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  BAB II  

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

 

 

 

2.1  Kinerja Guru  

 

 

Perkembangan dan kemajuan organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan kinerja guru harus ditingkatkan. 

2.1.1  Pengertian Kinerja Guru  

 

Guru   mempunyai   peranan  terhadap keberhasilan   pendidikan.  Menurut 

Yamin (2007;3) Profesi  yang disandang oleh  tenaga  pendidik atau guru 

adalah pekerjaan yang membutuhkan suatu pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, keahlian dan ketelatenan untuk menciptakan anak didik meliliki 

perilaku  sesuai yang  diharapkan. Guru adalah pendidik yang mempunyai  peran 

sebagai   faktor  penentu  keberhasilan mutu  pendidikan  disamping tenaga 

kependidikan lainnya, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta 

didik,  untuk memberikan bimbingan  yang   muaranya  akan menghasilkan 

 tamatan  yang diharapkan. Untuk  itu  kinerja guru  harus  selalu ditingkatkan. 

Upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja itu biasanya dilakukan dengan  cara 

memberikan motivasi, mengadakan  supervisi, memberikan insentif, memberikan 

kesempatan yang baik untuk  berkembang dalam karir, meningkatkan 

kemampuan, gaya kepemimpinan  yang   baik  dan lainnya  yang relevan.  

Kinerja guru dapat ditingkatkan apabila yang bersangkutan mengetahui apa yang 

diharapkan dan  harapan-harapan yang diakui hasil kerjanya. 
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Menurut Lembaga Administrasi Negara (1992;12)  merumuskan kinerja 

merupakan performance yang artinya adalah prestasi  kerja atau pelaksanaan 

kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja. sehingga hasil yang dicapai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta penggunaan waktu.Kinerja 

guru akan baik jika  guru telah melaksanakan unsur-unsur yang terdiri 

dari  kesetiaan dan komitmen yang   tinggi pada  tugas mengajar, menguasai dan 

mengembangkan bahan pelajaran,  kedisiplinan dalam  mengajar dan tugas 

lainnya, kreativitas dalam pelaksanaan  pengajaran, kerjasama dengan semua 

warga sekolah, kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang 

baik, jujur dan obyektif dalam membimbing siswa, serta tanggungjawab terhadap 

tugasnya.  Oleh   karena   itu   tugas   Kepala Sekolah   selaku   manager   adalah 

melakukan penilaian terhadap kinerja guru. Penilaian ini penting untuk dilakukan 

mengingat fungsinya sebagai alat motivasi  dari pimpinan kepada guru maupun 

bagi guru itu sendiri. 

 

Menurut Rivai dan Basri  (2005:14) kata kinerja adalah performance yang 

didefinisikan sebagai hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kreteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Guru yang 

mempunyai nilai kinerja baik, tentuakan berdampak dengan hasil  kegiatannya  

terutama  berkaitan  dengan  proses  belajar  mengajar,  dimana output akan 

meningkat baik secara mutu maupun kuantitas.  



14 
 

Fakta empiris menunjukkan bahwa kinerja di lembaga-lembaga pendidikan di 

indonesia jauh lebih memadai Menurut Usman  (2002:19). Kondisi ini tidak lepas 

dari peran guru, sebagai  pengajar dan pendidik, guru  merupakan salah  satu 

faktor  penentu keberhasilan setiap pendidikan. Mutu pendidikan yang rendah 

antara lain disebabkan oleh rendahnya kinerja guru. Untuk  keberhasilan kinerja 

guru didukung oleh  faktor-faktor yang mempengaruhinya  antara lain : motivasi, 

sikap,  perilaku dan lain-lain.  

 

Menurut  Kamus Besar Bahasa Indonesia  (Depdikbud 1990:503 )  kinerja  

(performance) berarti sesuatu yang dicapai, prestasi di perlihatkan atau 

kemampuan kerja yang didasari oleh pengetahuan, sikap, keterampilan dan 

motivasi dalam melaksanakan sesuatu. Guru  merupakan profesi profesional di 

mana ia dituntut untuk berupaya semaksimal mungkin menjalankan profesinya 

sebaik mungkin. Sebagai seorang profesional maka tugas guru sebagai pendidik,  

pengajar dan pelatih hendaknya dapat berimbas  kepada siswanya. Dalam hal ini 

guru hendaknya meningkatkan terus kinerjanya yang merupakan modal bagi 

keberhasilan pendidikan. 

 

Menurut Handoko (1995:785) mendefinisikan penilaian kinerja atau prestasi kerja 

(performance appraisal) adalah proses suatu organisasi mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan. Kegiatan ini dapat mempengaruhi keputusan 

keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada para karyawan tentang 

pelaksanaan kerja mereka.  
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Adapun kegunaan penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 

1. Mendorong orang atau pun karyawan agar berperilaku positif atau 

memperbaiki tindakan mereka yang di bawah standar. 

2. Sebagai bahan penilaian bagi manajemen apakah karyawan tersebut telah 

bekerja dengan baik. 

3. Memberikan dasar yang kuat bagi pembuatan kebijakan peningkatan 

organisasi. 

 

Demikian  bahwa penilaian kinerja adalah proses suatu organisasi mengevaluasi 

atau menilai kerja karyawan. Apabila penilaian prestasi kerja dilaksanakan dengan 

baik, tertib, dan benar akan dapat membantu meningkatkan motivasi berprestasi 

sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota organisasi yang ada di 

dalamnya, dan apabila ini terjadi akan menguntungkan organisasi itu sendiri. Oleh 

karena itu penilaian kinerjaperlu dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria 

yang telah ditetapkan olehorganisasi secara obyektif. Menilai kinerja guru adalah 

suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas 

pokoknya dengan menggunakan standar tertentu. 

Menurut Simamora (1999:415) mendefinisikan penilaian kinerja adalah alat yang 

berfaedah tidak hanya untuk mengevaluasi kerja dari para karyawan, tetapi juga 

untuk mengembangkan dan memotivasi kalangan karyawan. 

Dalam penilaian kinerja tidak hanya semata-mata menilai hasil fisik, tetapi 

pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan yang menyangkut berbagai bidang 

seperti kemampuan, kerajinan, disiplin, hubungan kerja atau hal-hal khusus sesuai 

bidang tugasnya semuanya layak untuk dinilai. 
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Ruky (2001;203)  memberikan gambaran tentang faktor-faktor penilaian 

prestasi kerja yang berorientasi pada Individu yaitu : 1) pengabdian, 2) kejujuran, 

3) kesetiaan, 4) prakarsa, 5) kemauan bekerja, 6) kerajasama, 7) prestasi kerja, 8) 

pengembangan, 9) tanggung jawab, dan 10) disiplin kerja. 

Unsur-unsur yang dinilai oleh manajer terhadap para karyawannya. Merujuk 

kedalam penilaian perilaku Hasibuan (2001:126) yang meliputi : 

(1) kualitas kerja, (2) kuantitas kerja, (3) pengetahuan tentang pekerjaan,  

(4) pendapat atau pernyataan yang disampaikan, (5) keputusan yang diambil, 

(6) perencanaan kerja, (7) daerah organisasi kerja. 

Kinerja adalah kuantitas dan kualitas pekerjaan-pekerjaan yang diselesaikan oleh 

individu, maka kinerja merupakan output pelaksanaan tugas.Sedangkan mengenai 

kinerja (prestasi kerja) kita mengkajisecara khusus yang berkaitan dengan profesi 

guru dengan tugas utamanya sebagai pengajar. 

Pelaksanaan tugasnya guru tidak berada dalam lingkungan yang kosong. Ia bagian 

dari dari sebuah “mesin besar” pendidikan nasional, dan karena itu ia terikat pada 

rambu-rambu yang telah ditetapkan secara nasional mengenai apa yang mesti 

dilakukannya. 

 

Hal seperti biasa dimanapun dalam konteks profesionalisme guru dimana 

mengajar dianggap sebagai pekerjan profesional, maka guru dituntut untuk 

profesional dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja untuk tenaga guru umumnya 

dapat diukur melalui:  1) kemampuan membuat rencana pelajaran, 2) kemampuan 

melaksanakan rencana pelajaran, 3) kemampuan melaksanakanevaluasi,  

4)  kemampuan menindaklanjuti hasil evaluasi. 
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Jadi kinerja adalah suatu hasil atau taraf kesuksesan yang dicapai oleh pekerja 

dalam bidang pekerjaannya, menurut kreteria yang diberlakukan untuk pekerjaan 

tersebut. Sedang kinerja guru adalah hasil kerja guru dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik  guna mencapai tujuan dari lembaga pendidikan yang 

diharapkan. Untuk unsur kinerja ada unsur waktu, unsur hasil, unsur metode dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah faktor individual, faktor 

situasional,  faktor fisik dan pekerjaan.  

Kinerja adalah suatu hasil dari pekerjaannya (prestasi kerja). Kinerja atau prestasi  

kerja (performance) diartikan sebagai suatu pencapaian persyaratan pekerjaan 

tertentu yang akhirnya secara langsung dapat tercermin dari output yang  

dihasilkan baik kuantitas  maupun mutunya. Pengertian di atas menyorot  kinerja 

berdasarkan hasil yang dicapai seseorang setelah melakukan pekerjaan. 

 

2.1.2 Evaluasi Kinerja Guru 

Pengertian evaluasi kinerja diartikan sebagai kegiatan evaluasi atau penilaian 

terhadap baik buruknya kinerja orang tersebut. Menurut Dermawan Wibisono 

(2006:193) merupakan penilaian kinerja yang diperbandingkan dengan rencana 

atau standar –standar yang telah disepakati pada periode tertentu. Mengevaluasi 

kinerja seseorang adalah menilai hasil kerja seseorang secara keseluruhan selama 

periode tertentu. 

Evaluasi yang baik adalah yang memberikan dampak positif pada perkembangan 

program. Jadi jika Kepala Sekolah melakukan evaluasi terhadap guru, maka 

hasilnya akan membawa perubahan yang baik/positif bagi guru, sekolah maupun 

kepada siswa.  
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2.1.3  Faktor-faktor  yang  Mempengaruhi Kinerja Guru 

Faktor yang mempengaruhi kinerja adalah 1) faktor internal yaitu faktor yang 

berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang 

dalam menjalankan pekerjaannya, yang dominan mempengaruhi kinerja guru 

adalah motivasi. Menurut Husaini Usman  (2009:250) motivasi kerja adalah 

sebagai keinginan atau kebutuhan yang melatarbelakangi seseorang sehingga ia 

terdorong untuk bekerja dan untuk menunjukkan kinerja. 2) faktor eksternal yaitu 

faktor yang datang dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi kinerjanya. 

Menurut Miftah Thoha dalam Meliana (2007:33) perilaku seseorang adalah suatu 

fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Ditegaskan 

bahwa suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia 

dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman.  

 

Berdasarkan uraian di atas  bahwa kinerja atau prestasi kerja guru adalah 

keberhasilan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bermutu. 

Tugas mengajar merupakan tugas utama guru dalam sehari-hari di sekolah. Istilah 

kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance. 

Prestasi  kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang . Kinerja 

(prestasi kerja ) adalah hasil kerja seorang pegawai selama periode tertentu yang 

dimulai dengan serangkaian tolak ukur yang berkaitan langsung dengan tugas 

seseorang serta kriteria yang ditetapkan. Kinerja adalah penampilan hasil karya 

personil baik kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Deskripsi dari 

kinerja menyangkut 3 komponen penting yakni tujuan, ukuran dan penilaian. 
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Tujuan ini memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku 

kerja yang diharapkan organisasi terhadap setiap personil.  

Menurut Danim (2004:35) bahwa apapun tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepada guru, ia akan berusaha untuk melaksanakan secara baik  agar 

mencapai hasil yang baik pula. 

Berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud kinerja guru dalam penelitian ini 

adalah guru  melaksanakan unsur kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada tugas 

mengajar dan bekerja penuh tanggung jawab, dan kinerja guru harus lebih 

ditingkatkan dan kinerja guru akan baik dan semua yang menjadi harapan 

madrasah akan tercapai. 

 

2.2 Motivasi Berprestasi 

2.2.1.Pengertian Motivasi Berprestasi 

Sekolah merupakan organisasi yang terdiri kumpulan orang-orang yang bekerja 

sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Agar kerjasama dapat berjalan 

baik maka semua unsur dalam organisasi terutama sumber daya manusia harus 

dapat terlibat secara aktif dan memiliki dorongan untuk bersama-sama  

mencapai tujuan. Pimpinan dalam hal ini berperanan penting untuk menggerakkan 

bawahan termasuk juga dirinya sendiri. 

Agar sumber daya manusia dapat digerakkan dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi maka perlu dipahami motivasi mereka dalam bekerja terutama untuk 

para guru adalah penekanan pada motivasi kerja mereka. Pemberian motivasi 

kepala sekolah kepada guru maupun motivasi yang timbul dari diri guru sendiri 
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untuk bekerja sambil berprestasi akan mampu mencapai kepuasan kerjanya, 

tercapainya kinerja organisasi yang maksimal dan tercapainya tujuan organisasi. 

 

Menurut Hasibuan (2003:72), motivasi mempersoalkan bagaimana caranya 

mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka mau bekerja keras dengan 

memberikan semua kemampuan dan keterampilannya untuk mewujudkan tujuan 

organisasi. 

Menurut Helleriegel dan Slocum dalam Abi Sujak (1990:249), mengklasifikasikan 

tiga faktor utama yang mempengaruhi motivasi meliputi perbedaan karakteristik 

individu, perbedaan karakteristik pekerjaan, dan perbedaan karakteristik 

lingkungan kerja atau organisasi. Karakteristik individu yang berbeda jenis 

kebutuhan, sikap dan minat menimbulkan motivasi yang bervariasi, misalnya 

pegawai yang mempunyai motivasi untuk mendapatkan uang sebanyak-

banyaknya akan bekerja keras dengan resiko tinggi dibanding dengan pegawai 

yang mempunyai motivasi keselamatan, dan akan berbeda pada pegawai yang 

bermotivasi memperoleh prestasi. Setiap pekerjaan yang berbeda membutuhkan 

persyaratan keterampilan, identitas tugas, signifikansi tugas, otonomi dan tipe-tipe 

penilaian yang berbedapula. Perbedaan karakteristik yang melekat pada pekerjaan 

itu membutuhkan pengorganisasian dan penemapatan orang secara tepat sesuai 

dengan kesiapan masing-masing pegawai. Setiap organisasi juga mempunyai 

peraturan, kebijakan,sistem pemberian hadiah, dan misi yang berbeda-beda yang 

akan berpengaruhpada setiap pegawainya. Jadi untuk mendorong produktivitas 

kerja yang optimalmaka pimpinan organisasi harus mempertimbangkan ketiga 

faktor tersebut dan pengaruhnya terhadap perilaku individu. 

Wahjosumidjo (1994:95) mengatakan:  
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“Motivasi merupakan daya dorong sebagai hasil proses interaksi antara sikap, 

kebutuhan, dan persepsi bawahan dari seseorang dengan lingkungan, motivasi 

timbul diakibatkan oleh faktor dari dalam dirinya sendiri disebut faktor intrinsik, 

dan faktor yang dari luar diri seseorang disebut faktor ekstrinsik.” 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan motivasi adalah daya penggerak 

seseorang untuk melakukan tindakan. 

 

Adapun tujuan pemberian motivasi menurut Hasibuan (1996:75). Antara lain:  

1) Mendorong gairah dan semangat kerja bawahan, 2) Meningkatkan moral dan 

 kepuasan kerja karyawan; 3) Meningkatkan produktivitas kerja karyawan; 4) 

Mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan; 5) Meningkatkan 

disiplin dan menurunkan tingkatan abseni karyawan; 6) Menciptakan suasana dan 

hubungan kerja yang baik; 7) Meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan; 

8) Meningkatkan kesejahteraan karyawan; 9) Mempertinggi rasa tanggung jawab 

karyawan terhadap tugas-tugasnya. 

Dari uraian di atas bahwa  motivasi   itu bersifat abstrak yaitu tidak terlihat secara 

kasat mata, sehingga hanya dapat diketahui melalui tingkah laku atau perbuatan 

seseorang. Keberhasilan pendidikan diantaranya adanya kontribusi motivasi, guru, 

sikap,  fasilitas dan kinerja guru.  

 

2.2.2 Teori Motivasi Berprestasi 

Salah satu faktor yang berperan untuk mewujudkan cita-cita adalah motif 

berprestasi atau motivasi berprestasi. Seseorang yang mempunyai motivasi yang 

tinggi maka dia akan berusaha melakukan yang terbaik, memiliki kepercayaan 

terhadap kemampuan untuk bekerja mandiri dan bersikap optimis, memiliki 

ketidakpuasan terhadap prestasi yang telah diperoleh serta mempunyai tanggung 

jawab yang besar atas perbuatan yang dilakukan sehingga seseorang yang 

mempunyai motivasi berprestasi yang tinggi pada umumnya lebih berhasil dalam 
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menjalankan tugas dibandingkan dengan mereka yang memiliki motif berprestasi 

yang rendah. Orang sukses memiliki dua motif dalam hidupnya, 

yaitu:berprestasi,motivasi berkompetensi yang kuat. 

 

Teori Motivasi Berprestasi Mc. Clelland dalam kutipan Hasibuan  (2003:162)  

teorinya yaitu Mc. Clelland’s Achievemen Motivation Theory mengemukakan 

bahwa, Teori ini berpendapat bahwa Karyawan mempunyai cadangan energi 

potensial. Bagaimana energi dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan 

dorongan motivasi seseorang dan situasi serta peluang yang tersedia. Energi akan 

dimanfaatkan oleh karyawan dorongan oleh : (1) kekuatan motif dan kekuatan 

dasar yang terlibat, (2) harapan keberhasilannya, dan (3) nilai insentif yang 

terlekat pada tujuan. Motivasi berprestasi merupakan bekal untuk meraih yang  

lebih baik kedepannya atau mencapai sesuatu yang diinginkannya agar meraih 

kesukseskan. Setiap orang memiliki hambatan yang berbeda-beda dalam 

mencapai kesuksesan. 

 

Tiga kebutuhan manusia pada motivasi berprestasi menurut Mc.Clelland  dalam 

Danim ( 2004 :3 )  ada tiga yaitu : 

a. Kebutuhan akan prestasi ( Need for Achievement ) 

b. Kebutuhan akan Afiliasi ( Need for affiliation )/Ketergantungan 

c. Kebutuhan akan Kekuasaan (Need for Power ) 

Mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi 

yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang optimal, diperlukan 

kebutuhan akan prestasi  yang merupakan daya penggerak yang memotivasi 

semangat kerja seseorang, diperlukan kebutuhan afiliasi (kebutuhan hubungan 
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kemanusiaan dengan orang lain) dan diperlukan juga kebutuhan kekuasaan atau 

kedudukan terbaik dalam organisasi supanya mereka termotivasi untuk bekerja 

dengan giat. 

Mc Clelland dan Atkinson dalam Sri Esti Wuryani Djiwandono (2002:354), 

motivasi yang paling penting untuk psikologi pendidikan adalah motivasi 

berprestasi, dimana seseorang cenderung berjuang untuk mencapai sukses atau 

memilih suatu kegiatan yang berorientasi untuk tujuan sukses atau gagal. 

 

Menurut pendapat Davis dan John Newstroom (1985:88) motivasi berprestasi   

(achievement motivation) didefinisikan dorongan dari dalam diri orang-orang 

untuk mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan. 

Orang yang memiliki dorongan ini ingin berkembang dan tumbuh, serta ingin 

maju menelusuri tangga keberhasilan.  

Menurut Winardi (2001:76) mengemukakan bahwa orang yang mempunyai 

motivasi berprestasi tinggi berusaha  keras untuk mencapai hasil yang memuaskan 

dalam suatu pekerjaan. Ia akan bahagia atas keberhasilan yang di perolehnya. 

perasaan bahagia itu akan mendorong dirinya untuk bekerja lebih giat, tekun dan 

penuh tanggung jawab serta bersemangat dalam mengerjakan yang ditugaskan 

padanya. Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan motivasi 

berprestasi guru adalah kebutuhan, keinginan, dorongan atau gerak hati dalam diri 

guru tersebut untuk berkembang dan tumbuh serta.ingin berhasil atau mencapai 

tujuan yang  diharapkan. 

 

 

2.3 Sikap Guru 
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2.3.1  Pengertian Sikap 

Menurut Thurtone yang dikutif Azwar (1988: 3) sikap  adalah derajat afek positif 

atau afek negatif yang dikaitkandengan suatu obyek psikologis. Sikap adalah 

keadaan mental dan syaraf dari kesiapan, yang diatur melalui pengalaman yang  

memberikan pengaruh dinamik atau terarah  terhadap respon individu pada semua 

obyek dan situasi yang berkaitan dengannya. Dari sini sikap dapat digambarkan 

sebagai kecenderungan subyek merespon suka atau tidak suka terhadap suatu 

obyek. Berperan sebagai subyek yaitu guru dan obyek yaitu pekerjaan yang 

diemban para guru. Sikap ini ditunjukkan dalam berbagai kualitas dan intensitas 

yang berbeda dan bergerak secara kontiyu dari positif melalui areal netral kearah 

negatif. Kualitas sikap digambarkan sebagai valensi positif menuju negatif, 

sebagai hasil penilaian terhadap obyek tertentu. Sedangkan intensitas sikap 

digambarkan dalam kedudukan ekstrim positif atau negatif. Kualitas dan 

intensitas sikap tersebut menunjukkan suatu prosedur pengukuran yang 

menempatkan sikap seseorang dalam sesuatu dimensi evaluatif yang bipolar dari 

ekstrim positif menuju ekstrim negatif. menyimak uaraian sikap diatas dapat 

dipahami bahwa sikap merupakan suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan 

terhadap suatu obyek. Seseorang bersikap terhadap suatu obyek dapat diketahui 

dari evaluasi perasaannya terhadap obyek tersebut. evaluasi perasaaan ini dapat 

berupa perasaan senang-tidak senang, memihak-tidak memihak, faporit-tidak 

faporit,  positif-negatif.  

Menurut pendapat  Walgito ( 2001:114-115 ), mengemukakan tentang sikap dan 

ciri-ciri sikap sebagai berikut: bahwa sikap adalah faktor yang ada dalam diri 

manusia yang dapat mendorong atau menimbulkan perilaku tertentu. Adapun ciri-
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ciri sikap adalah tidak dibawa sejak lahir, selalu berhubungan dengan obyek sikap, 

dapat tetuju pada satu obyek saja maupun tertuju pada sekumpulan obyek-obyek, 

dapat berlangsung lama atau sebentar, dan mengandung faktor perasaan dan 

motivasi. 

 

2.3.2  Komponen-komponen  Sikap 

Berkaitan dengan komponen sikap, Walgito (2001:111) mengemukakan bahwa 

sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap yaitu :  

1. Komponen kognitif ( komponen perseptual ) adalah komponen yang berkaitan 

dengan pengetahuan, pandangan, kenyakinan ,yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan bagaimana  orang mempersepsi terhadap obyek sikap.  

2. Komponen afektif  (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan 

dengan rasa senang atau tidak senang terhadap obyek sikap. rasa senang 

merupakan hal yang positif,  sedangkan rasa tidak senang adalah hal negatif. 

3. Komponen konatif ( komponen perilaku/ action component ) yaitu komponen 

yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap 

obyek sikap. 

Perilaku yang nampak terhadap suatu obyek tertentu setidaknya bisa diramalkan 

melalui sikap yang diungkapkan oleh seseorang. Dalam arti bahwa sikap 

seseorang bisa menentukan tindakan dan perilakunya.  

Sikap seorang guru terhadap peningkatan mutu dapat tercermin dari kepercayaan, 

kepuasan dan perilaku yang ditampilkan, seorang guru yang mempunyai sikap  

yang  positif terhadap peningkatan mutu sudah barang tentu menampilkan suatu 

kepercayaan, kepuasan dan perilaku yang positif terhadap pekerjaannya. 
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Kepercayaan guru terhadap pekerjaan akan tumbuh bila mana seorang guru 

memiliki kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan. Propesi guru 

merupakan propesi yang amat membutuhkan keahlian.  Pendidikan yang sesuai 

dan pengalaman yang memadai merupakan faktor yang cukup menentukan 

keberhasilan  menjadi seorang guru. Disamping kesesuaian pekerjaan dengan 

kemampuan, kesesuaian pekerjaaan minat merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepercayaan seorang guru terhadap pekerjaan. 

Kepercayaan yang tinggi terhadap pekerjaan akan tumbuh bila mana seseorang 

guru memiliki minat yang tinggi untuk menjalani profesi sebagai guru. Kepuasan 

guru terhadap pekerjaan akan tumbuh bilamana pekerjaan,  gaji, peluang promosi, 

dan lingkungan kerja di sekolah mampu memberikan rasa senang. Dengan 

pekerjaan yang membanggakan, gaji yang memadai, peluang promosi yang 

terbuka  dan lingkungan kerja yang kondusif  akan memberikan kepuasan bagi 

guru dalam menjalani propesinya.  Perilaku dari seorang guru dapat dilihat dari 

bentuk tanggung jawab, etos kerja, disiplin, dan kreativitasnya. Guru dapat 

dikategorikan  berperilaku positif  bila mana memiliki tanggung jawab, etos kerja, 

disiplin dan kreativitas  yang tinggi. 

 

2.3.3  Pengukuran  Sikap 

Menurut pendapat Gerungan (1991;154) cara-cara yang dapat dipakai untuk 

mengukur sikap adalah : 

1. Metode langsung ialah metode dimana orang secara langsung diminta 

pendapat atau tanggapannya mengenai obyek tertentu, biasanya disampaikan 

secara lisan pada watu wawancara. 
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2. Metode tak langsung, orang diminta supaya menyatakan dirinya mengenai 

obyek  sikap yang diselidiki, tetapi secara tidak langsung, misalnya 

menggunakan tes psikologi. 

3. Metode tes tersusun, yaitu metode pengukuran yang menggunakan skala sikap 

yang dikonstruksikan terlebih dahulu menurut prinsip-prinsip tertentu,  seperti 

metode  Likert, Thurstone atau Guttman. 

4. Metode tes tak  tersusun, yaitu dengan wawancara, daftar pertanyaan biasanya 

untuk penelitian bibliografi atau karangan. 

 

Sedangkan menurut pendapat Azwar  (1988;55) bahwa metode pengukuran sikap 

yang di anggap dapat diandalkan dan dapat memberikan penafsiran terhadap sikap 

manusia adalah pengukuran melalui skala sikap (attitude scale). Skala sikap 

bertujuan untuk menentukan kepercayaan, persepsi, atau perasaan seseorang, 

terhadap suatu obyek. Suatu  skala sikap merupakan kumpulan pernyataan sikap 

yang berkenaan dengan obyek sikap. Pernyataan sikap adalah rangkaian kalimat 

yang mengatakan sesuatu mengenai obyek sikap yang diukur. Menggunakan  

skala sikap bentuk Likert.  Skala likert dikenal sebagai  alat ukur yang digunakan 

likert berupa pernyataa-pernyataan dengan 5 alternatif  jawaban :adalah sangat 

setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Sehingga diperoleh 

makin tinggi skor yang diperoleh seseorang, maka indikasi sikapnya makin positif 

terhadap obyek sikap. Begitu sebaliknya makin rendah skor yang diperoleh 

seseorang, maka indikasi sikapnya makin negatif terhadap obyek sikap. Sehingga 

disimpulkan bahwa sikap guru terhadap pekerjaan merupakan kenyakinan seorang 

guru mengenai pekerjaan yang diterima, yang disertai adanya perasaan tertentu. 
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Dan memberikan dasar kepada guru untuk membuat respon berperilaku dalam 

cara tertentu sesuai pilihannya. Pengukuran  sikap guru terhadap pekerjaan dapat 

dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung.  

Pengukuran  sikap guru terhadap pekerjaan dapat dilakukan dengan pengukuran 

sikap model Likert  yaitu pengukuran sikap secara langsung  dimana makin tinggi 

skor yang diperoleh seorang guru mengindikasikan guru memiliki sikap yang 

makin positif terhadap pekerjaan , demikian sebaliknya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan sikap guru dalam 

peneltian ini adalah kepercayaan dan perasaan yang kuat akan membimbing pada 

suatu tingkah laku, dengan berperilaku positif maka akan memiliki tanggung 

jawab, etos kerja, disiplin dan kreativitas yang tinggi.  

 

2.4  Mutu Pendidikan 

2.4.1 Pengertian Mutu 

Pendidikan adalah faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab 

pendidikan merupakan suatu proses pembentukan manusia untuk menumbuh 

kembangkan potensi yang ada. Pendidikan juga berperan dalam persaingan global, 

maka sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan mutu  

sumber daya  manusia. Peningkatan mutu sumber daya  manusia merupakan    

kenyataan yang  harus dilakukan  secara terencana,  terarah,  intensif,  efektif  dan 

efisien  dalam  proses pembangunan, kalau tidak ingin  bangsa ini kalah bersaing 

dalam menjalani era globalisasi. 

 

Pendidikan memegang  peran  yang  sangat  penting dalam proses peningkatan  

 mutu sumber daya manusia,  pendidikan yang  bermutu akan menghasilkan 
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 sumber  daya manusia yang mutu pula. Namun sampai sekarang mutu pendidikan 

di Indonesia belum mencapai seperti apa yang di harapkan  oleh masyarakat  

berdasarkan Harian kompas (1Mei 2003). 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan 

proses peningkatan mutu sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya 

proses peningkatan  mutu  sumber  daya  manusia,  maka  pemerintah bersama 

kalangan  swasta sama-sama  telah  dan  terus  berupaya  mewujudkan amanat 

tersebut  melalui  berbagai usaha  pembangunan  pendidikan  yang  lebih bermutu 

antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, 

perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, serta 

pemberian pendidikan dan pelatihan  bagi guru. Tetapi upaya pemerintah tersebut 

belum cukup berarti dalam meningkatkan mutu pendidikan. Salah satu indikator 

 kekurangan keberhasilan ini ditunjukkan antara lain dengan n i l a i  UN m u r n i  

siswa untuk berbagai  bidang studi pada jenjang yang tidak memperlihatkan 

kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan konstan dari tahun ke tahun, 

kecuali pada beberapa sekolah dengan jumlah yang relatif sangat kecil. 

 

Rendahnya mutu  pendidikan  selama  bertahun-tahun  beberapa  pendapat 

menyatakan kurikulum sebagai penyebabnya. Hal ini tercermin dengan adanya 

upaya mengubah kurikulum  mulai  kurikulum  1975  diganti  dengan  kurikulum 

1984, kemudian diganti lagi dengan kurikulum 1994. kemudian diganti kurikulum 

1999, timbul lagi kurikulum 1999 edisi 2004. Bahkan pembaharuan kurikulum 

menjadi  kurikulum  berbasis  kompetensi (competency-based Curriculum). 
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Merupakan suatu terobosan terhadap kurikulum konvensional, hingga saat ini 

kurikulum 2004 direvisi kembali menjadi  kurikulum model  KTSP 

(Kurikulum Tingkat  satuan  Pendidikan). Pengembangan  KTSP yang beragam 

mengacu pada standar  nasional pendidikan untuk  menjamin pencapaian tujuan 

pendidikan nasional. Standar  nasional pendidikan terdiri  atas  standar  isi, proses, 

kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana  dan  prasarana,  pengelolaan, 

pembiayaan dan penilaian pendidikan. Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi 

Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam 

mengembangkan kurikulum. 

Menurut Sallis. (1993:280) bahwa konsep pendidikan yang bermutu, 

menganalogikan bahwa pendidikan adalah jasa yang berupa proses kebudayaan. 

Pengertian ini berimplikasi pada adanya masukan (input) dan keluaran ( out put). 

Masukan dapat berupa peserta didik, sarana prasarana serta fasilitas belajar 

lainnya termasuk lingkungan, sedangkan keluarannya adalah lulusan atau alumni, 

yang kemudian menjadi ukuran mutu, mengigat produk pendidikan merupakan 

jasa pelayanan, maka mutu jasa pelayanan pendidikan sangat tergantung sikap 

pemberi layanan dilapangan serta harapan pemakai jasa pendidikan. Berarti jasa 

pendidikan tidak berwujud benda (intangible) secara langsung, namun secara 

kualitatif pelayanan pendidikan dapat dilihat dari soft indicator seperti kepedulian 

dan perhatian pada harapan dan kepuasan pelanggan jasa pendidikan. 

           

Pendidikan yang bermutu mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar 

peralatan, buku, biaya pendidikan, teknologi dan input-input lain yang diperlukan 

dalam proses pendidikan. Dan yang paling menentukan adalah kualitas. Orientasi 

mutu dari aspek output mendasarkan  pada hasil pendidikanyang ditujukan oleh 

keunggulan akademik dan non akademik disuatu sekolah. Mutu pendidikan 

berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional seperti yang 

tercantum di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan 

memenuhi standar nasional pendidikan.  Untuk jumlah tenaga   pendidik secara 

kuantitatif  sudah  cukup  banyak,  tetapi  mutu  dan profesionalisme  belum 
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 sesuai dengan harapan. Banyak diantaranya guru mengajar tidak sesuai dengan 

bidang ilmunya dan menyampaikan materi  yang  keliru  sehingga guru kurang 

mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar 

bermutu. 

Keberhasilan mutu pendidikan dipandang perlu adanya peningkatan kualitas 

sumber daya manusia yang merupakan kebutuhan mutlak, terutama dalam 

menghadapi perubahan dan perkembangan yang demikian  pesat dalam bidang 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga keberhasilan sekolah  untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan  yang diharapkan akan tercapai. Guru merupakan  

ujung tombak yang  melakukan proses pembelajaran disekolah,  maka mutu dan 

jumlah guru perlu ditingkatkan dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

sekarang dan yang akan datang  yang sesuai dengan bidang ilmunya. 

 

Menurut deming  (1982:176), Abdul Hadis dan Nurhayati (2010) bahwa mutu 

adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar  atau konsumen. Dalam kamus Bahasa 

Indonesia mutu diartikan sebagai baik buruk sesuatu, kualitas, taraf atau derajat. 

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang 

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan oleh 

pelanggan. Bahwa mutu mengandung makna  derajat( tingkat ) keunggulan suatu 

produk (hasil kerja) berupa barang maupun jasa baik yang tangible  (dapat 

dipengang)  maupun intangible. Mutu pun memiliki pengertian bervariasi. 

Mutu dalam pandangan seseorang terkadang bertentangan dengan mutu dalam 

pandangan orang lain. Mutu pada dasarnya merupakan suatu konsep kompleks 

telah menjadi salah satu daya tarik dalam semua teori pendidikan. Pengertian 
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tradisional tentang konsep mutu hanya berfokus pada aktivitas inspeksi untuk 

mencegah lolosnya produk-produk cacat ke tangan pelanggan. 

 

2.4.2  Mutu  Pendidikan 

Mutu dalam konteks pendidikan dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan 

dan hasil pendidikan yang diselenggarakan di sekolah perlu ditingkatkan. proses 

pendidikan yang bermutu  berbasis sekolah terlibat berbagai infut, seperti : bahan 

ajar ( kognitif, afektif, psikomotor ), metodologi ( bervariasi sesuai kemampuan 

guru, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber 

daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia merupakan kebutuhan mutlak terutama dalam menghadapi 

perubahan dan perkembangan yang demikian pesat dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi,indonesia dalam hal ini berupaya memperbaiki mutu 

pendidikan dengan  peningkatan kualitas layanan pendidikan yang pada giliran 

akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Depdiknas (2001:5). 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), yaitu sebagai model 

desentralisasi dalam bidang pendidikan, khususnya untuk pendidikan dasar dan 

menengah diyakini sebagai model yang akan mempermudah pencapaian tujuan 

pendidikan. Dalam konteks penyelenggaraan persekolahan saat ini konsep 

MPMBS dijadikan sebagai suatu kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan MPMBS, karena selama ini strategi pembangunan pendidikan selama 

ini bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi 

bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-
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buku dana alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan 

tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan akan 

dapat menghasilkan output yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. 

Menurut Umaedi (1999:7-9) mengungkapkan bahwa konsep MPMBS adalah 

konsep yang menawarkan kerjasama yang erat antara tiga pihak yang terkait 

dengan penyelenggaraan persekolahan, yaitu sekolah, masyarakat, dan pemerintah 

dengan tanggungjawabnya masing-masing. MPMBS ini berkembang didasarkan 

kepada suatu keinginan pemberian kemandirian kepada sekolah untuk ikut terlibat 

secara aktif dan dinamis dalam rangka proses peningkatan kualitas pendidikan 

melalui pengelolaan sumber daya sekolah yang ada. Sedangkan kata mutu dalam 

MPMBS ini memiliki makna mutu proses dan hasil. Prestasi yang dicapai atau 

hasil pendidikan dapat berupa prestasi akademik maupun non-akademik. Bahkan 

prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang seperti suasana 

disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dan sebagainya. Kerangka 

kerja MPMBS sebagaimana  meliputi:  1) Sumber daya, 2) Pertanggungjawaban, 

3) Kurikulum, 4) Personil sekolah. 

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling berhubungan.  Maka 

mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh sekolah, dan 

harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau kurun waktu lainnya. 

Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil (output) yang 

ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung jawab sekolah dalam school based 

qualityimprovement bukan hanya pada proses, tetapi tanggung jawab akhirnya 

adalah pada hasil yang dicapai. Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh 

sekolah, terutama yang menyangkut aspek kemampuan akademik atau kognitif 

dapat dilakukan benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya UN). 

Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang sudah ada 

patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-kurikuler) 
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dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan dimanfaatkan untuk 

memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun berikutnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan peningkatan mutu 

pendidikan  dalam penelitian ini adalah dengan meningkatkan mutu sumber daya 

manusia itu sendiri, karena pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber 

daya manusia yang mutu pula. Terutama dalam menghadapi perubahan dan 

perkembangan yang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, 

sehingga keberhasilan sekolah untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang 

diharapkan akan tercapai. 

 

2.5 Penelitian yang  Relevan  

Penelitian yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, antara 

lain:   

2.5.1 Hubungan Antara Sikap terhadap kepemimpinan kepala sekolah dan  

            motivasi berprestasi dengan kompetensi guru sekolah dasar negeri di  

            kecamatan wonogiri (Suripto, 2009). Penelitianya menyimpulkan bahwa : 

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap (X1) terhadap 

kepemimpinan kepala sekolah (X2)  dengan kompetensi guru (Y). 

2. Terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi (X3) 

dengan kompetensi guru (Y). 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara sikap (X1) terhadap 

Kepemimpinan kepala sekolah (X2) dan motivasi berprestasi (X3) secara 

bersama-sama dengan kompetensi guru (Y). 
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2.5.2 Kompensasi Kerja, Disiplin Kerja Guru dan Kinerja Guru SMP Kristen 

Bpk Penabur Jakarta (Keke T. Aritonang, 2003). Penelitianya 

menyimpulkan terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara 

kompensasi kerja dengan kinerjanya di SMP Kristen Bpk Penabur Jakarta. 

Kontribusi efektif variabel kompensasi kerja guru (X1) terhadap 

kinerjanya (Y), Kontribusi efektif variabel disiplin kerja guru (X2)  

terhadap kinerjanya (Y), dan Kontribusi efektifvariabel kompensasi kerja 

(X1) dan disiplin kerja guru (X2) secara bersama-sama  terhadap 

kinerjanya (Y) variabel ini yang secara bersama-sama secara nyata 

memberikan sumbangan yang sangat berarti. 

 

2.6  Kerangka Pikir 

2.6.1  Hubungan Motivasi  Berprestasi terhadap  Kinerja Guru 

Kinerja guru  dapat diartikan sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh 

pengetahuan, sikap, keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan  sesuatu. 

Kinerja guru merupakan kinerjaatau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam 

melaksakan tugasnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru akan sangat 

menentukan pada kualitas pendidikan .dan guru sebagai pelaku utamanya. Tampa 

adanya kinerja guru yang berhasil baik maka proses kegiatan belajar mengajar 

tidak tercapai dengan optimal.  

 

Kinerja guru yang optimal akan tercapai jika mempunyai motivasi berprestasi 

yang tinggi dalam bekerja.karena adanya motivasi berprestasi ini akan mendorong 
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seorang guru untuk meningkatkan kinerja sebagai perwujudan dari kesuksesan 

dalam pembelajaran. 

 

Menurut A. Anwar prabu Mangkunegara (2001:67) 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. Karena kinerja yang baik akan menimbulkan rasa puas pada dirinya, 

kinerja juga merupakan kebutuhan guru untuk meningkatkan karir, semua ini 

berkat adanya dorongan baik dari dalam maupun dari luar dengan dorongan ini 

menimbulkan semangat untuk berkerja keras mengatasi semua jenis permasalahan 

yang dihadapi dengan harapan mencapai kinerja yang baik. Orang yang 

mempunyai motivasi  berprestasi yang tinggi dalammelaksanakan pekerjaan 

selalu penuh dengan resikonya. Sebagai guru dalam melaksanakan tugas sebagai 

abdi negara akan mendapatkan kinerja yang baik secara positif dan penuh rasa 

tanggung jawab.sehingga dapat dilihat kepada guru yang motivasi berprestasinya 

tinggi akan lebih baik menjalankan kinerjanya dikinerjanya dibanding dengan 

yang motivasi berprestasinya rendahBerdasarkan hal tersebut diduga bahwa 

terdapat hubungan yang signifikan antara motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru atau semakin tinggi motivasi berprestasi guru maka makin tinggi pula kinerja 

guru tersebut. 

 

 

2.6.2 Hubungan Sikap Guru  terhadap Kinerja Guru 
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Sikap adalah  salah satu aspek psikologis individu yang sangat penting, sikap 

adalah kecenderungan untuk berperilaku sehingga akan banyak mewarnai perilaku 

seseorang yang dibentuk oleh konsep komponen kognitif, afektif,  dan perilaku 

seorang guru terhadap pekerjaannya dalam hal ini perilaku terhadap manajemen 

peningkatan mutu pendidikan. Respon  dan perilaku seorang guru terhadap 

pekerjaan dapat diungkapkan dalam bentuk kepercayaan dan kepuasan guru 

terhadap pekerjaannya maupun dalam bentuk perilaku yang ditampilkan. 

Menurut Nawawi (2005 :234 ) yang memberikan pengertian kinerja sebagai hasil 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang memberikan pemahaman bahwa kinerja guru 

adalah suatu perbuatan atau perilaku seseorang yang secara langsung maupun 

tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. 

 

Menurut pendapat Mulyasa (2004:136) mendifinisikan kinerja sebagai prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja. 

Guru ysng memiliki sifat positif  terhadap pekerjaan, sudah barang tenru akan 

menampilkan persepsi dan kepuasan yg baik terhadap pekerjaan yaitu manajemen 

peningkatan mutu pendidikan  maupun motivasi kerja yang tinggi, yang akhirnya 

akan mencerninkan seorang guru yang mampu bekerja atau kinerja guru menjadi  

secara profesional. Oleh karena itu maka dapat diduga bahwa terdapat hubungan 

yang signifikan antara sikap guru terhadap  kinerja guru. 

 

 

 

2.6.3 Hubungan Mutu Pendidikan  terhadap Kinerja Guru 
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Menurut Darmadi Hamid (2011) guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai 

garda kedepan dan posisi sentral didalam pelaksaana proses pembelajaran.  

Sorotan tersebut lebih bermuara pada ketidakmampuan guru di dalam 

melaksanakan proses pembelajaran disekolah, sehingga bermuara kepada 

menurunnya mutu pendidikan. Dilihat dari sisi lemah  dari sistem pendidikan 

nasioal kita, dengan kurikulum yang pendidikan yang sering berubah,  secara 

langsungatau tidak akan berdampak  kepada guru itu sendiri. sehingga perubahan 

kurikulum dapat mejadi beban psikologi bagi guru. Kinerjaguru sangat ditentukan 

oleh output atau keluaran dari lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK), 

sebagai institusi penghasil tenaga guru. LPTK juga memiliki tanggung jawab yang 

signifikan dalam meciptakan guru berkulitas, yang pada suatu ketika berdampak 

kepada pembentukan SDM yang berkualitas. LPTK mempunyai andil besar 

didalam mempersiapkan guru seperti yang disebut di atas, berkualitas, 

berwawasan serta membentuk SDM  mandiri, cerdas, bertanggungjawab dan 

berkepribadian. 

 

2.6.4 Hubungan Motivasi Berprestasi, Sikap Guru dan  Mutu Pendidikan 

dengan Kinerja Guru 

 

Berdasarkan uraian diatas, yaitu bahwa kinerja guru sangat dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, motivasi berprestasi, sikap guru dan mutu pendidikan diduga 

berpengaruh dengan kinerja guru baik secara sendiri atau secara bersama dalam 

melaksanakan tugas sebagai tenaga kependidikan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Atau semakin tinggi motivasi berprestasi, sikap guru dan  mutu 

pendidikan maka semakin baik pula kinerja gurunya,  yang dipengaruhi oleh  :  

(1) Kepemimpinan kepala sekolah, (2) Fasilitas kerja, (3) Harapan-harapan dan  
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(4) Kepercayaan personalia sekolah. 

 Ketergantungan antara variabel terikat terhadap variabel-variabel bebasnya dalam 

penelitian ini disajikan pada kerangka berfikir  dibawah ini. 

 

 

X1 

Motivasi Berprestasi 

 

 

 

 

 

 

 

X2 

Sikap guru 

 

X3 

Mutu pendidikan 

 

Gambar 2.1 Model konstelasi motivasi berprestasi ( X1 ), sikap guru (X2) 

                     mutu pendidikan ( X3 ) dengan kinerja guru ( Y ) 

 

Keterangan   

 

X1-Y           : Hubungan motivasi berprestasi dengan kinerja guru. 

X2-Y                  : Hubungan sikap guru dengan kinerja guru. 

X3-Y                  : Hubungan mutu pendidikan dengan kinerja guru. 

X1, X2, X3 –Y : Hubungan motivasi berprestasi, sikap guru dan 

                                  mutu pendidikan dengan kinerja guru. 

  

 

X1,X2,X3-Y 

 

 

Y 

Kinerja guru 

X1-Y 

X2-Y 

X3-Y 
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2.7 Hipotesis  

 

Berdasarkan kajian teoritis  dan kerangka berfikir yang telah ditetapkan , maka 

dirumuskan hipitesis sebagai berikut : 

2.7.1 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru  MAN 1 Model Bandar Lampung. 

2.7.2 Terdapat hubungan positifdan signifikan antara sikap guru terhadap 

kinerja guru  MAN 1 Model Bandar Lampung. 

2.7.3 Terdapat hubungan positif dan signifikan antara mutu pendidikan terhadap  

kinerja guru MAN 1 Model Bandar Lampung. 

2.7.4 Terdapat hubungan positif  dan  signifikan antara motivasi berprestasi,   

     sikap guru,  mutu pendidikan terhadap   kinerja guru MAN 1 Model 

     Bandar Lampung. 

 

 


