuk 

mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam 

kegiatan nyata agar tujuan 

yang telah disusun tercapai 

scara optimal. Hal ini berarti, 

metode digunakan untuk 

merealisasikan strategi yang 

telah ditetapkan dalam sebuah 

pembelajaran. 

 

 

 

 

Indikator metode pembelajaran 

meliputi: 

 

1. ceramah, indikator menjelaskan 

konsep/prinsip/prosedur; 

2. diskusi, indikator 

menganalisis/memecahkan 

masalah (problem solving); 

3. demonstrasi, indikator 

menjelaskan suatu keterampilan 

berdasarkan suatu prosedur 

tertentu; 

4. eksperimen /simulasi, indikator 

menjelaskan/menerapkan/ 

menganalisis suatu konsep atau 

prinsip;  

5. penugasan/tugas, indikator  

mampu menyelesaikan tugas 

secara mandiri dan sesuai dengan 

instruksi; 

6. inkuiri, indikator melakukan 

kegiatan mandiri baik secara 

kognitif dan atau psikomotorik 

  guru dan siswa. 

 

 

 

 

3 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1,2, 3 

 

4, 5, 6 

  

 

7, 8, 9 

 

 

 

10,11, 12 

     

 

 

13, 14, 15 

 

 

 

16, 17, 18 
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B. Variabel Motivasi Intrinsik Guru (MIG) 

Definisi  

Operasional 
Indikator 

Rancangan Item 

Jml Sebaran 

Motivasi intrinsik adalah motif-

motif yang menjadi aktif atau 

berfungsinya tidak perlu 

dirangsang dari luar sebab dari 

dalam diri individu sudah ada 

dorongan untuk melakukan 

sesuatu (Siagian, 1998). 

Menurut Hezberg (dalam 

Robins, (2007) faktor 

intrinsik  meliputi: 

 

1. Mampu menerapkan 

semangat disiplin diri 

dalam bidang 

pembelajaran. 

 

2. Mampu mengeluarkan 

daya kreatifitas, inovasi 

dan inisiatif dalam 

bekerja. 

 

3.  Kelengkapan perangkat 

pembelajaran yang 

dilakukan sesuai dengan 

pedoman dan prosedur 

KBM. 

 

4. Target dalam 

pembelajaran sudah dapat 

dicapai. 

 

5. Bertanggung jawab secara 

terhadap profesi sebagai 

guru. 

 

6. Memiliki wawasan 

intelektual dan 

kemampuan teknologi 

informatika.  

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

1,2, 3, 4,5 

 

 

 

 

6, 7, 8, 9, 10 

 

 

 

 

 

11, 12, 13, 14, 

15 

 

 

 

 

16, 17, 18, 19, 

20 

         

 

21, 22, 23, 24   

 

 

 

25, 26, 27, 28  
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C. Variabel Kinerja Guru (KG) 

 

Definisi  

Operasional 
Indikator 

Rancangan Item 

Jml Sebaran 

Kinerja guru adalah hasil dari 

proses pekerjaan tertentu secara 

berencana pada waktu dan 

tempat dari pegawai serta 

organisasi bersangkutan menurut 

Mangkuprawira dan Hubeis 

(2007:153).  

 

Indikator kinerja guru 

menurut Robert L. Mathis 

dan John H. Jackson 

(2006:378) adalah sebagai 

berikut: 

1.  Kuantitas merupakan 

jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah 

seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas 

yang diselesaikan. 

2.  Kualitas adalah ketaatan 

dalam prosedur, disiplin, 

dedikasi. 

3.  Keandalan adalah 

kemampuan untuk 

melakukan pekerjaan yang 

disyaratkandengan 

supervisi minimum. 

4.  Kehadiran adalah 

keyakinan akan masuk 

kerja setiap hari dan 

sesuai dengan jam kerja. 

 

5.  Kemampuan bekerja sama    

adalah kemampuan 

seorang tenaga kerja untuk 

bekerja bersama dengan 

orang lain dalam 

menyelesaikan suatu tugas 

dan pekerjaan yang telah 

ditetapkan sehingga 

mencapai daya guna dan 

hasil guna yang sebesar-

besarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

 

 

 

 

 

7, 8, 9, 10, 11, 

12 

 

 

 

 13, 14, 15, 16, 

17, 18 

 

 

 

19, 20, 21, 

22,23, 24 

         

 

 

25, 26, 27, 28, 

29, 30  
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3.6. Pengukuran Variabel 

Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan sekala Likert dengan 4  (empat) 

alternatif jawaban   sebagai berikut:   

a. Pernyataan Positif 

I.   Alternatif  jawaban           Sangat Setuju (SS)                diberi skor  4 

II.   Alternatif  jawaban           Setuju (S)         diberi skor 3 

III. Alternatif  jawaban          Tidak Setuju (TS)                  diberi skor 2 

IV. Alternatif  jawaban          Sangat Tidak Setuju (STS)     diberi skor 1 

 

b. Pernyataan Negatif 

I. Alternatif  jawaban          Sangat Setuju (SS)      diberi skor  1 

II. Alternatif  jawaban          Setuju (S)       diberi skor 2 

III. Alternatif  jawaban          Tidak Setuju (TS)      diberi skor 3 

IV. Alternatif  jawaban          Sangat Tidak Setuju (STS)     diberi skor 4 

 

Kriteria penilaian pada masing-masing variabel ditentukan dengan menentukan 

Interval  kelas normatif  atau Interval harapan  yang ditentukan  lebih dahulu 

dengan rumus Interval kelas sebagai berikut: 

I      =
imummaxskor

perolehanskor
x 100%       

Sehingga dimisalkan penilaian variabel dengan jumlah pertanyaan pada kuesioner 

masing-masing dan diklasifikasikan menjadi 5 kategori maka akan menghasilkan 

Interval kelas dari masing-masing kategori sebagai berikut : 

Skor Total       0%        -      20%       Kriteria Tidak Baik 

Skor Total       21%      -      40%       Kriteria Kurang Baik 
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Skor Total       41%      -      60%       Kriteria  Sedang 

Skor Total       61%      -      80%       Kriteria  Baik 

Skor Total       81%      -      100%     Kriteria  Sangat   Baik 

 

3.7 Metode Analisis 

3.7.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.7.1.1 Uji Validitas 

Suatu instrumen yang valid atau sahih mempunyai validitas tinggi, sebaliknya 

instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Validitas adalah 

suatu ukuran yang menunjukkan ketepatan/kesahehan atau keandalan suatau alat 

ukur dalam penelitian  (Supriyanto, 2008:98).  

 

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. 

Jika mengharapkan instrumen dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti 

secara tepat, maka nilai validitas instrumen harus tinggi, atau memenuhi standar 

nilai validitas yang sering digunakan dalam penelitian. Pengujian validitas ini 

digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian 

validitas dalam penelitian ini menggunakan validitas konstruk (construct validity), 

karena validitas konstruk memiliki pendekatan yang cukup objektif dan 

sederhana. Selain itu validitas konstruk juga cukup banyak digunakan dalam 

penelitian sosial.  

 

Pada pengujian validitas ini menggunakan analisis korelasional untuk 

mendapatkan validitas konstruk yaitu, dengan mengkorelasikan skor tiap-tiap item 

pernyataan dengan skor total seluruh pernyataan dalam kuesioner. Uji validitas ini 

merupakan pengujian validitas tiap butir atau disebut juga analisis item, yaitu 
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mengkorelasikan nilai tiap butir dengan nilai total yang merupakan jumlah tiap 

nilai butir.  

 

Menurut Oemar (2005: 179), validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur 

itu mengukur apa yang ingin diukur. Jenis uji validitas yang digunakan yaitu validitas 

konstruk di mana peneliti mencari definisi-definisi yang dikemukakan para ahli yang 

tertulis dalam literatur. Metode pengujian validitas instrument penelitian yang 

digunakan adalah korelasi product moment dengan rumus sebagai berikut (Oemar, 

2005:190)  

    

  

       

 






2222 yyNxxN

yxxyN
r  

 

  Keterangan : 

r = Keeratan hubungan (korelasi)   

x  = Jumlah skor pertanyaan 

y  = Jumlah skor total pertanyaan    

N  = Jumlah populasi yang akan diuji 

 

  Kriteria putusan: 

  r hitung > r tabel dan Sig, < 0,05 maka instrumen yang digunakan adalah vali  r hitung < r 

tabel dan Sig, > 0,05 maka instrumen yang digunakan adalah tidak valid 

 

3.7.1.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk pada satu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat 

dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut 

sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang reliabel akan 
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menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Dalam penelitian ini digunakan 

rumus Spearman Brown untuk membuat label analisi butir pernyataan.  

Berdasarkan analisis ini skor-skor dikelompokkan menjadi dua berdasarkan 

belahan bagian soal. Ada dua cara membelah yaitu ganjil dan genap serta awal 

dan akhir.  

     Rumusnya : 

 2  rb 

r i = 

  1 + rb 

Keterangan : 

r i =  reliabilitas instrumen 

rb  =  korelasi antara dua belahan instrumen 

                                 (Sugiyono, 2008 : 359 ) 

 

Uji terhadap kesukaran tes, uji terhadap daya beda soal Uyanto (2006: 49), 

menyatakan suatu instrumen pengukuran (misal kuesioner) dikatakan reliabel bila 

memberikan hasil score yang konsisten pada setiap pengukuran. Suatu pengukuran 

mungkin reliabel tapi tidak valid, tetapi suatu pengukuran tidak bisa dikatakan valid 

bila tidak reliabel. Uji reliabilitas menggunakan rumus korelasi Alpha Cronbach. 

(Uyanto, 2006:50) digunakan rumus sebagai berikut: 


































2

1

2

1
1

p

k

i

i

Cronbach
S

S

k

k
  

Keterangan: 

  K  = Jumlah butir dalam skala pengukuran 

  
2

iS  = Ragam (variance) dari butir ke-i 



73 

 

  
2

pS  = Ragam (variance) dari skor total 

Instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien kehandalan reliabilitas 

sebesar 0,6 atau lebih. (Uyanto, 2006: 50). Penghitungan instrumen penelitian (validitas 

dan reliabilitas), menggunakan alat bantu program statistika SPSS versi 21. 

 

3.7.1.3   Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) dan Uji Regresi 

3.7.1.3.1 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)  

 

Uji statistik F merupakan uji model yang menunjukkan apakah model regresi fit 

untuk diolah lebih lanjut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance 

level 0,05 (α=5%). Ketentuan peneriman atau penolakan hipotesis adalah sebagai 

berikut :  

1.   Jika nilai signifikansi f > 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi tidak 

signifikan). Ini berarti bahwa secara simultan keempat variabel independen 

tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel 

dependen.   

2.  Jika nilai signifikansi f ≤ 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi 

signifikan). Ini berarti secara simultan keempat variabel independen tersebut 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  

 

3.7.1.3.2  Uji Regresi 

Pengujian ini pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel 

independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 

2006). Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 

Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:  
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Jika nilai signifikansi t > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak 

signifikan).  

 

Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel independen tersebut tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.  Jika nilai 

signifikansi t ≤ 0,05 maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini 

berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen. 

 

3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Pengolahan data hasil penyebaran kuesioner, menggunakan analisis statistik yang 

terdiri dari perhitungan koefesien korelasi dengan menggunakan rumus regresi 

linier tunggal dan linier berganda yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 

yang terjadi antara variabel maka dilakukan uji regresi linier berganda 

 

a. Untuk mengetahui pengaruh inovasi metode  pembelajaran terhadap 

kinerja guru menggunakan rumus sebagai berikut: 

KG = a + b1 IMP + e ……………………………………..……(1) 

Keterangan: 

KG     = Kinerja guru 

IMP    = Inovasi Metode Pembelajaran 

a         = Konstanta 

B 1         = Koefisien pengaruh MK 

e         = error term 

 

b. Untuk mengetahui pengaruh  motivasi intrinsik terhadap kinerja guru 

menggunakan rumus sebagai berikut: 
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KG = a + b2 MI + e …………..……………………………..…….(2) 

Keterangan: 

KG    = Kinerja guru 

MI     = Motivasi Intrinsik 

a        = Konstanta 

B 2       = Koefisien pengaruh IO 

e        = error term 

 

c. Untuk mengetahui pengaruh inovasi metode pembelajaran dan 

motivasi intrinsik terhadap kinerja guru menggunakan rumus sebagai 

berikut:  

 

 KG = a + b1 MK + B2 IO + e …………………………….………(3) 

Keterangan: 

IMP    = Inovasi Metode Pembelajaran (Variabel bebas) 

MI    = Motivasi intrinsik (Variabel bebas) 

KG     = Kinerja guru (Variabel terikat) 

a     = Konstanta 

b1,2     = Koefisien Regresi 

e         = error term 

 

Sebagai upaya untuk menentukan kesimpulan dari analisis regresi berganda 

dilakukan uji F (F test) dan regresi tunggal dilakukan maka dan uji t (T test). Uji 

F dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap Variabel Terikat 

secara simultan (Muhidin, 2007:239). Untuk uji secara simultan menggunakan uji 

F perhitungannya dilakukan dengan rumus sebagai berikut: 

)1/(

/




knJkres

kJkreg
F  

Keterangan : 

Jk (reg)  = b1X1Y + b2X2Y 

Jk (res)  = Y
2
 - Jk (reg) 

N        = banyaknya responden 
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K        = banyaknya kelompok 

Ftabel    = Fa (k : n-k-1) 

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai Fhitung untuk 

dibandingkan dengan Ftabel serta menentukan nilai probabilitas (sig) pada 

nilai α sebesar 0,05 (5%)  

a. Jika nilai 
hitungF < tabelF maka Ho diterima Ha ditolak  

b. Jika nilai hitungF  tabelF  maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas 

terhadap variabel terikat secara parsial (Muhidin, 2007:239). Untuk uji 

secara parsial menggunakan uji t perhitungannya dilakukan dengan rumus 

sebagai berikut: 

sb

b
t 0  

Kriteria pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai thitung untuk 

dibandingkan dengan ttabel dan menentukan nilai probabilitas (sig) pada nilai 

α sebesar 0,05 (5%)  

a. Jika nilai hitungt < tabelt maka Ho diterima Ha ditolak  

b. Jika nilai hitungt  tabelt maka Ho ditolak dan Ha diterima 

3.7.3 Pengujian Hipotesis 

 Upaya untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan, maka koefisien-

koefisien korelasi yang diperoleh dibandingkan dengan tabel interpretasi korelasi 

seperti ditunjukkan pada tabel  3.4.  
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         Tabel 3.4. Tabel Korelasi 

 

Interval Koefisien Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat Lemah 

0,200 – 0,399 Lemah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1.000 Sangat Kuat 

         Sumber: Sugiyono (2008: 216) 

  

 

Dalam perhitungan dan pengolahan data penelitian, digunakan bantuan program 

komputer excel dan SPSS 21. Untuk menguji hipotesis pengaruh variabel metode 

pembelajaran (MP), motivasi intrinsik (MI) terhadap variabel penilain hasil belajar 

(KG) secara sendiri-sendiri (parsial) dilakukan pengujian dengan uji-t dan untuk 

pengujian secara bersama-sama (serentak) menggunakan uji F dengan 

menggunakan tingkat keyakinan 95% atau dengan menggunakan tingkat 

signifikan (α) = 5%. 

Kriteria untuk uji t adalah sebagai berikut : 

Jika t hitung ≥ t tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak  

Jika t hitung ≤ t tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima  

 

Kriteria untuk uji f adalah sebagai berikut : 

Jika F hitung ≥ F tabel maka Ha diterima dan Ho ditolak 

Jika F hitung ≤ F tabel maka Ha ditolak dan Ho diterima 
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V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan  

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pengaruh inovasi metode 

pembelajaran dan motivasi intrinsik guru terhadap kinerja guru dalam kompetensi 

guru di SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar Lampung dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut. 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) 

terhadap Kinerja Guru (KG) SDN (1, 2, dan  3) Labuhan Ratu Bandar 

Lampung, maka menerima H1 atau dengan kata lain bahwa ada pengaruh 

antara variabel Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) terhadap Kinerja guru 

(KG). Hal ini dibuktikan dengan, t hitung  (3,565)  <  t tabel (2,92) maka 

menerima H1 atau dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara variabel 

Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) terhadap Kinerja Guru (KG).  

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan Motivasi Intrinsik Guru (MIG) 

terhadap Kinerja Guru (KG), dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara 

variabel Motivasi Intrinsik Guru (MIG) terhadap Kinerja Guru (KG). Dapat 

dibuktikan dari t hitung  (4.343)  <  t tabel (2,92) maka menerima H2 atau 

dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara variabel Motivasi Intrinsik Guru 

(MIG) terhadap Kinerja Guru (KG). 

3. Terdapat pengaruh positif antara variabel Inovasi Metode Pembelajaran 

(IMP) dan Motivasi Intrinsik Guru (MIG) terhadap Kinerja Guru (KG), 
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dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara variabel Inovasi Metode 

Pembelajaran (IMP) dan Motivasi Intrinsik Guru (MIG) terhadap Kinerja 

Guru (KG). Hal ini dapat dibuktikan dari  t hitung  (39,50)  <  t- tabel (2,92) 

maka menerima H3 atau dengan kata lain bahwa ada pengaruh antara variabel 

Inovasi Metode Pembelajaran (IMP) dan Motivasi Intrinsik Guru (MIG) 

terhadap Kinerja Guru (KG).   

 

5.2 Implikasi 

Pengaruh inovasi metode pembelajaran  dan motivasi intrinsik guru dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa baik ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penggunaan inovasi metode pembelajaran dan motivasi intrinsik guru sangat 

memberikan pengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hal ini diperkuat dengan 

meningkatnya hasil belajar siswa melalui inovasi metode pembelajaran dan 

motivasi intrinsik guru karena mempermudah siswa untuk memahami materi 

dalam proses pembelajaran. sebagai masukan guru dalam meningkatkan hasil 

belajar siswa. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, 

guru dapat meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran yang tepat untuk 

diaplikasikan dalam proses pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 

 

5.3 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah diuraikan sebelumnya, 

terdapat beberapa hal yang menjadi saran, yakni  sebagai berikut.  

 

1. Hendaknya guru, khususnya di SDN (1, 2, dan 3) Labuhan Ratu Bandar 

Lampung meningkatkan motivasi intrinsik dan mengembangkan 
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kreativitas serta inovasi dalam metode pembelajaran. Sehingga 

pengetahuan siswa akan semakin kaya sehinga hasil belajar siswa 

meningkat. 

2. Diharapkan guru-guru, khususnya di SD Negeri (1, 2, dan 3) Labuhan 

Ratu Bandar Lampung menjadikan hasil penelitian ini sebagai bahan 

pertimbangan dalam menangani permasalahan-permasalahan belajar 

siswa, khususnya prestasi belajar yang ada pada siswa-siswi SD Negeri (1, 

2, dan 3) Labuhan Ratu agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan 

baik. Sehingga guru dapat mengembangkan salah satu metode 

pembelajaran yang lain dan motivasi guru semakin meningkat. 

3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti lebih mendalam tentang 

variabel yang mempengaruhi prestasi belajar misalnya dikaitkan dengan 

faktor-faktor media pembelajaran, sehingga dapat menyempurnakan 

penelitian ini.  
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