
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

 

 

 

Bagian ini akan membahas tinjauan pustaka (produktivitas kerja guru sertifikasi, 

kompensasi, motivasi kerja, metode mengajar, dan hasil penelitian yang relevan), 

kerangka pikir, dan hipotesis. 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Produktivitas Kerja Guru Sertifikasi 

 

1.1 Pengertian Produktivitas 

 

 

Menurut arti sederhana, produktivitas (productivity) adalah output barang dan 

jasa sebuah organisasi dibagi dengan input-inputnya (Richard L. Daft, 

2003:330). L. Greenberg dalam Muchdarsyah Sinungan (2003:12), 

mendefinisikan produktivitas sebagai perbandingan antara totalitas pengeluaran 

pada waktu tertentu dibagi totalitas masukan selama periode tersebut. 

 

Blecher mendefinisikan produktivitas sebagai berikut. 

“secara konseptual, produktivitas adalah hubungan antara keluaran atau hasil 

organisasi dengan masukan yang diperlukan. Produktivitas dapat dikuantifikasi 

dengan membagi keluaran dengan masukan. Menaikan produktivitas dapat 

dilakukan dengan memperbaiki rasio produktivitas, dengan menghasilkan lebih 

banyak keluaran atau output yang lebih baik dengan tingkat masukan sumber 

daya tertentu.” (Wibowo, 2008:241). 
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Menurut Muchdarsyah Sinungan (2003:12), produktivitas juga dapat diartikan 

sebagai: 

1. Perbandingan ukuran harga bagi masukan dan hasil. 

2. Perbedaan antara kumpulan jumlah pengeluaran dan masukan yang 

dinyatakan dalam satu-satuan (unit) umum. 

 

Malayu S.P. Hasibuan (2007:126), mendefinisikan produktivitas sebagai 

perbandingan antara output (hasil) dengan input (masukan). Jika produktivitas 

naik ini hanya dimungkinkan oleh adanya peningkatan efisiensi (waktu-bahan-

tenaga) dan sistem kerja, teknik produksi dan adanya peningkatan keterampilan 

dari tenaga kerjanya”. Sementara Tohardi dalam Edy Sutrisno (2012:100), 

mengemukakan bahwa produktivitas kerja adalah sikap mental. Sikap mental 

yang selalu mencari perbaikan terhadap apa yang telah ada. Suatu keyakinan 

bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan lebih baik hari ini daripada hari 

kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini.  

 

Produktivitas juga dapat diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam 

memproduksi barang-barang atau jasa-jasa (Muchdarsyah Sinungan, 2003:12). 

Sementara menurut Kussrianto, produktivitas adalah perbandingan antara hasil 

yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Peran serta 

tenaga kerja di sini adalah penggunaan sumber daya  secara efisien dan efektif 

(Edy Sutrisno, 2012:102). 
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Menurut isi doktrin pada konferensi Olso, 1984, tercantum definisi umum 

produktivitas semesta, yaitu: 

“Pruduktivitas adalah suatu konsep yang bersifat universal yang bertujuan 

untuk menyediakan lebih banyak barang dan jasa untuk lebih banyak manusia, 

dengan menggunakan sumber-sumber riil yang makin sedikit.” (Muchdarsyah 

Sinungan, 2003:17) 

 

Teori lain mengungkapkan bahwa, produktivitas merupakan sebuah fungsi dari 

motivasi ditambah disiplin ditambah sejumlah faktor-faktor lain, yang mungkin 

terdapat dalam situasi-situasi khusus. Sehingga produktivitas di dalam 

organisasi sebagian besar tergantung dari motivasi para anggotanya, dan 

tingkat atau derajat hingga di mana tindakan-tindakan mereka ditujukan kearah 

pencapaian sasaran-sasaran organisatoris (Winardi, 2000:126). 

 

Muchdarsyah Sinungan (2003:16), mengelompokkan pengertian produktivitas 

menjadi tiga sebagai berikut. 

a. Rumusan tradisional bagi keseluruhan produktivitas tidak lain ialah ratio 

daripada apa yang dihasilkan (output) terhadap keseluruhan peralatan 

produksi yang dipergunakan (input). 

b. Produktivitas pada dasarnya adalah suatu sikap mental yang selalu 

mempunyai pandangan bahwa mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada 

kemarin, dan hari esok lebih baik dari hari ini. 

c. Produktivitas merupakan interaksi terpadu secara serasi dari tiga faktor 

esensial, yakni: investasi termasuk penggunaan pengetahuan dan teknologi 

serta riset, manajemen, dan tenaga kerja. 

 

Menurut Singodimedjo ada tiga aspek yang perlu ditinjau dalam menjamin 

produktivitas yang tinggi, yaitu: (a) aspek kemampuan manajemen tenaga 

kerja; (b) aspek efisiensi tenaga kerja; dan (c) aspek kondisi lingkungan 

pekerjaan. Ketiga aspek tersebut saling terkait dan terpadu dalam suatu sistem 

dan dapat diukur dengan berbagai ukuran yang relatif sederhana. (Edy 

Sutrisno, 2012:101) 
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Berdasarkan pendapat di atas, produktivitas kerja adalah perbandingan antara 

hasil pekerjaan karyawan dengan pengorbanan yang telah dikerjakan. Hasil 

yang dimaksud adalah dalam bentuk barang dan jasa. Produktivitas memiliki 

tujuan untuk menciptakan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih banyak 

dengan sumber daya yang tersedia. Ada tiga faktor yang mempengaruhi tinggi 

rendahnya produktivitas kerja karyawan yang dalam hal ini adalah  guru di 

antaranya adalah kemauan dari dalam diri guru, kualitas guru, dan lingkungan 

tempat guru tersebut mengajar. 

 

1.2 Ukuran Produktivitas Kerja 

 

 

Ada dua pendekatan untuk mengukur produktivitas secara akurat. Dua 

pendekatan tersebut adalah produktivitas faktor total dan produktivitas parsial. 

Produktivitas faktor total adalah rasio output total dibagi input tenaga kerja, 

modal, bahan baku, dan energi. Sedangkan, produktivitas parsial adalah rasio 

output total terhadap suatu kategori input penting. 

 

Untuk mengukur produktivitas kerja, diperlukan suatu indikator, sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan 

Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan tugas. Kemampuan seorang 

karyawan sangat bergantung pada keterampilan yang dimiliki serta 

profesionalisme mereka dalam bekerja. Ini memberikan daya untuk 

menyelesaikan tugas-tugas yang diembannya kepada mereka. 

2. Meningkatkan hasil yang dicapai 

Berusaha untuk meningkatkan hasil yang dicapai. Hasil merupakan salah 

satu yang dapat dirasakan baik oleh yang mengerjakan maupun yang 

menikmati hasil pekerjaan tersebut. jadi, upaya untuk memanfaatkan 

produktivitas kerja bagi masing-masing yang terlibat dalam suatu pekerjaan. 
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3. Semangat kerja 

Ini merupakan usaha untuk lebih baik dari hari kemarin. Indikator ini dapat 

dilihat dari etos kerja dan hasil yang dicapai dalam suatu hari kemudian 

dibandingkan dengan hari sebelumnya.  

4. Pengembangan diri 

Senantiasa mengembangkan diri untuk meningkatkan kemampuan kerja. 

Pengembangan diri dapat dilakukan dengan melihat tantangan dan harapan 

dengan apa yang akan dihadapi. Sebab semakin kuat tantangannya, 

pengembangan diri mutlak dilakukan. Begitu juga harapan untuk menjadi 

lebih baik pada gilirannya akan sangat berdampak pada keinginan karyawan 

untuk meningkatkan kemampuan. 

5. Mutu 

Selalu berusaha untuk meningkatkan mutu lebih baik dari yang telah lalu. 

Mutu merupakan hasil pekerjaan yang dapat menunjukkan kualitas kerja 

seorang pegawai. Jadi, meningkatkan mutu bertujuan untuk memberikan 

hasil yang baik yang pada gilirannya akan sangat berguna bagi perusahaan 

dan dirinya sendiri. 

6. Efisiensi 

Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya 

yang digunakan. Masukan dan keluaran merupakan aspek produktivitas 

yang memberikan pengaruh yang cukup signifikan bagi karyawan. 

(Edy Sutrisno, 2012:104) 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, telah dijelaskan mengenai indikator untuk 

mengukur produktivitas kerja. Indikator tersebut meliputi kemampuan, 

peningkatan hasil yang dicapai, semangat kerja, pengembangan diri, mutu, dan 

efisiensi. Keenam indikator tersebut sangat menentukan tinggi rendahnya 

ukuran produktivitas kerja seorang karyawan. 

 

Menurut Wibowo (2008:266), pengukuran produktivitas mewujudkan sejumlah 

fungsi penguatan yang sangat berharga yaitu sebagai berikut. 

1. Membangun kepedulian 

Sistem pengukuran yang sangat kelihatan dan sering disesuaikan membantu 

menjaga focus organisasi dan mengomunikasikan minat dan kepentingan 

manajemen tentang produktivitas. 

2. Mengukur masalah dan peluang 

Ukuran produktifitas memfasilitasi identifikasi dari bidang dimana perhatian 

manajemen diperlukan. Kondisi produktivitas mendatar atau menurun hanya 

dapat dipastikan melalui suatu ukuran. 
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3. Mengusahakan mekanisme umpan balik 

Tanpa umpan balik, suatu organisasi tidak dapat belajar dan memperbaiki. 

Dengan mengumpan balik data pengukuran, pekerja dapat menikmati 

perasaan penyelesaian, dapat belajar dari keberhasilan dan dapat dimotivasi 

untuk mengatasi masa ketidakcukupan kineja. 

4. Memfasilitasi integrasi 

Pengukuran memfasilitasi proses mengintegrasikan produktivitas ke dalam 

sistem organisasional lain: tujuan kuantitatif dapat ditetapkan, perbaikan 

produktivitas dapat dibiayai dan penguatan melalui sistem pengharga dapat 

diselesaikan dengan objektivitas lebih besar. 

 

 

Berdasarkan pendapat  di atas, pengukuran produktivitas kerja dapat 

menciptakan sejumlah fungsi penguatan yang sangat berharga. Fungsi 

penguatan tersebut antara lain membangun kepedulian, mengukur masalah dan 

peluang, mengusahakan mekanisme umpan balik, serta dapat memfasilitasi 

integrasi. Keempat fungsi penguatan ini sangat penting dimiliki oleh setiap 

karyawan. 

 

1.3 Upaya Peningkatan Produktivitas 

 

 

Prokopenko menunjukkan adanya beberapa cara untuk memperbaiki 

produktivitas, yaitu: 

1. Studi Kerja 

Studi kerja merupakan kombinasi studi metode teknik dan pengukuran 

kerja, yang digunakan untuk mempelajari pekerjaan orang dan menindikasi 

faktor yang mempengaruhi efisiensi. Work study (studi kerja) biasanya 

digunakan dalam usaha meningkatkan output dari jumlah sumber daya 

tertentu dengan sedikit atau tanpa investasi capital lebih lanjut. Hal ini 

dicapai dengan menganalisi pekerjaan sedang berjalan, proses, dan metode 

kerja. 

2. Pengembangan organisasi 

Pengembangan organisasi adalah proses yang terencana, dikelola, dan 

sistematis. Tujuannya adalah mengubah sistem, budaya, dan perilaku 

organisasi dengan maksud mempengaruhi efektivitas organisasi. 

3. Curah gagasan 

Curah gagasan (brainstorming) adalah suatu proses pembangkitan gagasan 

secara terorganisasi untuk menghindari evaluasi terlalu dini karena apabila 
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demikian, dapat menutup timbulnya gagasan yang baik. Proses curah 

gagasan memberikan kesempatan setiap orang menyampaikan pendapatnya 

secara terbuka. 

4. Forced field analysis 

Forced field analysis merupakan alat untuk menganalisis situasi yang perlu 

diubah. Hal ini memfasilitasi perubahan dalam organisasi dengan 

meminimalkan usaha dan gangguan. 

5. Nominal group technique 

Nominal group technique merupakan pendekatan partisipatif pada 

penemuan fakta, identifikasi masalah dan kekuatan, membangkitkan 

gagasan, dan mengevaluasi progres. 

(Wibowo, 2008:249) 

 

 

Berdasarkan pendapat di atas, ada beberapa cara untuk meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan, yaitu dengan melakukan study kerja, 

pengembangan organisasi, curah gagasan, forced field analysis, dan nominal 

group technique. Kelima cara di atas sangat diperlukan untuk mendapatkan 

produktivitas kerja karyawan yang tinggi. 

 

Menurut Richard L. Daft (2003:334), saat sebuah organisasi memutuskan 

bahwa memperbaiki produktivitas adalah penting, ada tiga area yang bisa 

dikaji sebagai berikut. 

1. Produktivitas teknologis 

Menaikkan produktivitas teknologi mengacu kepada pemakaian mesin, 

robot, komputer, dan teknologi-teknologi lainnya untuk menaikkan output. 

2. Produktivitas pekerja 

Menaikkan produktivitas pekerja berarti mengupayakan agar pekerja 

menghasilkan lebih banyak output selama periode waktu yang sama. 

3. Produktivitas manajerial. 

Menaikkan produktivitas manajerial berarti bahwa para manajer harus 

berbuat lebih baik dalam menjalankan bisnis. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, untuk meningkatkan produktivitas seorang guru 

harus melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya untuk meningkatkan 

produktivitas kerja guru adalah dengan mengikuti pelatihan dan seminar 
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pendidikan untuk memperkaya pengetahuannya. selain itu, guru juga dapat 

mengikuti program sertifikasi. Program sertifikasi ini dilakukan dengan 

berbagai persyaratan diantaranya adalah teruji kualifikasi dan kompetensinya. 

Apabila seorang guru telah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang baik atau 

dengan kata lain merupakan guru yang profesional, maka akan berdampak 

pada hasil pekerjaan guru tersebut. 

 

1.4 Sertifikasi Guru 

 

 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dikemukakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik 

merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan 

dosen sebagi tanda profesional.(E. Mulyasa, 2007:33) 

 

Menurut Masnur Muslich (2007:2), sertifikasi adalah proses pemberian 

sertifikat pendidik kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, 

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

serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, 

yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak. Sementara 

menurut E. Mulyasa dalam Imam Wahyudi (2012:132), sertifikasi dapat 

diartikan sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan 

pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh 

lembaga sertifikasi.  
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National Commision Education Services (NCES) dalam Imam Wahyudi 

(2012:132) memberikan definisi sertifikasi guru sebagai berikut. “Certification 

is a procedure whereby the states evaluates and reviews a teacher candidate’s 

credentials and provides him or her a license to teach.” (sertifikasi guru adalah 

proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah memenuhi standar 

kualifikasi dan standar kompetensi). 

 

 

Wibowo mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai 

berikut. 

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan. 

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

sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan. 

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi 

terhadap pelamar yang kompeten. 

4. Membangun citra masyarakat terhadap propesi pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan 

tenaga kependidikan. 

(E.Mulyasa, 2007:35) 

 

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, jelas bahwa guru sertifikasi adalah 

seorang tenaga pendidik yang profesional yang telah teruji kualifikasi dan 

kompetensinya dalam mengajar dan penguasaan materi dengan sertifikat 

pendidik sebagai bukti nyata yang diberikan oleh pemerintah. Guru serifikasi 

wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, serta 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk memujudkan 

tujuan pendidikan nasional. Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik atau 

guru yang perofesional memperoleh tunjangan profesi yang dibayarkan oleh 

pemerintah. 
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Imam Wahyudi (2012:94) , menguraikan beberapa ciri guru yang produktif 

sebagai berikut. 

1. Menyusun kerangka atau rancangan kerja sebelum melaksanakan tugas 

karena dengan adanya kerangka atau rancangan kerja akan membawa 

dampak sebagai berikut: 

a) Menambah keyakinan, bahwa dengan membuat rancangan kerja akan 

mendapatkan hasil yang optimal dengan menggunakan tenaga sedikit 

mungkin. 

b) Menambah kepastian, bahwa operasional kerja dapat berguna dan 

bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan, sehingga pekerjaan 

yang diharapkan masyarakat benar-benar memuaskan. 

2. Mampu bekerja secara efektif dan efisien, karena dengan efisien dan 

efektivitas akan memperoleh hal-hal sebagai berikut: 

a) Proses kinerja akan lebih baik. 

b) Mengurangi jam kinerja secara lebih bijak. 

c) Memastikan bahwa para guru benar-benar terlatih dan dapat 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

d) Memastikan adanya penanganan dan pengaturan kinerja secara lebih 

matang. 

e) Memastikan pekerjaan yang diharapkan masyarakat hasilnya lebih 

memuaskan. 

f) Memastikan hasil kerja dengan baik. 

3. Mampu melihat hasil kerja yang produktif dan tidak produktif. Ada lima hal 

yang dapat dijadikan sebagai acuan menjadi produktif, yaitu: 

a) Tidak menganggap bahwa tanpa bekerja (keras) kita dapat memperoleh 

suatu yang berharga. 

b) Tidak ketakutan mengambil keputusan karena ada unsure resiko (risk). 

c) Tidak merasa puas karena hasilnya sudah dianggap good enough 

meskipun belum mencapai excellent. 

 

Produktivitas kerja guru sertifikasi adalah suatu usaha yang penuh dari tiap-tiap 

guru sertifikasi untuk mencapai hasil kerja yang optimal yang tercermin dari 

cara guru merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar 

yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja dan pandangan bahwa mutu kerja 

hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan mutu kerja hari esok harus lebih 

baik dari mutu kerja hari ini. Guru sertifikasi harus memenuhi jumlah jam 

wajib mengajar minimum 24 jam tatap muka perminggu. Jumlah jam wajib 
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mengajar minimum 24 jam tatap muka perminggu menjadi salah satu ukuran 

profesionalisme guru sertifikasi. 

 

2. Kompensasi 

 

2.1 Pengertian Kompensasi 

 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung 

atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan (Malayu S.P. Hasibuan, 2009:118). Kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti kontribusi jasa 

mereka pada perusahaan (Veithzal Rivai, 2006:357).  

 

William B. Werther dan Keith Davis memdefinisikan kompensasi sebagai 

berikut. 

“compensation is what employee receive in exchange of their work. Whether 

hourly wages or periodic salaries, the personnel department usually designs 

and administers employee compensation”. 

(kompensasi adalah apa yang seorang pekerja terima sebagai balasan dari 

pekerjaan yang diberikannya. Baik upah per jam ataupun gaji periodic didesain 

dan dikelola oleh bagian personalia)”. (Malayu S.P. Hasibuan, 2009:119) 

 

Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas 

jasa untuk kerja mereka. Besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan (Soekidjo 

Notoatmodjo, 2003:143).  

 

Kompensasi dimaksudkan sebagai balas jasa (reward) perusahaan terhadap 

pengorbanan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan mereka kepada 

perusahaan (Saydam dalam Edy Sutrisno, 2012:181).  
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Menurut Andrew F. Sikula dalam Malayu S.P. Hasibuan (2009:119), 

kompensasi adalah segala sesuatu yang dikonstitusikan atau dianggap sebagai 

suatu balas jasa atau ekuivalen. Sementara menurut Werther dan Davis dalam 

Wibowo (2008:134), mendefinisikan kompensasi sebagai apa yang diterima 

pekerja sebagai tukaran atas kontribusinya kepada organisasi. 

 

Menurut Cascio F. Wayne, kompensasi meliputi bentuk pembayaran tunai 

langsung, pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan, dan 

insentif untuk memotivasi karyawan agar bekerja keras untuk mencapai 

produktivitas yang semakin tinggi. (Sjafri Mangkuprawira, 2003:196) 

 

Panggabean dalam Edy Sutrisno (2012:187) mengemukakan bahwa: 

“Pada dasarnya kompensasi dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, 

yaitu kompensasi finansial dan bukan finansial. Selanjutnya, kompensasi 

finansial ada yang langsung dan ada yang tidak langsung. Kompensasi 

finansial langsung terdiri dari gaji dan insentif. Adapun kompensasi finansial 

tidak langsung dapat berupa berbagai macam fasilitas dan tunjangan. Adapun 

kompensasi nonfinansial dapat berupa pekerjaan dan lingkungan pekerjaan”. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kompensasi adalah balas 

jasa setimpal dan adil dalam bentuk uang maupun benda yang diberikan secara 

langsung maupun tidak langsung oleh organisasi atau lembaga kepada 

karyawan dalam hal ini adalah guru atas kontribusinya melaksanakan tugas 

belajar mengajar dengan baik. Dengan adanya pemberian kompensasi yang adil 

dan pantas guru akan termotivasi melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan 

maksimal, sehingga produktivitas kerja gurupun diharapkan akan semakin 

meningkat. 
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Pemberian kompensasi yang layak bukan saja dapat mempengaruhi kondisi 

materi para karyawan, tetapi juga dapat menenteramkan batin karyawan untuk 

bekerja lebih tekun dan mempunyai inisiatif. Sebaliknya, pemberian 

kompensasi yang tidak layak akan meresahkan gairah kerja, sehingga prestasi 

kerja akan merosot. Oleh karena itu, untuk meningkatkan prestasi kerja 

perusahaan harus memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan sesuai 

dengan kemampuan perusahaan sendiri. (Edy Sutrisno, 2012:189) 

 

Menurut Tohardi dalam Edy Sutrisno (2012:182), kompensasi dihitung 

berdasarkan evaluasi pekerjaan, perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi 

pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemberian kompensasi 

yang mendekati kelayakan (worth) dan keadilan (equity).Werther dan Davis 

dalam Wibowo (2008:134), mengemukakan bahwa di dalam kompensasi 

terdapat sistem insentif yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja. 

Dengan kompensasi pekerja diberikan penghargaan berdasarkan kinerja dan 

bukan berdasarkan senioritas atau jumlah jam kerja. Sementara itu, 

Singodimedjo menambahkan bahawa kompensasi dapat diberikan dalam 

berbagai macam bentuk, seperti: dalam bentuk pemberian uang, pemberian 

material dan fasilitas, dan dalam bentuk pemberian kesempatan berkarier. (Edy 

Sutrisno, 2012:183) 

 

Dengan pemberian kompensasi yang layak dan adil kepada karyawan dalam 

hal ini guru sesuai dengan besaran kerjanya, menjadikan guru memiliki gairah 

dalam bekerja. Dengan gairah keja yang tinggi guru akan berusaha 

memaksimalkan pekerjaannya sehingga terbentuklah produktivitas kerja guru 

yang tinggi.  
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2.2 Komponen-komponen Kompensasi 

 

Menurut Veithzal Rivai (2006:360-362) kompenen-kompenen kompensasi 

antara lain adalah: 

1. Gaji 

Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

kensekuensi dari kedudukannya sebagai seorang karyawan yang 

memberikan sumbangan tenaga dan pikiran dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Atau, dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima 

seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah perusahaan. 

2. Upah 

Upah merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan karyawan 

berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang dihasilkan atau banyaknya 

pelayanan yang diberikan. Jadi tidak seperti gaji yang jumlahnya relatif 

tetap, besarnya upah dapat berubah-ubah tergantung pada keluaran yang 

dihasilkan. 

3. Insentif 

Insentif merupakan imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan 

karena kinerjanya melebihi standar yang ditentukan. Insentif merupakan 

bentuk lain dari upah langsung di luar upah dan gaji yang merupakan 

kompensasi tetap, yang biasa tersebut kompensasi berdasarkan kinerja (pay 

for performance plan) 

4. Kompensasi Tidak Langsung (Fringe Benefit) 

Fringe Benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan 

berdasarkan kebijakan perusahaan terhadap semua karyawan sebagai upaya 

meningkatkan kesejahteraan para karyawan. 

 

 

Berdasarkan pendapat Veithzal Rivai di atas, telah dijelaskan mengenai 

empat komponen kompensasi. Keempat komponen tersebut, antara lain: 

pertama, gaji ialah jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan sebagai 

balasan atas sumbangan tenaga dan pikiran karyawan dalam mencapai 

tujuan perusahaan. Kedua, upah merupakan imbalan finansial langsung yang 

dibayarkan karyawan berdasarkan ukuran kerja. Ketiga, Insentif merupakan 

imbalan langsung yang dibayarkan kepada karyawan karena kinerjanya 

melebihi standar yang ditentukan. Dan keempat, Fringe Benefit merupakan 
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kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijakan perusahaan 

untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

 

2.3 Tujuan Kompensasi 

 

Kompensasi yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada karyawan memiliki 

tujuan yang jelas. Tujuan pemberian kompensasi antara lain adalah: 

1. Ikatan kerja sama 

Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara 

majikan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya 

dengan baik, sedangkan pengusaha/majikan wajib membayar kompensasi 

sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan kerja 

Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 

dari jabatannya. 

3. Pengadaan efektif 

Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi 

Jika balas jasa yang diberikan cukup  besar, manajer akan mudah 

memotivasi bawahannya. 

5. Stabilitas karyawan 

Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal 

konsistensi yang kompentatif maka stabilitas karyawan lebih terjamin 

karena turnover relatif kecil. 

6. Disiplin 

Dengan pemberian balas jasa yang lebih besar maka disiplin karyawan 

semakin baik. Mereka akan menaati peraturan-peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh serikat buruh 

Dengan program kompensasi yang baik pengaruh serikat buruh dapat 

dihindarkan dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh pemerintah 

Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuhan yang 

berlakun (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah dapat 

dihindarkan. 

(Malayu S.P. Hasibuan, 2009:121-122) 
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Sementara menurut Veithzal Rivai (2006:359), tujuan manajemen kompensasi 

(balas jasa) adalah sebagai berikut. 

1. Memperoleh SDM yang berkualitas 

Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi daya tarik 

kepada pelamar. Tingkat pembayaran harus responsive terhadap penawaran 

dan permintaan pasar kerja karena para pengusaha berkompetisi untuk 

mendapatkan karyawan yang diharapkan. 

2. Mempertahankan karyawan yang ada 

Para karyawan bisa keluar jika besaran kompensasi tidak kompetitif dan 

akibatnya akan menimbulkan perputaran karyawan yang semakin tinggi. 

3. Menjamin keadilan 

Manajemen kompensasi selalu berupaya agar keadilan internal dan eksternal 

dapat terwujud. Keadilan internal masyarakat bahwa pembayaran dikaitkan 

dengan nilai relatif  sebuah pekerjaan sehingga pekerjaan yang sama dibayar 

dengan besaran yang sama. Keadilan eksternal berarti pembayaran terhadap 

pekerja merupakan yang dapat dibandingkan dengan perusahaan lain di 

pasar kerja. 

4. Penghargaan terhadap perilaku yang diinginkan 

Pembayaran hendaknya memperkuat perilaku yang diinginkan dan 

bertindak sebagai insentif untuk perbaikan perilaku di masa depan, rencana 

kompensasi efektif, menghargai kinerja, ketaatan, pengalaman, tanggung 

jawab, dan perilaku-perilaku lainnya. 

5. Mengendalikan biaya 

Sistem kompensasi yang rasional membantu perusahaan memperoleh dan 

mempertahankan para karyawan dengan biaya yang beralasan. Tanpa 

manajemen kompensasi efektif, bisa jadi pekerja dibayar di bawah atau di 

atas standar. 

6. Mengikuti aturan hukum 

Sistem gaji dan upah yang sehat mempertimbangkan faktor-faktor legal 

yang dikeluarkan pemerintah dan menjamin pemenuhan kebutuhan 

karyawan. 

7. Memfasilitasi pengertian 

Sistem manajemen kompensasi hendaknya dengan mudah dipahami oleh 

spesialis SDM, manajer operasi, dan para karyawan. 

8. Meningkatkan efisiensi administrasi 

Program pengupahan dan penggajian hendaknya dirancang untuk dapat 

dikelola dengan efisien, membuat sistem informasi SDM optimal, meskipun 

tujuan itu hendaknya sebagai pertimbangan sekunder dibandingkan dengan 

tujuan-tujuan lain. 
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Tujuan manajemen kompensasi adalah untuk membantu organisasi mencapai 

keberhasilan strategis sambil memastikan keadilan internal dan eksternal. 

Internal equity atau keadilan internal memastikan bahwa jabatan yang lebih 

menantang atau orang yang mempunyai kualifikasi lebih baik dalam organisasi 

dibayar lebih tinggi. Sementara itu, external equity atau keadilan eksternal 

menjamin bahwa pekerjaan mendapatkan kompensasi secara adil dalam 

perbandingan dengan pekerjaan yang sama di pasar tenaga kerja. (Wibowo, 

2008:135-136) 

 

Menurut Notoatmodjo dalam Edy Sutrisno (2012:188), ada beberapa tujuan 

dari kompensasi yang perlu diperhatikan, yaitu: 

1. Menghargai prestasi kerja 

Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu penghargaan 

organisasi terhadap prestasi kerja para karyawan. Selanjutnya akan 

mendorong perlaku-perilaku atau kinerja karyawan sesuai dengan yang 

diinginkan perusahaan, misalnya produktivitas yang tinggi. 

2. Menjamin keadilan 

Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya 

keadilan diantara karyawan dalam organisasi. Masing-masing karyawan 

akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan tugas, fungsi, jabatan, 

dan prestasi kerja. 

3. Mempertahankan karyawan 

Dengan sistem kompensasi yang baik, para karyawan akan lebih survival 

bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya karyawan 

dari organisasi itu mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan. 

4. Memperoleh karyawan yang bermutu 

Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak calon 

karyawan akan lebih banyak pula peluang untuk memilih karyawan yang 

baik. 

5. Pengendalian biaya 

Dengan sistem pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi 

seringnya melakukan rekrutmen, sebagai akibat semakin seringnya 

karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih menguntungkan di 

tempat lain. Hal ini berarti penghematan biaya untuk rekrutmen dan seleksi 

calon karyawan baru. 

6. Memenuhi peraturan-peraturan 

Sistem kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari pemerintah. Suatu 

perusahaan yang baik dituntut adanya sistem administrasi kompensasi yang 

baik pula. 
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Berdasarkan berbagai pendapat di atas, dapat disimpulkan tujuan pemberian 

kompensasi yang utama antara lain: Pertama, menjalin ikatan kerjasama antara 

karyawan dengan pihak perusahaan. Kedua, memotivasi karyawan untuk lebih 

memaksimalkan kinerja dan produktivitas kerjanya. Ketiga, membantu 

organisasi mencapai keberhasilan strategis. 

 

3. Motivasi Kerja 

 

3.1 Pengertian Motivasi Kerja 

 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2007:92), motivasi berasal dari kata latin 

“MOVERE” yang berarti “DORONGAN atau DAYA PENGGERAK”. 

Sementara menurut pendapat lain,  motivasi adalah serangkaian sikap dan 

nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu. Sikap dan nilai tersebut merupakan suatu 

invisible yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah 

laku dalam mencapai tujuan. (Veithzal Rivai, 2006:455) 

 

American Encyclopedia dalam Malayu S.P. Hasibuan (2008: 97) memberikan 

definisi motivasi sebagai berikut. 

“Motivation: That predisposition (it self the subject of much controvency) 

within the individual wich arouses sustain and direct his behavior. Motivation 

in volve such factor as biological and emotional needs that can only be 

inferred from observation behavior” (motivasi adalah kecenderungan (suatu 

sifat yang merupakan pokok pertentangan) dalam diri seseorang yang 

membangkit topangan dan mengarahkan tindak-tanduknya. Motivasi meliputi 

faktor kebutuhan biologis dan emosional yang hanya dapat diduga dari 

pengamatan tingkah laku manusia). 
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Menurut Bedjo Sujanto (2009:108) motivasi merupakan penggerak dalam diri 

manusia untuk berbuat serta memberikan arah kepada perbuatan. Produktivitas 

seseorang dalam suatu lembaga sebagian besar ditentukan oleh motivasi orang 

untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan menurut J.P. Chalplin, motivasi 

adalah suatu variable yang ikut campur tangan yang digunakan untuk 

menimbulkan faktor-faktor tertentu di dalam organism, yang membangkitkan, 

mengelola, mempertahankan, menyalurkan tingkah laku menuju satu sasaran. 

(Imam Wahyudi, 2007:100) 

 

Stephen P. Robbins mendefinisikan pengertian motivasi sebagai berikut. 

“We’ll define motivation as the willingness to exert high levels of effort toword 

organizational goals, conditional by effort’s ability to satisfy some individual 

need”. (Kita akan mendefinisikan motivasi sebagai suatu kerelaan untuk 

berusaha seoptimal mungkin dalam pencapaian tujuan organisasi yang 

dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan 

individu). (Malayu S.P Hasibuan, 2007:96) 

 

Menurut Gitosudarmo, motivasi adalah suatu faktor yang mendorong 

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi 

sering kali diartikan sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Setiap 

aktivitas yang dilakukan oleh seseorang pasti memiliki suatu faktor yang 

mendorong aktivitas tersebut. oleh karena itu, faktor pendorong dari seseorang 

untuk melakukan suatu aktivitas tertentu pada umumnya adalah kebutuhan 

serta keinginan orang tersebut. (Edy Sutrisno, 2012:109) 

 

 

Menurut Zainun dalam Edy Sutrisno (2012:112), kebutuhan mencakup dua hal. 

Pertama, merupakan hal yang memang harus dimiliki karena hal itu betul-betul 

merupakan suatu yang diperlukan. Kedua, merupakan suatu yang sering 

diutarakan sebagai kebutuhan, padahal sesungguhnya baru merupakan 

keinginan belaka. 
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Berdasarkan berbagai pandangan dan pendapat para ahli di atas, motivasi 

adalah suatu faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan tertentu. Setiap pekerjaan yang dilakukan seseorang  pasti memiliki 

faktor yang mendorong seseorang melakukan pekerjaan tersebut. Pada 

umumnya yang menjadi faktor pendorong seseorang melakukan pekerjaan 

tertentu adalah kebutuhan serta keinginan orang tersebut. Apabila seseorang 

menginginkan dan membutuhkan sesuatu, maka orang tersebut akan terdorong 

melakukan suatu aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. 

 

David McClelland menganalisis tentang tiga kebutuhan manusia yang sangat 

penting di dalam organisasi atau perusahaan tentang motivasi mereka. 

McClellend theory of needs memfokuskan kepada tiga hal, yaitu: 

1. Kebutuhan dalam mencapai kesuksesan (Need for achievement); 

kemampuan untuk mencapai hubungan kepada standar perusahaan yang 

telah ditentukan juga perjuangan karyawan untuk menuju keberhasilan. 

2. Kebutuhan dalam kekuasaan atau otoritas kerja (Need for power); kebutuhan 

untuk membuat orang berperilaku dalam keadaan yang wajar dan bijaksana 

di dalam tugasnya masing-masing. 

3. Kebutuhan untuk berafiliasi (Need for affiliation); hasrat untuk bersahabat 

dalam mengenal lebih dekat rekan kerja atau para karyawan di dalam 

organisasi. (Veithzal Rivai, 2006:459) 

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, ada tiga kebutuhan manusia yang dapat 

memotivasi seseorang untuk bekerja. Ketiga kebutuhan tersebut antara lain: 

kebutuhan dalam mencapai kesuksesan (Need for achievement), kebutuhan 

dalam kekuasaan atau otoritas kerja (Need for power), dan kebutuhan untuk 

berafiliasi (Need for affiliation). 
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Malone membedakan dua bentuk motivasi yang meliputi motivasi intrinsic dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik timbul tidak memerlukan rangsangan 

dari luar karena memang telah ada dalam diri individu sendiri , yaitu sesuai 

atau sejalan dengan kebutuhan. Sedangkan motivasi ekstrinsik timbul karena 

adanya rangsangan dari luar individu. (Hasmzah B. Uno, 2007:66) 

 

Menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2011:19), motivasi 

sendiri ada dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

a. Motivasi Intrinsik. Jenis motivasi ini timbul dari dalam individu sendiri 

tanpa ada paksaan dorongan orang lain, tetapi atas dasar dari kemauan 

sendiri. 

b. Motivasi Ekstrinsik. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari 

luar individu, apakah karena adanya ajakan, seruan, atau paksaan dari orang 

lain. 

 

Jenis-jenis motivasi menurut Prayitno dalam Imam Wahyudi (2007:102), 

adalah sebagai berikut. 

1. Motivasi intrinsik, motivasi ini timbul dari dalam diri seseorang. Pegawai 

yang bermotivasikan intrinsik dapat dilihat dalam proses penyelesaian 

pekerjaan, pegawai akan lebih rajin dan bersungguh-sungguh dalam 

menyelesaikan pekerjaannya dan berkeinginan untuk dapat mencapai hasil 

yang sempurna. 

2. Motivasi ekstrinsik, motivasi ini timbul dari luar diri seseorang. Misalnya, 

suasana, fasilitas, pengawasan, pimpinan, dan bawahan serta hal-hal yang 

bersifat non-fisik lainnya. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa motivasi meliputi motivasi intrinsik 

dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari 

dalam diri seseorang itu sendiri, seperti kemauannya dalam melakukan suatu 

pekerjaan atau aktivitas. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang 

berasal dari luar diri seseorang karena adanya rangsangan, seperti ajakan dan 

seruan melakukan suatu pekerjaan agar kebutuhannya dapat terpenuhi. 
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Hamzah B. Uno (2007:71-72) mengemukakan definisi motivasi kerja secara 

konseptual dan operasional. Secara konseptual, motivasi kerja merupakan salah 

satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar atau kecilnya 

pengaruh motivasi pada kinerja seseorang tergantung pada seberapa banyak 

intensitas motivasi yang diberikan. Sedangkan secara operasional, motivasi 

kerja adalah dorongan dari dalam diri dan luar diri seseorang, untuk melakukan 

sesuatu yang terlihat dari dimensi internal dan dimensi eksternal. 

 

Motivasi kerja adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

menggerakkan, mengarahkan perilaku, memberikan semangat kerja yang tinggi 

untuk memenuhi tujuan tertentu yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien 

(Imam Wahyudi, 2012:100). Sementara itu, motivasi kerja guru tidak lain 

adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan guru agar perilaku 

mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. (Hamzah B. Uno, 2007:71) 

 

Gitosudarmo dalam Edy Sutrisno (2012:111) mengemukakan bahwa: 

“Motivasi untuk bekerja ini sangat penting bagi tinggi rendahnya produktivitas 

perusahaan. Tanpa adanya motivasi dari para karyawan untuk bekerja sama 

untuk kepentingan perusahaan, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan 

tercapai. Sebaliknya, apabila terdapat motivasi yang tinggi dari karyawan, 

maka hal ini merupakan suatu jaminan atas keberhasilan perusahaan dalam 

mencapai tujuannya”. 

 

Motivasi kerja merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang 

untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. 

Semakin besar motivasi kerja yang terdapat dalam diri seorang guru, maka 

semakin tinggi produktivitas kerja guru tersebut. Sebaliknya, jika motivasi 

dalam bekerja merosot maka akan berdampak pula pada menurunnya 

produktivitas kerja. Tinggi rendahnya produktivitas kerja guru ini juga akan 

berdampak pada hasil belajar siswa. 



 
 
 

37 

3.2 Tujuan dan Fungsi Motivasi 

 

Pemberian motivasi kepada karyawan dalam suatu organisasi atau lembaga 

memiliki tujuan-tujuan positif sebagai berikut. 

1. Mendorong gairah dan semangat kerja karyawan; 

2. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan; 

3. Meningkatkan produktivitas kerja karyawan; 

4. Mempertahankan loyalitas dan kstabilan karyawan perusahaan; 

5. Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan; 

6. Mengefektifkan pengadaan karyawan; 

7. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik; 

8. Meningkatkan kreativitas dan pertisipasi karyawan; 

9. Meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan; 

10. Mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya; 

11. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku; 

(Malayu S.P. Hasibuan, 2007:97-98) 

 

Oemar Hamalik dalam Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2011:20), 

mengemukakan bahwa ada tiga fungsi motivasi, sebagai berikut. 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor 

yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan langkah 

penggerak dari setiap pekerjaan yang akan dikerjakan. 

2. Menentukan arah perbuatan yakni kearah tujuan yang hendak dicapai. 

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang 

harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan yang harus dikerjakan 

yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-

perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

 

 

Berdasarkan uraian di atas, terlihat jelas bahwa motivasi memiliki tujuan dan 

fungsi sebagai faktor pendorong, pengarah dan sebagai penggerak untuk 

meningkatkan produktivitas kerja. Seorang guru sangat memerlukan motivasi 

dalam bekerja. Dengan motivasi kerja yang dimiliki guru, maka guru tersebut 

dapat memenuhi kebutuhan siswa dalam hal pemahaman materi sehingga, akan 

meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. 
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4. Metode Mengajar 

 

4.1 Pengertian Metode Mengajar 

 

Metode mengajar dipergunakan oleh guru guna kepentingan pembelajaran. 

Dengan metode mengajar diharapkan akan tercipta interaksi edukatif antara 

guru dan siswa. Interaksi edukadif ini berguna agar proses belajar mengajar 

menjadi hidup dan tidak membosankan. Proses ini akan berjalan dengan efektif 

jika siswa lebih banyak berperan aktif dibandingkan guru. Dalam interaksi ini 

guru berperan sebagai pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai 

penerima/dibimbing. 

 

Menurut Tardif dalam Muhibbin Syah (2007:201) metode mengajar ialah cara 

yang berisi prosedur baku untuk melaksanakan kegiatan kependidikan, 

khususnya kegiatan penyajian materi pelajaran kepada siswa. 

 

Menurut Syaiful Bahri Djamarah, seorang guru tidak akan dapat melaksanakan 

tugasnya bila dia tidak menguasai satupun metode mengajar yang dirumuskan 

dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan. (Syaiful Bahri Djamarah 

dan Aswan Zain, 2010:46) 

 

Metode mengajar adalah salah satu cara yang dipergunakan guru dalam 

mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran (B. 

Suryosubroto, 2002:43). Sedangkan menurut Pupuh Fathurrohman dan Sobry 

Sutikno (2011:55), metode mengajar adalah cara-cara menyajikan bahan 

pelajaran kepada siswa untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. 
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Winarno Surakhmad dalam Suryosubroto (2002:148) menegaskan bahwa 

metode pengajaran adalah cara-cara pelaksanaan daripada proses pengajaran, 

atau soal bagaimana teknisnya sesuatu bahan pelajaran diberikan kepada 

murid-murid di sekolah. Sementara Djamarah dan Zain (2000:83), 

mengemukakan bahwa metode mengajar adalah suatu cara mengajar yang 

bersifat netral dan umum tidak diwarnai oleh bidang apapun, tetapi 

menggunakan unsur-unsur inovatif, karena memberikan alternatif  lain yang 

dapat digunakan dalam kelas.  

 

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, metode mengajar adalah cara yang 

dipergunakan oleh guru sebagai sarana untuk menyampaikan materi pelajaran 

kepada siswa. Dengan pemilihan metode mengajar yang tepat diharapkan siswa 

dapat dengan mudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh 

guru. Kaitannya metode mengajar dalam meningkatkan produktifitas kerja 

guru sertifikasi adalah perlu dipahami bahwa setiap guru yang telah 

tersertifikasi berarti telah teruji kompetensinya termasuk dalam pemilihan, 

penggunaan, dan penguasaan metode mengajar yang tepat, sehingga dengan 

penerapan metode mengajar yang tepat diharapkan siswa dapat dengan mudah 

mengerti materi pelajaran. Dampak positif dari hal tersebut adalah hasil belajar 

siswa yang meningkat.  

 

4.2 Macam-macam Metode Mengajar 

 

Guru dituntut untuk menggunakan lebih dari satu metode mengajar agar proses 

belajar mengajar tidak membosankan dan anak didik dapat tertarik 

memperhatikan materi yang disajikan oleh guru. Metode mengajar banyak 
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macamnya, seperti yang telah diuraikan oleh Syaiful Bahri Djamarah dan 

Aswan Zain (2010:83) sebagai berikut. 

1. Metode proyek 

Metode proyek atau unit adalah cara penyajian pelajaran yang bertitik 

tolak dari suatu masalah, kemudia dibahas dari berbagai segi yang 

berhubungan sehingga pemecahannya secara keseluruhan dan bermakna. 

2. Metode eksperimen 

Metode eksperimen (percobaan) adalah cara penyajian pelajaran, di mana 

siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri 

sesuatu yang dipelajari. 

3. Metode tugas dan resitasi 

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan di mana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. 

4. Metode diskusi 

Metode diskusi adalah cara penyajian pelajaran, dimana siswa-siswa 

diharapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa pernyataan atau 

pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan 

bersama. 

5. Metode sosiodrama 

Metode sosiodrama dan role playing pada dasarnya mendramtisasikan 

tingkah laku dalam hubungnnya dengan masalah sosial. 

6. Metode demonstrasi 

Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan 

atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda 

tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan, yang 

sering disertai dengan penjelasan lisan.  

7. Metode problem solving 

Metode problem solving (metode pemecahan masalah) bukan hanya 

sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, 

sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode-metode lainnya 

yang dimulai dengan mencari data sampai kepada menarik kesimpulan 

8. Metode karyawisata 

Metode karyawisata adalah cara mengajar yang dilaksanakan dengan 

mengajar siswa ke suatu tempat atau objek tertentu di luar sekolah untuk 

mempelajari/menyelidiki sesuatu. 

9. Metode tanya jawab 

Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk 

pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi 

dapat pula dari siswa kepada guru. 

10. Metode latihan 

Metode latihan merupakan suatu cara mengajar yang baik untuk 

memelihara kebiasaan-kebiasaan tertentu. 

11. Metode ceramah 

Meetode ceramah adalah metode yang dipergunakan sebagai alat 

komunikasi lisan antara guru dengan anak didik dalam proses belajar 

mengajar.  
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Menurut Pupuh Fathurrohman dan M. Sobry Sutikno (2011:61), beberapa 

metode yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, di antaranya: 

1. Metode ceramah 

2. Metode tanya jawab 

3. Metode diskusi 

4. Metode kisah/cerita 

5. Metode demonstrasi 

6. Metode karyawisata 

7. Metode tutorial 

8. Metode perumpamaan 

9. Metode pemahaman dan penalaran 

10. Metode suru teladan 

11. Metode peringatan dan pemberian motivasi 

12. Metode praktek 

13. Metode pemberian ampunan dan bimbingan 

14. Metode kerja sama 

15. Metode tulisan 

16. Metode penugasan 

 

Setiap metode mengajar memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga kurang 

tepat rasanya jika guru hanya menggunakan satu metode mengajar saja dalam 

setiap pertemuan. Penggunaan metode mengajar yang bervariasi dalam setiap 

pertemuan akan menghindari rasa bosan dalam proses belajar mengajar. Selain 

itu, bervariasinya metode mengajar yang digunakan juga berfungsi untuk 

menutupi kekurangan-kekurangan dari tiap metode tersebut.  

 

Winarno Surakhmad mengemukakan lima macam faktor yang mempengaruhi 

penggunaan metode mengajar sebagai berikut. 

1. Tujuan yang berbagai-bagai jenis dan fungsinya; 

2. Anak didik yang berbagai-bagai tingkat kematangannya; 

3. Situasi yang berbagai-bagai keadaannya; 

4. Fasilitas yang berbagai-bagai kualitas dan kuantitasnya; 

5. Pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. 

(Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Zain, 2010:46) 
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Pemilihan dan penggunaan metode mengajar yang digunakan oleh guru dalam 

setiap pertemuan kelas bukanlah asal pilih dan asal pakai, tetapi harus melalui 

seleksi sehingga sesuai dengan perumusan tujuan instruksional khusus. 

Penggunaaan metode yang bervariasi juga tidak akan menguntungkan kegiatan 

belajar mengajar jika guru tidak tepat memilih metode sesuai dengan tujuan 

dan materi yang akan disajikan. Oleh karena itu, guru dituntut menggunakan 

kompetensinya dalam pemilihan metode mengajar yang tepat. 

 

Makin tepat metode mengajar yang dipilih dan digunakan oleh guru dalam 

proses pembelajaran, diharapkan proses pembelajaran akan semakin baik. 

Selain itu, metode yang tepat juga akan mempengaruhi efektivitas pencapaian 

tujuan pembelajaran. Hal ini juga harus memperhatikan faktor-faktor lain yang 

ikut mempengaruhi, seperti; faktor guru, faktor anak didik, faktor situasi, 

(lingkungan belajar), media, dan lain-lain. 

 

5. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

Studi atau penelitian yang sejenis dengan pokok masalah yang dihadapkan 

dalam skripsi ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Oleh 

karena itu pada bagian ini dilengkapi beberapa hasil penelitian yang ada 

kaitanya dengan pokok masalah ini, antara lain: 
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Tabel 3. Hasil Penelitian yang Relevan 

 

No Nama Judul Skripsi Kesimpulan 

1 Vitta Romauli 

Gultom 

Pengaruh Perencanaan 

Pengajaran Guru, 

Pengawasan, dan 

Kompensasi terhadap 

Kinerja Guru pada SMA 

Taman Siswa Teluk 

Betung Utara Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010 

Ada pengaruh perencanaan, pengawasan, 

dan kompensasi terhadap kinerja guru 

pada SMA Taman Siswa Teluk Betung 

Utara Bandar Lampung Tahun Pelajaran 

2009/2010, diperoleh Fhitung>Ftabel = 

9,305>2,934 dengan keeratan hubungan 

koofesien korelasi (R) 0,700 dan 

Koofesien determinasi (R
2
) 0,490 

determinasi (R
2
) 49% . 

 

2 Ucha Nurhati 

Putri 

Pengaruh Partisipasi Guru 

dalam Pengambilan 

Keputusan, Kerjasama, 

dan Rasa Keadilan 

terhadap produktivitas 

kerja guru SMP Negeri 2 

Negerikaton kec. 

Negerikaton Kab. 

Pesawaran Tahun 

Pelajaran 2010/2011. 

 

Ada pengaruh partisipasi guru dalam 

pengambilan keputusan, kerjasama, dan 

rasa keadilan terhadap produktivitas kerja 

guru SMPN 2 Negrikaton tahun ajaran 

2010/2011, yang ditunjukkan oleh hasil uji 

regresi linier multiple diperoleh R
2
 = 

0,518, pada taraf signifikansi 0,05 dengan 

F hitung = 10,755 sedangkan Ftabel = 2,922, 

ini berarti Fhitung >Ftabel. 

 

3 Nur Ukhti 

Alfath 

Pengaruh Aktivitas Belajar 

dan Metode Mengajar 

Guru di Sekolah terhadap 

Hasil Belajar Ekonomi 

Siswa Kelas XI IPS SMA 

Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 

2010/2011. 

Ada pengaruh yang positif dan signifikan 

aktivitas belajar dan metode mengajar guru 

terhadap hasil belajar ekonomi siswa kelas 

XI IPS di SMA Muhammadiyah 2 Bandar 

Lampung Tahun Pelajaran 2010/2011. 

Dengan kata lain, jika aktivitas belajar dan 

metode mengajar guru baik maka hasil 

belajar juga akan baik, begitu juga 

sebaliknya. 

 

4 Fitria Pengaruh Kompetensi dan 

Motivasi Mengajar 

terhadap Kinerja Guru 

pada SMP Negeri 24 

Bandar Lampung Tahun 

Pelajaran 2009/2010. 

Ada pengaruh positif yang signifikan 

antara kompetensi guru dan motivasi 

mengajar terhadap kinerja guru pada SMP 

Negeri 24 Bandar Lampung tahun 

pelajaran 2009/2010 dengan    Fhitung 

(45,514) > Ftabel (4,26) menghasilkan 

hipotesis diterima. Dengan demikian 

kompetensi guru yang cukup optimal dan 

motivasi mengajar yang tinggi 

menandakan bahwa guru dituntut memiliki 

kemampuan dalam segala bidang, terutama 

yang mengarah pada proses belajar 

mengajar. Hal ini berkaitan erat dengan 

peningkatan kinerja guru apakah baik, 

sedang, atau tinggi. 
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B. Kerangka Pikir 

 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting. (Uma Sekaran dalam Sugiyono, 2011:91) 

 

Produktivitas kerja guru sertifikasi adalah suatu usaha yang penuh dari tiap-tiap 

guru sertifikasi untuk mencapai hasil kerja yang optimal yang tercermin dari 

cara guru merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses belajar mengajar 

yang intensitasnya dilandasi oleh etos kerja dan pandangan bahwa mutu kerja 

hari ini harus lebih baik dari hari kemarin dan mutu kerja hari esok harus lebih 

baik dari mutu kerja hari ini. Guru sertifikasi harus memenuhi jumlah jam 

wajib mengajar minimum 24 jam tatap muka perminggu. Jumlah jam wajib 

mengajar minimum tersebut menjadi salah satu ukuran profesionalisme guru 

sertifikasi. Namun pada kenyataannya, untuk memenuhi jam wajib mengajar 

minimum 24 jam tatap muka perminggu sangat sulit, banyak guru sertifikasi 

yang jumlah jam mengajarnya masih kurang dari 24 jam tatap muka 

perminggu, sehingga guru sertifikasi harus berusaha memenuhi jumlah jam 

wajib mengajar minimum agar terpenuhi jam kerjanya menjadi 24 jam tatap 

muka perminggu. 

 

Kompensasi merupakan balas jasa setimpal dan adil dalam bentuk uang 

maupun benda yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung oleh 

organisasi atau lembaga kepada karyawan dalam hal ini adalah guru atas 

kontribusinya melaksanakan tugas belajar mengajar dengan baik. Dengan 

adanya pemberian kompensasi yang layak, adil dan tepat waktu  guru akan 
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termotivasi melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan maksimal, sehingga 

produktivitas kerja gurupun diharapkan akan semakin meningkat. Kompensasi 

dalam penelitian ini adalah kompensasi dalam bentuk gaji pokok, tunjangan 

yang melekat pada gaji, tunjangan sertifikasi, tunjangan fungsional, tunjangan 

khusus, dan insentif yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan 

dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Namun kondisi yang terjadi di 

lapangan, kompensasi dalam bentuk tunjangan sertifikasi yang jumlahnya 

sebesar satu kali gaji pokok sering diterima guru tidak tepat waktu, hal ini 

tentunya akan membuat kurangnya gairah guru dalam bekerja dan berdampak 

pada kurang optimalnya kinerja guru sertifikasi serta mencerminkan 

produktivitas kerja guru yang rendah. 

 

Motivasi kerja merupakan dorongan dari dalam maupun luar diri seseorang 

untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, seseorang harus memiliki kebutuhan yang menjadi 

motivasinya untuk bekerja. Kebutuhan tersebut meliputi: kebutuhan dalam 

kekuasaan atau otoritas kerja (Need for power), kebutuhan untuk berafiliasi 

(Need for affiliation), dan kebutuhan dalam mencapai kesuksesan (Need for 

achievement). Namun pada kenyataannya, masih banyak guru sertifikasi yang 

belum memiliki motivasi kerja yang tinggi dalam menjalankan tugasnya, hal 

ini diduga akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi. 
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Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan oleh guru sebagai sarana 

untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Dengan pemilihan metode mengajar yang tepat diharapkan siswa 

dapat dengan mudah mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh 

guru. Kaitannya metode mengajar dalam meningkatkan produktivitas kerja 

guru sertifikasi adalah perlu dipahami bahwa setiap guru yang telah 

tersertifikasi berarti telah teruji kompetensinya termasuk dalam pemilihan, 

penggunaan, dan penguasaan metode mengajar yang tepat, sehingga dengan 

penerapan metode mengajar yang tepat diharapkan siswa dapat dengan mudah 

mengerti materi pelajaran. Dampak positif dari hal tersebut adalah hasil belajar 

siswa yang meningkat. Naiknya hasil belajar siswa menunjukkan pencapaian  

tujuan pendidikan dan membuktikan bahwa produktivitas kerja guru juga 

meningkat. Namun dalam kenyataannya, masih ada guru sertifikasi yang belum 

menerapkan metode mengajar bervariasi, sebagian dari guru sertifikasi masih 

menggunakan metode mengajar yang konvensional. Metode konvensional 

kurang efektif digunakan karena siswa tidak terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran sehingga akan berdampak pada rendahnya hasil belajar siswa dan 

tidak tercapainya tujuan pendidikan serta mencerminkan rendahnya 

produktivitas kerja guru. 

 

Berdasarkan pemikiran di atas, diduga ada pengaruh antara kompensasi, 

motivasi kerja, dan metode mengajar terhadap produktivitas kerja guru 

sertifikasi dapat dilihat pada paradigma berikut. 
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Gambar 1.  Paradigma pengaruh variabel independen kompensasi(X1), 

                         motivasi kerja (X2), dan metode mengajar (X3) terhadap  

             variabel dependen produktivitas kerja guru sertifikasi (Y). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Hipotesis 

 

1. Ada pengaruh kompensasi terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi pada 

SMP Negeri Kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013. 

2. Ada pengaruh motivasi kerja terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi 

pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013. 

3. Ada pengaruh metode mengajar terhadap produktivitas kerja guru sertifikasi 

pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo tahun pelajaran 2012/2013. 

4. Ada pengaruh kompensasi, motivasi kerja, metode mengajar terjadap 

produktivitas kerja guru sertifikasi pada SMP Negeri Kecamatan Trimurjo 

tahun pelajaran 2012/2013. 

 

Sumber: Sugiyono, (2011:11) 
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