
 
 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 

2.1.1 Pengertian Kepala Sekolah 

 

 

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah, berarti secara 

terminology kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang 

diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan 

proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala Sekolah adalah pimpinan 

tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinananya akan sangat berpengaruh bahkan sangat 

menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern 

kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan 

pendidikan. 

 

Dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1992 pasal 3 ayat 3 dijelaskan bahwa 

pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua, rektor dan 

pimpinan satuan pendidikan luar sekolah. Kepala sekolah sebagai salah satu pengelola 

satuan pendidikan juga disebut sebagai administrator, dan disebut juga sebagai manajer 

pendidikan. Maju mundurnya kinerja sebuah organisasi ditentukan oleh sang manajer. 

Kepala sekolah sebagai manajer merupakan pemegang kunci maju mundurnya sekolah. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Richardson dan Barbe (1986 : 99) yang menyatakan, 
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“principals is perhaps the most significant single factor in establishing an effective 

school” (Kepala Sekolah merupakan faktor yang paling penting didalam membentuk 

sebuah sekolah yang efektif). 

 

Dalam usaha mewujudkan tujuan pendidikan, manajemen merupakan faktor yang 

sangat penting. Oleh karena itu, supaya pendidikan dapat maju, maka harus dikelola 

oleh administrator pendidikan yang profesional. Disamping pentingnya administrator 

pendidikan yang profesional, usaha yang penting dalam pencapaian tujuan pendidikan 

adalah kerjasama yang baik antara semua unsur yang ada, termasuk mendayagunakan 

seluruh sarana dan prasarana pendidikan. Dalam konteks inilah, administrator 

pendidikan memegang peranan yang cukup penting. 

 

2.1.2 Kinerja Guru 

 

Setiap individu yang diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi 

tertentu diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan 

konstribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. Istilah 

“kinerja” merupakan pengalihbahasaan dari bahasa Inggris “Performance” yang berarti 

unjuk kerja atau penampilan kerja. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang 

akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja  

merupakan suatu wujud prilaku orang atau organisasi dengan orientasi prestasi. 

Menurut Mangkunegara (2005 : 66) kinerja prestasi kerja adalah hasil kerja secara 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan padanya.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat kita simpulkan bahwa kinerja adalah 

sebuah wujud unjuk kerja seseorang atau organisasi secara keseluruhan dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan menggunakan standard dan kriteria 

tertentu sebagai acuan.  Berkaitan dengan kinerja guru, wujud unjuk kerja yang 

dimaksud adalah berkaitan dengan kegiatan guru dalam proses pembelajaran, yaitu 

bagaimana guru  merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

dan menilai serta mengevaluasi hasil belajar.   

Bertolak dari gagasan itulah, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja guru adalah sebuah wujud unjuk kerja guru secara 

keseluruhan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya  dengan menggunakan 

standard dan kriteria tertentu sebagai acuan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, 

kinerja diartikan sebagai cara, perilaku, dan kemampuan seseorang. Sedangkan menurut 

Nawawi (2005 : 34) mengartikan kinerja sebagai prestasi seseorang dalam suatu bidang 

atau keahlian tertentu, dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya yang 

didelegasikan dari atasan dengan efektif dan efesien. Lebih lanjut beliau 

mengungkapkan bahwa kinerja adalah kemampuan yang dimiliki oleh individu dalam 

melakukan sesuatu pekerjaan, sehingga terlihat prestasi pekerjaannya dalam mencapai 

tujuan.  

Menurut Mangkunegara (2007: 67) mengungkapkan bahwa istilah kinerja berasal dari 

kata job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat didefinisikan bahwa 
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kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sedangkan menurut Prawirosentono (2002 : 2) mendifinisikan kinerja 

sebagai hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi dalam rangka upaya mencapai tujuan secara legal.  

Menurut Arifin M (2004 : 9) kinerja dipandang sebagai hasil perkalian antara 

kemampuan dan motivasi. Kemampuan menunjuk pada kecakapan seseorang dalam 

mengerjakan tugas yang terbaik jika ia memiliki kemauan dan keinginan untuk 

melaksanakan tugas itu dengan baik. Syaefudin (2009 : 159) memberikan pengertian 

kinerja sebagai tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan 

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Nawawi (2005 : 234) memberikan 

pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu pekerjaan. Pengertian tersebut 

memberikan pemahaman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku 

seseorang yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. 

Mulyasa (2004 : 136) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.  

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut , banyak batasan yang diberikan para 

ahli mengenai istilah kinerja. Walaupun berbeda dalam tekanan rumusannya, namun 

secara prinsip mereka setuju bahwa kinerja itu mengarah pada suatu proses dalam 

rangka pencapaian suatu hasil. Dengan kata lain dapat dinyatakan kinerja merupakan 

prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya 

selama periode tertentu sesuai standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk 



18 
 

 
 

pekerjaan tersebut. Sedangkan pengertian guru dapat dijelaskan bahwa kata guru dalam 

bahasa Arab disebut Mu’allim dan dalam bahasa Inggris guru disebut dengan teacher 

yang memiliki arti A person whose occupation is teaching others, yaitu seseorang yang 

pekerjaannya mengajar orang lain Syah, M (2003 : 222).  

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Guru dalam 

pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu, 

tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di masjid, surau, mushala, 

rumah, dan sebagainya Djamarah, SB (2000 : 31). Maka guru di jaman sekarang sudah 

mendapat arti yang luas lagi dalam masyarakat. Semua orang yang pernah memberikan 

suatu ilmu atau kepandaian tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat 

disebut guru, misalnya: guru silat, guru senam, guru mengaji, guru menjahit, dan 

sebagainya. Namun dalam pembahasan berikutnya, guru yang dimaksud adalah 

seseorang yang mengajar di sebuah lembaga pendidikan, terutama di sekolah/ madrasah.  

Guru dikatakan sebagai pendidik, menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Bab XI Pasal 39 Ayat 2) dinyatakan bahwa pendidik (guru) 

merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan. Menurut UU No. 14 tahun 

2004 tentang Guru dan Dosen,  yang disebut guru adalah pendidik profesional dengan 

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

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

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah .  

Dari dua undang-undang tersebut jelas bahwa Guru merupakan seorang tenaga 

kependidikan yang professional berbeda pekerjaannya dengan yang lain, karena ia 
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merupakan suatu profesi, maka dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan demikian guru adalah seseorang yang 

professional dan memiliki ilmu pengetahuan, serta mengajarkan ilmunya kepada orang 

lain, sehingga orang tersebut mempunyai peningkatan dalam kualitas sumber daya 

manusianya. Menurut Sanjaya (2005 : 13-14) kinerja guru berkaitan dengan tugas 

perencanaan, pengelolalan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai 

perencana, maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan 

kondisi di lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim 

pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai 

evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar 

siswa. 

Menurut  Brown dalam Sardiman (2000 : 142) menjelaskan tugas dan peranan guru, 

antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan 

mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar 

siswa. Sedangkan pembelajaran merupakan wujud dari kinerja guru, maka segala 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru harus menyatu, menjiwai, dan menghayati 

tugas-tugas yang relevan dengan tingkat kebutuhan, minat, bakat dan tingkat 

kemampuan peserta didik serta kemampuan guru dalam mengorganisasi materi 

pembelajaran dengan penggunaan ragam teknologi pembelajaran yang memadai.  

Pengertian pembelajaran menurut UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 

pada suatu lingkungan belajar. Maka Proses pembelajaran merupakan suatu proses yang 

mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas hubungan timbal balik yang 
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berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Uraian teoritis di 

atas memberikan arahan bahwa tugas guru dalam pembelajaran menuntut penguasaan 

bahan ajar yang akan diajarkan dan penguasaan tentang bagaimana mengajarkan bahan 

ajar yang menjadi pilihan. Pemilihan bahan ajar dan strategi pembelajaran yang akan di-

gunakan dalam pembelajaran oleh guru tentunya disesuaikan dengan karakteristik siswa 

yang akan belajar dan kurikulum yang berlaku. Agar guru dapat mengajar dengan baik, 

maka syarat pertama yang harus dimiliki adalah menguasai betul dengan cermat dan 

jelas apa-apa yang hendak diajarkan.  

Seorang guru yang tidak menguasai bahan ajar, tidak mungkin dapat mengajar dengan 

baik kepada para siswanya. Oleh karena itu, penguasaan bahan ajar merupakan syarat 

essensial bagi guru. Hal penting dalam pembelajaran setelah guru menguasai bahan ajar 

adalah peran guru dalam mengelola pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran menjadi 

hal penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa. Upaya guru untuk 

menguasai bahan ajar yang akan diajarkan, merencanakan dan melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dengan optimal dapat terwujud jika dalam diri guru tersebut ada dorongan 

dan tekad yang kuat (komitmen) untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Dengan 

demikian, untuk mendapatkan proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas tentu 

memerlukan kinerja guru yang maksimal. Agar guru dapat menunjukkan kinerjanya 

yang tinggi, paling tidak guru tersebut harus memiliki penguasaan terhadap materi apa 

yang akan diajarkan dan bagaimana mengajarkannya agar pembelajaran dapat 

berlangsung efektif dan efisien serta komitmen untuk menjalankan tugas-tugas tersebut.   

Kinerja guru dalam proses pembelajaran dapat dinyatakan prestasi yang dicapai oleh 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya selama periode waktu tertentu yang diukur 
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berdasarkan tiga indikator yaitu: penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola 

pembelajaran dan komitmen menjalankan tugas.  

Menurut Refni Delfi. dkk. ( 2007 : 111) kompetensi instruksional yang diperlukan guru 

untuk mengajar di kelas meliputi sebelas jenis kemampuan utama sebagai berikut: 

“1) Penguasaan dasar-dasar ilmu kependidikan, 2)Penguasaan teoribelajar dan 

prinsip-prinsip pembelajaran serta penerapannya dalam proses pembelajaran, 2) 

Kemampuan memahami karakteristik peserta didik sebagai warga belajar, 3) 

Kemampuan memilih dan mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai 

dengan tujuan dan materi pelajaran, 4) Kemampuan memilih dan 

mengembangkan alat dan bahan ajar serta memanfaatkan media dan sumber 

belajar, 5) Kemampuan memilih dan mengembang-kan alat evaluasi hasil belajar 

yang sesuai dengan tujuan belajar, 6) Kemampuan menyusun rencana 

pembelajaran,Kemampuan mengelola interaksi kelas serta menciptakan proses 

belajar yang optimal, 7) Kemampuan memperagakan unjuk kerja pembelajaran, 

8) Kemampuan menilai proses dan hasil pembelajaran, 9) Kemampuan  

mengajarkan ilmu yang dimilikinya secara profesional”. 

 

Supandi (2008 : 10) dalam bukunya yang berjudul Administrasi dan Supervisi 

Pendidikan berpendapat bahwa guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan 

melalui kinerjanya pada tataran institusional daneksperiensial, sehingga upaya 

meningkatkan mutu pendidikan harus dimulai dari aspek “guru” dan tenaga 

kependidikan lainnya yang menyangkut kualitas keprofesionalannya maupun 

kesejahteraan dalam satu manajemen pendidikan yang professional. 

 

 

2.1.2 Kemampuan Pengelolaan Pembelajaran Guru 

 

Kemampuan pengelolaan pembelajaran guru dapat dilihat dari kompetensi Pedagogik 

merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai guru.  Kompetensi 

Pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi Pedagogik merupakan kompetensi khas, yang akan 
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membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan 

proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara 

tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus menerus dan sistematis, baik pada 

masa pra jabatan (pendidikan calon guru) maupun selama dalam jabatan, yang didukung 

oleh bakat, minat dan potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang 

bersangkutan. 

Muhaimin (2004 : 151) menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan 

intelegen penuh tanggung jawab yang harus dimiliki seseorang sebagai syarat untuk 

dianggap mampu melaksanakan tugas-tugas dalam bidang pekerjaan tertentu. Sifat 

intelegen harus ditunjukan sebagai kemahiran, ketetapan, dan keberhasilan bertindak, 

sifat tanggung jawab yang ditunjukan sebagai kebenaran tindakan baik dipandang dari  

sudut ilmu pengetahuan, teknokogi maupun etika. 

Kegiatan Penilaian Kinerja Guru terdapat 7 (tujuh) aspek dan 45 indikator yang 

berkenaan penguasaan  kompetensi pedagogik. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, 

meliputi : 

1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pengelolaan pembelajaran peserta 

didik. 

2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, 

berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi tauladan peserta didik. 

3. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efesien dengan peserta didik, sesama guru, orang 

tua/wali peserta didik, dan masyarakat. 

4. Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara 

luas dan mendalam.  

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, maka kegiatan penilaian kinerja guru 

terdapat 7 (tujuh) aspek dan 45 (empat puluh lima) indikator yang berkenaan 

penguasaan  kompetensi pedagogik. Berikut ini disajikan ketujuh aspek kompetensi 

pedagogik beserta indikatornya: 

1. Menguasai Karakteristik Peserta Didik.  

Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik 

untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, 

intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya: 

(1) Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di 

kelasnya, 

(2) Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang 

sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

(3) Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama 

pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang 

berbeda, 

(4) Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik 

untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya, 

(5) Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta 

didik, 

(6) Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat 

mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak 

termarjinalkan (tersisihkan, diolok‐olok, minder, dsb). 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/11/06/makalah-dan-artikel-psikologi-pendidikan/
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2. Menguasasi Teori Belajar dan Prinsip‐prinsip Pembelajaran yang 

Mendidik.  

Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. 

Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar: 

(1) Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, 

(2) Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 

berdasarkan tingkat pemahaman tersebut, 

(3) Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang 

dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait 

keberhasilan pembelajaran, 

(4) Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan belajar peserta 

didik, 

(5) Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, 

dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta 

didik, 

(6) Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki 

rancangan pembelajaran berikutnya. 
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3. Pengembangan Kurikulum 

 

Guru mampu  menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan 

menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru  mampu 

memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik: 

(1) Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum, 

(2) Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi 

dasar yang ditetapkan, 

(3) Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran, 

(4) Guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

(2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar 

peserta didik, (4) dapat dilaksanakan di kelas dan (5) sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari‐hari peserta didik. 

4. Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik 

 

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik 

secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan peserta didik. Guru mampu menyusun dan  menggunakan berbagai materi 

pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, 

guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan 

pembelajaran: 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/11/05/makalah-dan-artikel-kurikulum-dan-pembelajaran/
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(1) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah 

disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan 

bahwa guru mengerti tentang tujuannya, 

(2) Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu 

proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta 

didik merasa tertekan, 

(3) Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai 

dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, 

(4) Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses 

pembelajaran, bukan semata‐mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: 

dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju 

dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban 

yamg benar, 

(5) Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik, 

(6) Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik, 

(7) Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif, 

(8) Guru mampu audio‐visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas, 
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(9) Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain,  

(10) Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk 

membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh: guru menambah 

informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi 

sebelumnya, dan 

(11) Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio‐visual (termasuk 

tik) untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 

5. Pengembangan Potensi Peserta Didik  

 

Guru mampu  menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan 

mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program  pembelajaran 

yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan 

kreativitasnya sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi 

mereka: 

(1) Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap 

setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing‐masing. 

(2) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong 

peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar 

masing‐masing. 

(3) Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan 

daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik. 

http://akhmadsudrajat.wordpress.com/
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(4)  Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan 

memberikan perhatian kepada setiap individu. 

(5) Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan 

kesulitan belajar masing-masing peserta didik. 

(6) Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara 

belajarnya masing-masing. 

(7) Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan 

mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang 

disampaikan. 

6. Komunikasi Dengan Peserta Didik 

 

Guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik 

dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu  memberikan respon yang lengkap dan 

relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik: 

(1) Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga 

partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang 

menuntut peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. 

(2) Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan 

tanggapan peserta didik, tanpamenginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk 

membantu atau mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. 

(3) Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, 

sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya. 

(4) Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama 

yang baik antarpeserta didik. 
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(5) Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta 

didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik. 

(6) Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya 

secara lengkap dan relevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta 

didik. 

7. Penilaian dan Evaluasi  

 

Guru mampu menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar 

dan menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program 

remedial dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam 

proses pembelajarannya: 

(1) Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 

(2) Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain 

penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta 

implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. 

(3) Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi 

dasar yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing‐masing 

peserta didik untuk keperluan remedial dan pengayaan. 

(4) Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui 
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catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan 

sebagainya. 

(5) Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 

2.1 Tabel Standar Kinerja Guru Dalam Pengelolaan Pembelajaran di Sekolah Dasar  

      Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. 

 

 

Aspek Kinerja Guru Dalam 

Pengelolaan Pembelajaran 

Indikator 

1. Kompetensi Pedagogik  Menguasai karakteristik intelektual, sosial, 

emosional, dan latar belakang peserta didik. 

 Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik 

 Pengembangan kurikulum 

 Kegiatan pembelajaran yang mendidik 

 Pengembangan potensi pesera didik. 

 Komunikasi dengan peserta didik. 

 Penilaian dan evaluasi 

 

2. Kompetensi 

Kepribadian 
 Bertindak sesuai dg norma agama, hukum, 

social dan kebudayaan nasional. 

 Menunjukan pribadi yang dewasa dan 

teladan. 

 Etos kerja, tanggung jawab dan bangga 

menjadi guru. 

 

3. Kompetensi Sosial  Bersikap inklusif, bertindak obyektif serta 

diskriminatif. 

 Komunikasi dg sesame guru, tenaga 

kependidikan, orang tua, peserta Didik dan 

masyarakat. 

 

4. Profesional  Penguasaan materi, struktur, konsep dan 

pola piker keilmuan yg mendukung mata 

pelajaran 

 Mengembangkan keprofesionalan melalui 

tindakan yg reflektif 

 

 Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 
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2.1.3 Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah 

Wahjosumidjo (2003 : 83) mendifinisikan kepala sekolah sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Dalam penelitian 

yang berjudul Identifikasi Faktor-Faktor Kemampuan Manajerial yang Diperlukan 

Dalam Implementasi School Based Manajemen (SBM) dan Impementasinya Terhadap 

Program Pembinaan Kepala Sekolah, Akdon (2002 : 45) menyatakan bahwa definisi 

kemampuan manajerial adalah seperangkat ketrampilan teknis dalam melaksanakan 

tugas sebagai manajer sekolah untuk mendayagunakan segala sumber yang tersedia 

untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efesien.  

Hersey Paul dkk dalam Wahjosumidjo (2003 : 99) menyatakan bahwa dalam rangka 

pelaksanaan tugas-tugas manajerial paling tidak diperlikan tiga macam ketrampilan 

yaitu, kemampuan teknis (technical skill), ketrampilan hubungan manusia (human skill), 

dan ketrampilan konseptual  (conceptual skill). Ketiga manajerial tersebut berbeda-beda 

sesuai dengan tingkat dan kedudukan manajer dalam organisasi.  

Indikator ketrampilan teknis kepala sekolah meliputi: (1) Menguasai tentang metode, 

proses, prosedur dan teknis untuk melaksanakan kegiatan khusus, (2) kemampuan untuk 

memanfaatkan serta mendayagunakan sarana, peralatan yang diperlukan dalam 

mendukung kegiatan yang bersifat khusus. 

Ketrampilan manusiawi (human skiil) adalah “kemampuan bekerja sama, memahami, 

dan memotivasi orang lain, baik perorangan maupun kelompok”. Wahjosumidjo  (2003 

:101) menjelaskan bahwa kemampuan manusiawi kepala sekolah meliputi: (1) 
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kemampuan untuk memahami perilaku manusia dalam proses kerja sama, (2) 

kemampuan untuk memahami isi hati, sikap dan motif orang lain, mengapa mereka 

berkata dan berperilaku, (3) kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, 

(4) kemampuan menciptakan kerja sama yang efektif, kooperatif, praktis dan 

diplomatis, (5) mampu berperilaku yang dapat diterima, (6) mengemukakan bahwa 

ketrampilan konseptual (conceptual skill) merupakan kemampuan mental untuk 

menganalisis dan mendignosis situasi yang rumit. Dengan demikian peningkatan untuk 

pendidikan disekolah perlu didukung kemapuan manajerial kepala sekolah, motivasi, 

dan kemampuan pengelolaan pembelajaran. Kepala sekolah dan guru hendaknya 

mendayagunakan sumber-sumber baik personal maupun material secara efektif dan 

efesien guna menunjang tujuan pendidikan di sekolah secara optimal. 

 

Tabel 2.2 Standar Kompetensi Manajerial Kepala  Sekolah Dasar Berdasarkan 

                Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007. 

 

3 Kompetensi Manajerial 

Kepala Sekolah  

Indikator 

1. Ketrampilan konseptual 

(conceptual skill) 
 Kemampuan analisis 

 Kemampuan berpikir rasional 

 Ahli atau cakap berbagai macam 

konsepsi 

 Kemampuan  menganalisis berbagai 

kejadian 

 Kemampuan mengantisipasi perintah 

 Kemampuan menganalisis macam-

macam kesempatan dan problem-

problem sosial 

2. Ketrampilan teknis 

(technical skill) 
 Ketrampilan menguasai metode 

pembelajaran 

 Ketrampilan menguasai proses 

pelaaksanaan pembelajaran 

 Ketrampilan menguasai prosedur dan 

teknis pelaksanaan pembelajaran 

 Kemampuan memanfaatkan serta 

mendayagunakan sarana dan peralatan 
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untuk mendayagunakan kegiatan 

pembelajaran 

 

 

3. Ketrampilan hubungan 

manusia (human skill) 

 

 Kemampuan untuk memahami perilaku 

manusia dalam bekerja sama 

 Kemampuan untuk memahami isi hati, 

sikap dan motif orang lain 

 Kemampuan untuk berkomunikasi 

dengan jelas dan efektif 

 Kemampuan menciptakan kerjasama 

yang efektif, kooperatif, praktis dan 

diplomatis 

 Kemampuan berperilaku yang dapat 

diterima. 

 

 Sumber : Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 

2.1.4 Motivasi Berprestasi 

Secara etimologis menurut Winardi (2002 : 1) istilah motivasi (motivation) berasal dari 

bahasa latin, yakni movere yang berarti mengerakan (to move). Diserap dalam bahasa 

Inggris motivation yang berati pemberian motif atau hal memberikan dorongan atau 

keadaan yang memberikan dorongan. Istilah motivasi memiliki pengertian yang 

beragam baik yang berhubungan dengan perilaku individu maupun organisasi. Menurut 

Sumantri (2001 : 53), motivasi biasanya digunakan untuk menunjukan suatu pengertian 

yang melibatkan tiga komponen yaitu : (1) memberi daya pada perilaku manusia 

(energizing), (2) memberi arah pada perilaku manusia (directing), (3) bagaimana 

perilaku itu dipertahankan (sustaining).  

 

Teori motivasi McClelland dikenal tentang teori kebutuhan untuk mencapai prestasi 

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

sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan prestasi. Dalam Winardi (2002 : 6) 
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karasteritik orang yang berprestasi tinggi (high achievers) memiliki tiga ciri umum 

yaitu:  

(1) sebuah preferensi untuk mengerjakan tugas-tugas dengan derajat kesulitan 

moderat; (2) menyukai situasi-situasi di mana kinerja mereka timbul karena 

upaya-upaya mereka sendiri, dan bukan karena faktor-faktor lain, seperti 

kemujuran misalnya; dan (3) menginginkan umpan balik tentang keberhasilan 

dan kegagalan mereka, dibandingkan dengan mereka yang berprestasi rendah 

 

Motivasi berhubungan dengan (1) pengarahan perilaku, (2) kekuatan reaksi setelah 

seseorang karyawan telah memutuskan arah tindakan-tindakan tertentu, (3) persistensi 

perilaku atau berapa lama orang yang bersangkutan melanjutkan pelaksanaan perilaku 

dengan cara tertentu. Motivasi adalah kekuatan atau dorongan seseorang untuk 

mencapai tujuan pekerjaan. Adapun tujuan pekerjaan bisa diraih apabila :  

1. Terdapat daya upaya (effort) yaitu tenaga yang dikelurakan pegawai pada waktu 

melakukan pekerjaan. 

2. Mempunyai tujuan pekerjaan yang jelas (organizational goal). 

3. Terpenuhinya kebutuhan seseorang untuk menggugah perhatian terhadap 

pekerjaannya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja personil, yaitu : 

1. Kondisi fisik lingkungan kerja (phisical working condition). 

2. Kondisi sosial lingkungan kerja (social working condition). 

3. Keterpenuhan kebutuhan hidup dasar individu (fulfiment of individual basic 

needs). 

Penghargaan atau suatu kinerja yang telah dicapai seseorang akan merupakan 

perangsang kuat. Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi untuk terus belajar akan 
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dapat meningkatkan kinerja guru karena akan menambah semangat dalam 

melaksanakan tugasnya. Kemampuan pengelolaan pembelajaran guru pastinya dapat 

meningkatkan mutu pendidikan, sebab pendidikan tidak akan mencapai hasil optimal 

tanpa tenaga guru yang bermutu. Artinya tanpa guru yang berkualitas dan profesional, 

harapan dengan mutu pendidikan dapat ditingkatkan akan sulit terpenuhi.  

Pernyataan Atkinson dan Feather sama dengan teori harapan (expectancy theory) yang 

dikembangkan Victor Vroom. Vroom menjelaskan bahwa motivasi merupakan suatu 

produk dari bagaimana seseorang menginginkan sesuatu, dan penaksiran mengenai 

tindakan apa yang dapat mengarahkannya pada sesuatu yang diinginkannya itu 

Mangkunegara (2007 : 70).  

Pernyataan Vroom tersebut (Robbins, et al., 2003 : 360) menunjukkan bahwa motivasi 

dibentuk oleh: (1). Persepsi pegawai bahwa setiap usaha atau yang dilakukannya selama 

bekerja akan menghasilkan kinerja. Persepsi demikian dinamakan harapan (expectancy). 

Harapan merupakan  effor performance linkage. (2). Kekuatan seseorang dalam 

mempersepsikan rewards atau punisment yang akan diperoleh dari kinerjanya atau 

merupakan ketertarikan seseorang terhadap rewards. Kekuatan demikian disebut valensi 

(valence). ”Valence considers both the goals and the needs of individual”. (3). 

Kesesuaian antara rewads atau punishment dengan kinerja yang dipersepsikan pegawai. 

Kesesuain-kesesuaian demikian disebut instrumentality, yang merupakan 

”performance-rewards linkage” . Kata tersebut sering diterjemahkan jadi instrumen.  

Harapan merupakan kemungkinan mencapai sesuatu dengan aksi tertentu dan instrumen 

merupakan insentif atau penghargaan yang akan diberikan (sama dengan incentive-nya 

Atkinson dan Feather). Dengan demikian dimensi dari motivasi kerja adalah : (1) Motif; 
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(2) Harapan; (3) Insentif. Motivasi berprestasi merupakan bagian dari motivasi kerja. 

Jadi dimensinya pun tak berbeda. Namun motivasi berprestasi memiliki karakteristik 

yang istimewa. Keistimewaannya itu adalah terletak pada (1) dimensi motif yang hanya 

melibatkan tingkat keempat (kebutuhan harga diri) dan kelima (kebutuhan aktualisasi 

diri) dari hierarki kebutuhan Maslow, (2) dimensi harapan, yang menunjukkan bahwa 

tindakan yang dilakukan lebih mandiri dan intens, dan (3) dimensi insentif yang lebih 

beorientasi pada prestasi itu sendiri daripada oleh penghargaan ekstrinsik. Atau dengan 

kata lain, orang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi tidak memerlukan insentif 

ekstrinsik, sebab insentif yang demikian justru melenyapkan motivasi berprestasinya 

Robbins (2003: 225).  

 

Dengan demikian motivasi berprestasi terdiri dari tiga dimensi, yaitu :(1) Motif 

berprestasi, yang menunjukkan dorongan atau keinginan di dalam diri individu untuk 

mencapai prestasi tertentu. (2) Harapan berprestasi, yang menunjukkan usaha yang 

dilakukan individu untuk  mencapai prestasi tertentu. (3) Insentif  intrinsik. 

 

2.2 Kerangka Pikir 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masing-masing variabel bebas 

dengan variabel terikat, maka penulis membuat kerangka pemikiran hubungan antar 

variabel seperti diuraikan di bawah ini : 

2.2.1 Kepala sekolah adalah manajer atau pimpinan yang ada di sekolah mempunyai 

peranan sangat besar dalam upaya memajukan sekolah. Untuk dapat 

mensinergikan organisasi dalam sekolah, kepala sekolah harus mempunyai 

kompensi manajerial yang memadai. Dengan kompetensi manajerial yang 
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dimilikinya, sorang kepala sekolah dapat memotivasi guru dan membangkitkan 

semangat kerja, menciptakan kerjasam yang harmonis antara semua unsur yang 

ada disekolah, menumbuhkan minat terhadap perkembangan dan kemajuan 

pendidikan. 

2.2.2 Motivasi kerja guru adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang 

pendidik/guru untuk melakukan aktivitas guna mencapai tujuan pendidikan. 

Guru yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi memungkinkan mempunyai 

semangat kerja yang baik, dengan semangat kerja yang baik akan mempengaruhi 

kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran di sekolah. 

2.2.3 Dengan demikian kepala sekolah yang mempunyai kompetensi manajerial yang 

baik dan memadai, serta didukung oleh motivasi berprestasi guru yang 

diharapkan meningkatkan pula kinerja guru dalam pengelolan pembelajaran.  

Kerangka pemikiran digambarkan dengan diagram konteks hubungan seperti di bawah 

ini: 

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

Gambar 2.1   Diagram konteks adanya hubungan antara kompetensi manajerial kepala  

sekolah (X1),  motivasi berprestasi (X2), dan  kinerja guru dalam 

pengelolaan pembelajaran (Y 

. 

 

kompetensi 

manajerial kepala 

sekolah (X1) 

motivasi 

berprestasi (X2) 

kinerja guru dalam 

pengelolaan pembelajaran (Y) 
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2.3 Hipotesis 

 

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang 

kebenerannya masih diuji secara empiris. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

2.3.1 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi manajerial kepala 

sekolah dengan kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran di Sekolah Dasar 

Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung. 

2.3.2 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru dalam pengelolaan pembelajaran di Sekolah Dasar Gugus IV 

Kemiling Permai Bandar Lampung. 

2.3.3 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara kompetensi manajerial kepala 

sekolah dengan motivasi berprestasi guru di Sekolah Dasar Gugus IV Kemiling 

Permai Bandar Lampung. 

2.3.4 Terdapat hubungan dan signifikan antara kompetensi manajerial kepala sekolah 

dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru dalam  pengelolaan pembelajaran 

guru di Sekolah Dasar Gugus IV Kemiling Permai Bandar Lampung. 

 

 


