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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

2.1 Pengertian Sertifikasi 

 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 

Dosen pada pasal 1 ayat 2 berbunyi “Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk guru dan dosen” dan pada ayat 12 berbunyi “Sertifikat pendidik 

adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen 

sebagai tenaga profesional” (Yamin, 2006: 57). Dasar tersebut maka yang 

dimaksud dengan guru sertifikasi disini adalah guru profesional yang kedudukan 

istilahnya sama seperti dokter, akuntan, notaris, pengacara atau apoteker. 

 

2.2 Kinerja Guru 

 

Setiap lembaga, organisasi kerja atau instansi didalamnya terdapat sejumlah orang 

untuk mencapai tujuan bersama. Selain tujuan organisasi, setiap personil 

berdasarkan tata aturan yang berlaku atau norma-norma kerja sesuai dengan 

bidang kerjanya. Jika pelaksanaan tugas itu berjalan baik sesuai dengan program 

kerja yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa yang dicapai dalam 

kategori baik, dan demikian pula sebaliknya. 

 

Kinerja merupakan suatu peristilahan yang digunakan secara umum yang 

menyangkut individu dalam suatu kelompok organisasi atau lembaga. Setiap 
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organisasi atau lembaga mempunyai tata aturan kerja yang harus dilaksanakan dan 

ditaati oleh setiap individu yang menjadi anggota, ke arah pencapaian tujuan 

bersama. Istilah kinerja menurut Keban (2004: 191) adalah: “Kinerja merupakan 

terjemahan dari performance diartikan sebagai penampilan, unjuk kerja atau 

prestasi”. Selanjutnya Russel dalam Keban (2004: 192) menyatakan kinerja 

merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah suatu pekerjaan atau aktivitas 

dijalankan selama kurun waktu tertentu. Dengan demikian kinerja hanya mengacu 

pada serangkaian hasil yang diperoleh pegawai selama periode tertentu. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diambil pengertian bahwa kinerja 

merupakan kondisi yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan serangkaian 

pekerjaan. Sedangkan Budiman (2003: 119) menjelaskan: “Kinerja adalah 

menggambarkan sampai seberapa jauh organisasi tersebut mencapai hasil ketika 

dibandingkan dengan kinerjanya terdahulu, dibandingkan dengan organisasi lain 

dan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan target yang telah ditetapkan”. 

 

Pengertian kinerja menurut pendapat Surachman (2000: 205) yaitu: “Kinerja 

adalah refleksi dan sikap pribadi maupun kelompok tentang kerja dan kerjasama, 

seperti sikap setiap pegawai, kinerja sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh 

berbagai kebijakan pimpinan”. Artinya kinerja merupakan kondisi pelaksanaan 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang ditinjau dari 

norma atau etika kerja yang telah ditentukan. Kemudian menurut pendapat 

Nitisemito (2002: 160) mendefinisikan kinerja adalah melakukan pekerjaan secara 

lebih giat sehingga dengan demikian akan diharapkan cepat dan lebih baik. 
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2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

 

Suatu tujuan organisasi akan dapat mudah dicapai melalui kerja sama. Adanya 

kerja sama ini akan menimbulkan suatu rasa ikatan organisasional dan emosional 

diantara masing-masing individu, karena adanya saling pengertian serta rasa 

kepedulian antara anggota organisasi, akibatnya kinerja individu menjadi tinggi. 

 

Apabila individu mempunyai kinerja tinggi, maka minat individu tersebut untuk 

makhluk sama dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab akan tinggi, 

akibatnya hasil yang diperoleh akan semakin maksimal. Demikian sebaliknya, 

apabila para individu memiliki kinerja rendah, maka minat serta motivasi untuk 

menyelesaikan pekerjaannya juga rendah, akibatnya hasil yang dicapai tidak dapat 

maksimal. 

 

Tinggi rendahnya suatu kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang dapat menyebabkan kinerja pegawai tersebut tinggi atau rendah. Dalam hal 

ini Zainun (2000: 63) menjelaskan: 

 

Ada beberapa faktor yang ikut mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai 

yaitu: a) Kehormatan hubungan pemimpin dan bawahan; b) Kepuasan anggota 

terhadap tugas; c) Suasana/ iklim kerja yang bersahabat; d) Rasa kemanfaatan 

bagi tercapainya tujuan organisasi yang harus dicapai bersama; e) Adanya atas 

usahanya; dan f) Adanya ketenangan jiwa, jaminan kepastian dan perlindungan 

atas diri dan karir mereka. 

 

Hal serupa juga dikemukakan oleh Nitisemito (2002: 164) menyatakan bahwa: 

“Indikasi turunnya kinerja adalah: a) Turunnya atau rendahnya produktivitas; b) 
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Tingkat absensi yang tinggi cenderung naik; c) Labourtumer yang tinggi; d) 

Tingkat kerusakan yang tinggi; e) Kegelisahan; f) Tuntutan yang sering terjadi; g) 

Pemogokan”. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Hasibuan (2000: 87) antara 

lain: (1) sikap mental/ motivasi berprestasi, (2) disiplin kerja, (3) etika kerja; (4) 

pendidikan; (5) keterampilan: (6) manajemen kepemimpinan; (7) tingkat 

penghasilan; (8) gaji dan kesehatan; (9) jaminan sosial; (10) iklim kerja; (11) 

sarana prasarana (12) teknologi; (13) kesempatan berprestasi. 

 

Seorang pegawai yang kinerjanya mengalami penurunan cenderung malas dalam 

melaksanakan tugas, sengaja menunda pekerjaan atau juga memperlambat 

pekerjaan, yang berarti menunjukkan kurang disiplinnya pegawai serta adanya 

ketidaktenangan. Sementara itu ketidaktenangan dapat berwujud keluh kesah, 

kegelisahan, dan lain-lain. Sebagai seorang pemimpin harus mempunyai kepekaan 

terhadap gejala semacam itu dan harus mampu mengantisipasi terhadap turunnya 

kinerja bawahannya. 

 

Mengatasi kinerja yang rendah dapat dilakukan dengan berbagai hal. Matutina 

(2002: 62-63) menyatakan beberapa hal yang dapat dilakukan guna meningkatkan 

serta membina kinerja: yaitu: a) Pembinaan disiplin kerja, b) Pengembangan 

kepribadian, c) Pengikutsertaan pegawai dalam proses pengambilan karir dan 

masa depannya, d) Memberikan penghargaan yang wajar, e) Mengelola konflik 

dan kompetisi, f) Menciptakan suasana saling menghormati di antara pegawai, g) 

Kesempatan promosi dan pengembangan karir, h) Pengertian pimpinan terhadap 

pegawai yang mengalami masalah, I) Jaminan perlakuan yang adil dan objektif, j) 
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Memberikan pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, k) Adanya pengakuan, 

l) Imbalan pengakuan, dan m) Imbalan keuangan atau financial rewards. 

 

Uraian di atas memperlihatkan pentingnya memperhatikan dan memenuhi hak-

hak pegawai yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Artinya 

pegawai akan memiliki kinerja yang tinggi dalam makhluk apabila terdapat 

kesesuaian antara pengorbanan yang telah dilakukan dengan imbalan yang 

diperolehnya. Pegawai juga dilibatkan dalam membicarakan masalah-masalah 

yang sedang dihadapi dalam organisasi dan dalam proses pengambilan suatu 

keputusan, karena pada hakekatnya para pegawai ingin diakui keberadaannya oleh 

pimpinan. 

 

2.2.2 Indikator Kinerja 

 

Dalam suatu organisasi, kinerja akan sangat tergantung pada tiga pertimbangan 

sebagaimana dikemukakan oleh Surachman (2000:207) sebagai berikut: a) 

Kesempatan, di mana pegawai dapat memberikan saran-saran, seperti bagaimana 

memperbaiki metode kerja, b) Alat-alat yang ada untuk makhluk sama antara 

pemimpin dengan karyawan guna memecahkan persoalan dan badan alat lembaga 

yang bersangkutan, dan c) Prosedur untuk mempertahankan berbagai keberatan 

karyawan. 

 

Sedangkan Mursanto (2002:150) menyatakan bahwa: “Indikator kinerja dibagi 

menjadi tiga bagian, yaitu: kesempatan dan kemampuan kerja, disiplin kerja yang 

tinggi, dan antusiasme dalam makhluk. Untuk mengetahui indikator kinerja secara 

lebih jelas, maka ketiga indikator kinerja di atas dapat diuraikan sebagai berikut: 
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2.2.2.1 Kesempatan dan Kemampuan kerja 

  Kemampuan kerja adalah tersedianya modal kecakapan, ketangkasan dan 

keterampilan serta modal lain yang menyangkut kemampuan kerja, 

sehingga memungkinkan guru dapat berbuat banyak bagi tempatnya 

makhluk. Kinerja adalah penampilan atau pelaksanaan kerja dan prestasi 

kerja, pencapaian hasil kerja seperti yang ditargetkan, sikap dalam 

makhluk dan kemampuan makhluk sama, serta penyelesaian tugas yang 

cepat dan dengan hasil yang lebih baik atau meningkat. 

 

2.2.2.2 Antusias kerja 

Antuasias kerja menunjukkan semangat yang mendalam terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. Apabila anggota mempunyai antusias kerja 

yang tinggi, maka minat untuk makhluk sama dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawab akan tinggi. Akibatnya hasil yang diperoleh akan 

semakin maksimal. Demikian sebaliknya, apabila para anggota antusias 

kerjanya rendah, maka minat untuk menyelesaikan pekerjaannya rendah 

dan akibatnya hasil kerja yang dicapai tidak akan maksimal. Suatu 

organisasi apabila mampu meningkatkan antusias kerja pegawai, maka 

banyak keuntungan yang akan diperoleh, antara lain; efisiensi biaya, 

tenaga dan waktu. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa antusias kerja 

berpengaruh terhadap ketepatan dan kecepatan hasil pekerjaan yang telah 

dicapai. 
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Pengertian antusias kerja dikemukakan oleh As’ad (2001:56) adalah: 

Antusias kerja dapat diketahui dalam hal-hal berikut ini: a) Adanya 

keinginan makhluk dengan baik, rajin dan teliti; b) Adanya kegembiraan 

serta tidak dirasakan kebosanan dalam makhluk dan c) Adanya faktor 

kerja sama yang rapi antara sesama rekan kerja yang menyebabkan 

pegawai memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa yang dimaksud 

dengan antusias kerja adalah sikap mental seseorang dalam menghadapi 

suatu pekerjaan. 

 

Dalam suatu organisasi atau lembaga, pemimpin sudah seharusnya 

memperhatikan antusias kerja bawahannya, karena seorang pemimpin 

harus memiliki kepekaan terhadap gejala yang mengarah pada peningkatan 

maupun penurunan antusias kerja bawahannya. 

 

2.2.3 Penilaian kinerja 

 

Jika penilaian kinerja diarahkan untuk memicu kinerja seseorang itu sendiri, maka 

penilaian kinerja identik dengan upaya memberi motivasi. Motivasi inilah yang 

pada gilirannya diharapkan dapat memicu produktivitas seseorang (Keban, 2004: 

196). Sistem penilaian yang baik ditopang oleh aspek validitas, reliabilitas dan 

relevansi merupakan kunci yang menentukan efektivitas sebuah proses penilaian 

kinerja. Hal ini penting untuk menjamin adanya kepuasan kerja yang dinikmati 

oleh pihak yang dinilai, yang pada gilirannya akan semakin memacu tingkat 

kinerjanya. 
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Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Penilaian Kinerja menyebutkan 

penilaian kinerja guru adalah penilaian dan tiap butir kegiatan tugas utama guru 

dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Pelaksanaan tugas 

utama guru tidak dapat dipisahkan dan kemampuan seorang guru dalam 

penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana 

kompetensi yang dibutuhkan sesuai amanat Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru. Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta 

keterampilan guru sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran 

atau pembimbingan siswa dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan bagi 

sekolah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan tersebut. 

 

Sistem penilaian kinerja guru adalah sistem penilaian yang dirancang untuk 

mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui 

pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk kerjanya. 

Aspek yang dinilai dalam menentukan kinerja seorang guru menurut Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 16 tahun 

2009, seorang guru mata pelajaran harus memiliki kemampuan: (a) menyusun 

kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, (b) menyusun silabus 

pembelajaran, (c) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, (d) melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, (e) menyusun alat ukur/ soal sesuai mata pelajaran, (f) 

menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata pelajaran yang 

diampunya, (g) menganalisis hasil penilaian pembelajaran, (h) melaksanakan 

pembelajaran/ perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan hasil penilaian 
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dan evaluasi, (i) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan 

hasil belajar tingkat sekolah dan nasional, (j) membimbing guru pemula dalam 

program induksi, (k) membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler proses 

pembelajaran, (l) melaksanakan pengembangan diri, (m) melaksanakan publikasi 

ilmiah dan (n) membuat karya inovatif. 

 

Merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 16 tahun 2009, indikator penilaian kinerja guru dapat disimpulkan 

menjadi empat yaitu: (a) menguasai bahan ajar, (b) merencanakan proses belajar 

mengajar, (c) kemampuan melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, 

(d) kemampuan melakukan evaluasi atau penilaian. Keempat indikator penilaian 

kinerja adalah sebagai berikut: 

 

2.2.3.1 Menguasai Bahan Ajar 

  Penguasaan bahan ajar yang akan diajarkan adalah mutlak dimiliki dan 

dikuasai oleh setiap guru (Nurdin, 2005: 80). Kemampuan seseorang 

mengkomunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada penguasaan 

pengetahuan yang akan dikomunikasikannya itu. Hal ini berarti bahwa 

dalam proses komunikasi, faktor penguasaan bidang studilah yang dapat 

membantu guru dalam mengkomunikasikan bahan ajarnya. 

 

Penguasaan bidang studi oleh guru akan tampak dalam perilaku nyata 

ketika ia mengajar. Penguasaan itu akan tampak pada kemampuan guna 

dalam menjelaskan, mengorganisasikan bahan ajar dan sikap guru. 

Penguasaan bahan ajar yang baik oleh guru, maka akan meningkatkan 

kemampuan guru dalam menjelaskan dan mengorganisasikan bahan ajar. 
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Kinerja guru, salah satunya dipengaruhi oleh penguasaan bahan ajar guru 

yang kurang menguasai bidang studi atau kurang yakin apa yang 

dikuasainya, akan kehilangan kepercayaan diri bila berada dalam kelas, 

selalu ragu-ragu dan tidak dapat memberikan jawaban yang tepat dan 

tuntas atas pertanyaan siswa. Hal ini akan berakibat kurang optimalnya 

guru dalam mengajarkan bahan ajar, sebab akan merendahkan mutu 

pembelajaran dan dapat menimbulkan kesulitan pemahaman oleh siswa. 

 

Guru perlu memperbanyak membaca, mempelajari, mendalami, dan 

mengkaji bahan ajar yang ada dalam buku teks maupun buku pelajaran. 

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa kinerja guru, 

salah satunya dipengaruhi oleh penguasaan bahan ajar yang akan 

diajarkan. Penguasaan bahan ajar oleh guru adalah kemampuan yang 

dimiliki guru dalam menerapkan sejumlah fakta, konsep, prinsip dan 

keterampilan untuk menyelesaikan dan memecahkan soal-soal atau 

masalah yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diajarkan. 

 

2.2.3.2 Kemampuan Merencanakan Kegiatan Pembelajaran  

Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Unsur/ komponen 

yang ada dalam silabus terdiri dari: (a) identitas silabus; (b) standar 

kompetensi; (c) kompetensi dasar; (d) materi pembelajaran; (e) kegiatan 

pembelajaran; (f) Indikator; (g) alokasi waktu; (h) sumber pembelajaran. 
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Program pembelajaran jangka waktu singkat sering dikenal dengan istilah 

RPP, yang merupakan penjabaran lebih rinci dan spesifik dari silabus, 

ditandai oleh adanya komponen-komponen: (a) identitas RPP, (b) standar 

kompetensi, (c) kompetensi dasar, (d) indicator, (e) tujuan pembelajaran, 

(f) materi pembelajaran, (g) metode pembelajaran, (h) langkah-langkah 

kegiatan, (l) sumber pembelajaran dan (j) penilaian. 

 

2.2.3.3 Kemampuan Mengelola dan Melaksanakan Proses Belajar Mengajar.  

Menurut Uno (2006: 129) kemampuan merujuk pada kinerja seseorang 

dalam suatu pekerjaan yang dapat dilihat dari pikiran, sikap dan 

perilakunya. Hal ini berarti kemampuan berhubungan dengan kinerja 

efektif dalam suatu pekerjaan. Pengertian pengelolaan dipertegas 

Djamarah (2005: 144) bahwa pengelolaan berhubungan dengan 

keterampilan menciptakan dan memelihara kondisi yang optimal bagi 

terjadinya proses interaksi antar pihak yang terkait. Sanjaya (2005: 150) 

menjelaskan bahwa salah satu tugas guru adalah mengelola sumber belajar 

untuk mewujudkan tujuan belajar. Usman (2002: 21), menjelaskan bahwa 

guru memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan 

kualitas pembelajaran. Kualitas pembelajaran, salah satunya dipengaruhi 

oleh kemampuan guru mengelola pembelajaran. 

 

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menjadi hal penting 

karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa di kelas. Guru 

harus berupaya memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama 

untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesempatan belajar bagi 
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siswanya. Mulyasa (2005: 69) menjelaskan bahwa pcmbelajaran 

merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek 

yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Aspek-aspek yang saling 

berkaitan tersebut adalah: guru, siswa, bahan ajar, sarana dan lingkungan 

belajar. Syafaruddin dan Nasution (2005: 110) menjelaskan bahwa 

mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan 

seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan 

maksud mencapai tujuan belajar dengan cara efektif dan efisen. 

 

Berdasarkan beberapa pengertian kemampuan mengelola pembelajaran di 

atas maka salah tugas guru adalah mengupayakan dan memberdayakan 

semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, yaitu: guru, 

siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, dan lingkungan belajar sehingga 

proses pembelajaran dapat berlangsung efektif. Pernyataan itu dipertegas 

lagi oleh Usman (2002: 21) bahwa pengelolaan pembelajaran terkait 

dengan upaya guru untuk menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif 

sehingga pembelajaran dapat berlangsung mengembangkan bahan ajar 

yang baik, dan meningkatkan kemampuan siswa untuk memahami materi 

pelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang harus mereka capai. 

 

Kondisi pembelajaran yang efektif dapat tercapai jika guru mampu 

mengatur siswa dan sarana pembelajaran, mampu mengendalikannya 

dalam suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Kondisi pembelajaran yang efektif akan mempengaruhi kualitas 

pelaksanaan pembelajaran. Kemampuan mengelola pembelajaran 
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merupakan upaya guru dalam mengelola pembelajaran selama proses 

pembelajaran berlangsung dengan dimensi: (a) menciptakan dan 

memelihara kondisi pembelajaran yang optimal, (b) melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, (c) membina hubungan yang positif dengan siswa 

selama proses pembelajaran berlangsung. 

 

Guru menciptakan dan memelihara kondisi pembelajaran meliputi 

indikator (a) menunjukkan sikap tanggap, (b) memberi perhatian dan 

petunjuk yang jelas, (c) menegur/ memberi ganjaran, (d) memberi 

penguatan, (d) mengatur ruangan belajar sesuai kondisi kelas. Upaya guru 

melaksanakan kegiatan pembelajaran meliputi indikator. (a) membuka 

pembelajaran, (b) melaksanakan pembelajaran, (c) melakukan penilaian 

dan tindak lanjutnya terhadap kegiatan pembelajaran, dan (d) menutup 

pembelajaran, sedangkan upaya guru membina hubungan positif dengan 

siswa meliputi indikator (a) membantu mengembangkan sikap positif pada 

diri siswa, (b) bersikap luwes dan terbuka terhadap siswa, (c) 

menunjukkan kegairahan dan kesungguhan dalam mengajar, dan (d) 

mengelola interaksi perilaku siswa di dalam kelas. 

 

2.2.3.4 Kemampuan Melakukan Evaluasi/Penilaian Pembelajaran  

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut 

memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara 

evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil 
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evaluasi. Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan 

evaluasi/ penilaian hasil belajar adalah melalui Penilaian Acuan Norma 

(PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP). 

 

PAN adalah cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal 

yang diberikan atau penilaian dimaksudkan untuk mengetahui kedudukan 

hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling 

besar skor yang didapat di kelasnya, adalah siswa yang memiliki 

kedudukan tertinggi di kelasnya. PAP adalah cara penilaian, dimana nilai 

yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh tujuan yang tercermin 

dalam soal-soal tes yang dapat dikuasai siswa. Nilai tertinggi adalah nilai 

sebenarnya berdasarkan jumlah soal tes yang dijawab dengan benar oleh 

siswa. PAP ada passing grade atau batas lulus, apakah siswa dapat 

dikatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. 

Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan acuan untuk memberikan 

penilaian dan memperbaiki sistem pembelajaran. Kemampuan lainnya 

yang perlu dikuasai guru pada kegiatan evaluasi atau penilaian hasil 

belajar adalah menyusun alat evaluasi. Evaluasi meliputi: tes tertulis, tes 

lisan, dan tes perbuatan. Seorang guru dapat menentukan alat tes tersebut 

sesuai dengan materi yang disampaikan. 

 

Bentuk tes tertulis yang banyak dipergunakan guru adalah ragam benar/ 

salah, pilihan ganda, menjodohkan, melengkapi, dan jawaban singkat. Tes 

lisan adalah soal tes yang diajukan dalam bentuk pertanyaan lisan dan 

langsung dijawab oleh siswa secara lisan. Tes ini umumnya ditujukan 
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untuk mengulang atau mengetahui pemahaman siswa terhadap materi 

pelajaran yang telah disampaikan sebelumnya. Tes perbuatan adalah tes 

yang dilakukan guru kepada siswa.  

 

Berdasarkan kajian di atas, maka yang dimaksud dengan kinerja guru pada 

penelitian ini adalah hasil yang dicapai oleh seorang guru dalam kegiatan 

mengajar dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai 

standar kompetensi dan kriteria yang telah ditetapkan, dengan indikator: (1) 

menguasai bahan ajar; (2) kemampuan merencanakan kegiatan pembelajaran; (3) 

kemampuan melaksanakan kegiatan pembelajaran; (4) kemampuan mengadakan 

evaluasi atau penilaian pembelajaran.   

 

2.3 Motivasi Berprestasi 

 

Prestasi harus dilalui dengan dimilikinya motivasi dalam diri individu, yang 

berarti memiliki ketekunan untuk menahan diri terhadap kepuasan dan 

mengendalikan dorongan hati, serta mempunyai perasaan motivasi yang positif, 

yaitu antusianisme, gairah, optimis dan keyakinan diri. 

 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

 

Motivasi berasal dari bahasa latin “Movere”, yang berarti bergerak (to move), 

Usman (2009: 250) mengatakan motivasi adalah keinginan yang terdapat pada 

seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan atau 

sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku. Selanjutnya Buhler 

(2004: 191) menjelaskan bahwa motivasi pada dasarnya adalah proses yang 
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menentukan seberapa banyak usaha yang akan dicurahkan untuk melaksanakan 

pekerjaan. 

 

Hasibuan (2003: 65) mengatakan bahwa motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau 

bekerja sama secara efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk 

mencapai kepuasan. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa motivasi adalah 

sesuatu yang dapat memberikan dorongan pada seseorang untuk melakukan 

aktivitas guna mencapai tujuan. Ada tidaknya motivasi pada diri seseorang dapat 

dilihat berdasarkan indikator: (1) ada hubungan yang kuat antara kebutuhan 

motivasi, (2) perbuatan atau tingkah laku, (3) tujuan dan kepuasan dalam 

melakukan aktivitas. 

 

2.3.2 Teori Motivasi 

 

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kebutuhan, perasaan, pikiran 

dan motivasi. Setiap manusia dalam melaksanakan suatu kegiatan pada dasarnya 

didorong oleh motivasi. Adanya berbagai kebutuhan akan menimbulkan motivasi 

seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Orang akan bekerja keras 

dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari hasil 

pekerjaannya. Berkaitan dengan hal tersebut muncul beberapa teori tentang 

motivasi yang akan diuraikan di bawah ini. 
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2.3.2.1 Teori Mc. Clelland 

Konsep penting lain dan teori motivasi yang didasarkan dan kekuatan yang 

ada pada diri manusia adalah motivasi berprestasi. Menurut Mc. Clelland, 

1962 dalam (Usman, 2009: 264) jika seseorang terdesak oleh kebutuhan, 

maka ia akan termotivasi untuk segera melakukan. 

 

Menurut teori ini seseorang yang mempunyai needs of achievement tinggi 

selalu mempunyai pola berfikir tertentu, ketika ia merencanakan untuk 

melaksanakan sesuatu selalu mempertimbangkan pekerjaan tersebut cukup 

menantang atau tidak, sehingga perlu disiapkan strategi yang akan 

dilaksanakan. Selain itu orang yang memiliki needs of achievement tinggi 

adalah kesediaannya untuk memikul tanggung jawab sebagai konsekwensi 

dan usahanya dalam mencapai tujuan. 

 

2.3.2.2 Teori Herzberg 

Teori motivasi yang dikemukakan oleh Herzberg dikenal dengan nama 

teori dua faktor. Berdasarkan penelitian telah dikemukakan dua kelompok 

faktor yang mempengaruhi seseorang dalam organisasi, yaitu motivasi 

sebagai faktor instrinsik dan kesehatan sebagai faktor ekstrinsik. Untuk 

lebih jelasnya kedua faktor tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

 

Tabel 2 Teori Dua Faktor Herzberg 

No Motivasi (intrinsik) No Kesehatan (ekstrinsik) 

1 Prestasi (achievement) 1 Supervisi  

2 Penghargaan (recognition) 2 Kondisi Kerja 

3 Pekerjaan itu sendiri 3 Hubungan Interpersonal 

4 Tanggung Jawab 4 Bayaran dan Keamanan 

5 Pertumbuhan dan 

perkembangan 

5 Kebijakan Perusahaan 

Sumber:  Usman, (2009: 264) 
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2.3.2.3 ERG Aldefer 

Teori Aldefer merupakan teori motivasi yang mengatakan bahwa manusia 

mempunyai 3 macam kebutuhan. yaitu Existence (E), Relatedness (R), dan 

Growth (G). Menurut teori ini pada hakekatnya manusia ingin dihargai 

dan diakui keberadaannya (eksistensinya), ingin diundang, dan dilibatkan. 

Di samping itu sebagai makhluk sosial, manusia ingin berhubungan atau 

bergaul dengan manusia lainnya. Manusia juga ingin selalu meningkat 

taraf hidupnya menuju kesempurnaan (ingin selalu berkembang). 

 

Berdasarkan uraian tentang teori motivasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

mengetahui motivasi individu dalam makhluk dapat dilihat dalam keinginannya 

untuk memenuhi kebutuhan akan prestasi, penghargaan, pekerjaan itu sendiri, 

tanggung jawab, pertumbuhan dan perkembangan. 

 

2.3.3 Pengertian Motivasi Berprestasi 

 

Motivasi berprestasi berasal dari dua kata, yaitu motivasi dan berprestasi. Menurut 

Usman (2009: 250) motivasi berprestasi adalah keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga terdorong untuk berprestasi. Pendapat yang 

sama dikemukakan oleh Amirullah (2002: 146), yang menyatakan bahwa motivasi 

berprestasi adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan 

memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja. 

 

Winardi (2002: 6) mengatakan bahwa motivasi berprestasi adalah suatu kekuatan 

potensial yang ada dalam diri seorang manusia, yang dapat dikembangkan oleh 

sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter, dan 
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imbalan non-moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara positif 

atau secara negatif, yang mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi 

orang yang bersangkutan. Hal sama diungkapkan oleh Mc. Cormick dalam 

Mangkunegara, (2005: 94) yang mengaitkan motivasi berprestasi dengan 

lingkungan kerja “Achievement motivation is defined as conditions which 

influence the arousal, direction and maintenance of behaviors relevant in work 

setting” (motivasi berprestasi didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh 

membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa motivasi 

berprestasi adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan 

aktivitas kerja guna mencapai suatu tujuan yang dapat berpengaruh positif dalam 

mencapai kinerja yang optimal. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui 

motivasi berprestasi seseorang antara lain : (a) kebutuhan akan prestasi (prestasi 

belajar siswa dan prestasi sekolah), (b) penghargaan (pengakuan atas prestasi yang 

dicapai, keinginan diakui keberadaannya, dan pendapatan), (c) pekerjaan itu 

sendiri (kesesuaian pekerjaan dengan pendidikan, pekerjaan itu merupakan 

pilihan/ keinginan sendiri), (d) tanggung jawab (kesungguhan melaksanakan 

tugas, sanggup berkorban untuk kemajuan sekolah), (e) pertumbuhan dan 

perkembangan (kesempatan meningkatkan pengetahuan, peluang melanjutkan 

pendidikan). 
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2.3.4 Macam-macam Motivasi 

 

Agar terlihat lengkap dan jelas dalam pembahasan tentang motivasi ini, maka 

dikemukakan pendapat Wood Worth dan Marquis (1955) dalam Nasution (1995: 

301) yang mengatakan motivasi itu dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu: 

 

2.3.4.1 Motivasi organis, antara lain meliputi : a) kebutuhan untuk minum, b) 

kebutuhan untuk makan, c) kebutuhan untuk bernafas, d) kebutuhan untuk 

seksual, e) kebutuhan untuk berbuat dan e) kebutuhan untuk beristirahat. 

2.3.4.2 Motivasi darurat, yang meliputi: a) dorongan untuk menyelamatkan diri, 

b) dorongan untuk membalas, c) dorongan untuk berusaha, dan d) 

dorongan untuk memburu. 

2.3.4.3 Motivasi obyektif yang meliputi: a) kebutuhan-kebutuhan untuk 

melakukan eksplorasi, b) kebutuhan-kebutuhan untuk melakukan 

manipulasi, dan c) kebutuhan-kebutuhan untuk menaruh minat. 

 

Berdasarkan uraian tersebut, maka kedudukan motivasi pada diri seseorang 

merupakan unsur yang sangat penting/ dominan. Karena motivasi merupakan 

elemen paling awal/ mendasar yang menggerakkan seseorang untuk melakukan 

suatu perbuatan atau pekerjaan guna mencapai tujuan yang ditentukan. 

 

2.3.5 Ciri-Ciri Motivasi 

 

Motivasi merupakan daya penggerak pada diri seseorang untuk melakukan suatu 

pekerjaan atau kegiatan, memiliki ciri-ciri tertentu, yang membedakan tingkat 

daya penggeraknya terhadap individu dalam melakukan kegiatan. Artinya bahwa 

keberadaan kadar tinggi rendahnya motivasi pada diri seseorang akan terlihat dan 
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gejala perilaku yang ditimbulkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja 

tertentu. Adapun ciri-ciri motivasi menurut Hidayat (1999: 2.23) antara lain: 

 

2.3.5.1 Motivasi bersifat majemuk 

Dalam tindakan seseorang seringkali tidak hanya memiliki satu tujuan, 

tetapi beberapa tujuan sekaligus, dan upaya pencapaiannya berlangsung 

bersamaan. Misalnya seorang pekerja melakukan pekerjaannya di 

perusahaan dengan tujuan supaya cepat naik pangkat dan juga ingin 

mendapatkan pujian serta upah yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut tidak tertutup kemungkinan seorang karyawan berusaha bekerja 

dengan baik dan memanfaatkan waktunya untuk menambah pengetahuan 

melalui kursus atau diklat, dengan harapan pangkat dan gajinya 

mengalami kenaikan. 

 

2.3.5.2 Motivasi berubah-ubah  

Dalam kehidupan, keinginan manusia selalu berubah-ubah sesuai dengan 

kebutuhan atau keinginannya, maka motivasi dalam diri seseorang pun 

dapat berubah-ubah. Misalnya ada saat seorang pekerja menginginkan 

upah tinggi, saat lain ingin lingkungan kerja yang menyenangkan, serta 

atau kadang ingin supaya sikap pemimpin terhadap bawahannya baik. 

 

2.3.5.3 Motivasi berbeda-beda bagi seseorang  

Sekelompok orang yang bekerja di satu perusahaan atau instansi bukan 

berarti bahwa secara individu mereka sama. Misalnya dua orang yang 

bekerja atau bertugas pada bagian mesin yang sama dan dalam ruang yang 

sama, maka motivasi kerjanya bisa berbeda-beda. Mungkin pekerja yang 
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satu ingin jaminan sosial yang baik, sedangkan pekerja yang lain 

menginginkan teman kerja yang baik, pandai, dan terampil dalam rangka 

mencapai tujuan bersama. 

 

Motivasi dapat berupa motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi yang 

bersifat intrinsik adalah manakala sifat pekerjaan itu sendiri yang membuat 

seorang termotivasi, orang tersebut mendapat kepuasan dengan melakukan 

pekerjaan tersebut bukan karena rangsangan lain seperti status ataupun 

uang atau bisa juga dikatakan seorang menyalurkan hobinya. Sedangkan 

motivasi ekstrinsik adalah manakala unsur-unsur di luar pekerjaan yang 

melekat di pekerjaan tersebut menjadi faktor utama yang membuat seorang 

termotivasi seperti status ataupun kompensasi. 

 

2.3.6 Fungsi Motivasi 

 

Motivasi sebagai suatu kekuatan yang bisa dipergunakan sebagai daya penggerak 

pada diri seseorang untuk melakukan aktivitas/ pekerjaan, mempunyai fungsi-

fungsi tertentu. Menurut Paranto (1991: 3) bahwa: “ Sebagai daya penggerak 

organisme manusia, motivasi mempunyai fungsi-fungsi yaitu: Memperkuat 

aktivitas untuk mencapai tujuan, menimbulkan tuntutan akan terpenuhinya 

kebutuhan, menimbulkan semangat dan memberikan arah di dalam melakukan 

sesuatu pekerjaan, dan dapat menimbulkan pola pikir yang jernih dan 

menyelaraskan/ keseimbangan antara kekuatan yang ada dengan tujuan yang 

hendak dicapai ”. 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat diambil suatu pengertian 

bahwa motivasi itu merupakan kekuatan pendorong yang selalu mengawali setiap 

pekerjaan yang hendak dilakukan seseorang. Di samping itu motivasi juga dapat 

memberikan petunjuk terhadap jenis kegiatan atau pekerjaan yang mana yang 

didahulukan. 

 

2.3.6.1 Fungsi motivasi untuk memperkuat pencapaian tujuan.  

Motivasi merupakan daya, pendorong atau tenaga yang menggerakkan 

organisme manusia untuk melakukan suatu kegiatan. Dalam melaksanakan 

kegiatan, manusia dipengaruhi oleh keinginan-keinginan untuk mencapai 

tujuan berkaitan dengan kebutuhan hidupnya baik jasmani maupun rohani. 

Keberadaan motivasi akan menentukan gerak dan langkah seseorang 

dalam mewujudkan tujuan. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi, baik 

dalam belajar, bekerja atau aktifitas lainnya, ditandai dengan beberapa 

gejala perilaku seperti nampak serius atau bersungguh-sungguh dalam 

menghadapi pekerjaan. Membuat persiapan baik fisik maupun non fisik 

secara baik, tampak bergairah, membagi waktu dengan baik dan selalu 

mengevaluasi terhadap apa yang telah dilakukan (Suryabrata, 2001: 23). 

 

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa motivasi dalam fungsinya 

dapat menimbulkan dorongan yang kuat, sehingga seseorang dalam 

melakukan sesuatu kegiatan tampak bertambah daya dan tenaganya guna 

mencapai tujuan. Pencapaian tujuan dapat mengubah kondisi seseorang 

atau sekelompok orang menjadi lebih baik. Pada kelompok individu yang 

memiliki motivasi tinggi, tujuan itu sudah tergambar jelas pada alam 
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pikirannya. Pada saat belajar atau bekerja di satu sisi, di sisi lain individu 

sudah dapat merasakan sesuatu yang membahagiakan jika tujuan tersebut 

tercapai, maka dalam melakukan kegiatan tidak mudah lelah, jenuh 

ataupun bentuk-bentuk rintangan lainnya. 

 

2.3.6.2 Fungsi motivasi menimbulkan tuntutan akan terpenuhinya kebutuhan. 

Dalam kehidupan manusia secara garis besar kebutuhan dibagi menjadi 

dua, yaitu primer dan sekunder. Dalam hal belajar, jenis kebutuhan yang 

ingin dicapai termasuk kebutuhan primer. Manusia selalu memiliki 

kebutuhan untuk hidup lebih baik, lebih maju dan terlepas dari 

kesengsaraan. Melalui penguasaan ilmu pengetahuan, maka kehidupan 

manusia akan mengalami perubahan dalam arti meningkat lebih baik dari 

kondisi sebelumnya. 

 

2.3.6.3 Fungsi motivasi menimbulkan semangat dan arah melakukan     kegiatan 

Sesuai dengan kornpleksnya keinginan manusia, maka tidak tertutup 

kemungkinan apabila manusia bekerja atau belajar dengan konsentrasi 

yang rendah. Namun apabila kegiatan yang dilakukan tersebut didorong 

oleh motivasi yang tinggi, maka individu akan dapat memfokuskan 

perhatiannya terhadap kegiatan yang dilakukan. Misalnya dalam hal 

belajar, jika belajar dilakukan dengan konsentrasi tinggi, maka proses 

belajar tersebut akan berjalan efektif dan efisien. Ciri-cirinya antara lain 

hemat waktu, aktif membaca, mudah atau cepat menguasai materi, 

sehingga ia memiliki kesiapan untuk memecahkan persoalan atau 

menjawab soal. 
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2.3.6.4 Fungsi motivasi menjernihkan pola pikir 

Kegiatan yang dilakukan oleh seseorang tidak terlepas dan adanya tujuan. 

Setelah tujuan ditetapkan, maka seseorang melakukan persiapan dan 

melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan. 

Jika dalam menghadapi suatu kegiatan seseorang tidak mencampur 

adukkan dengan kepentingan lain, maka alur pikir dapat di tata secara baik 

dan sistematis ke arah pencapaian tujuan. Namun jika dalam menjalankan 

suatu kegiatan kurang didorong oleh adanya motivasi, maka alam pikir 

seseorang tidak dapat difokuskan, kegiatan yang dilakukan tidak berjalan 

sistematis dan berakibat pada pencapaian tujuan. Dengan pola pikir yang 

jernih maka suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang akan terarah 

dan terpusat pada usaha pencapaian suatu tujuan. 

 

Dengan demikian, dapat dikonstruksikan yang dimaksud dengan motivasi 

berprestasi adalah dorongan dalam diri seorang guru untuk melaksanakan tugas 

mengajar dan memusatkan seluruh tenaga dan perhatiannya guna mencapai tujuan 

mengajar yang telah ditentukan, dengan indikator: (1) keinginan untuk 

memperoleh kebanggaan; (2) keinginan untuk memberi sumbangan yang berguna; 

(3) keinginan prestasi yang lebih tinggi, (4) keinginan untuk mengambil resiko; 

(5) keinginan untuk bertanggungjawab. 

 

2.4 Disiplin Kerja 

 

Terdapat berbagai macam pengertian disiplin dari beberapa ahli. Adapun 

pengertian disiplin menurut pendapat Nitisemito (2002: 207) dinyatakan: 
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Disiplin adalah suatu sikap dan tingkah laku perbuatan sesuai dengan peraturan 

baik tertulis maupun tidak. Artinya disiplin merupakan konsep yang berisikan 

nilai-nilai yang ditetapkan sebagai norma dalam melakukan pekerjaannya. 

 

Sedangkan menurut Atmosudirdjo (2000: 22) dinyatakan: Disiplin adalah ketaatan 

kepada lembaga atau organisasi beserta segala apa yang menjadi ketentuan-

ketentuannya. Selanjutnya menurut Mursanto (2002: 145), disiplin berarti: 

“mengikuti atau mematuhi hal-hal yang menyangkut tata tertib”. 

 

Selanjutnya menurut pendapat Widjaya (2004: 30) dinyatakan pengertian disiplin 

adalah: Disiplin kerja dapat dilihat dari frekuensi kehadiran anggota di kantor 

termasuk ketepatan jam masuk dan jam keluar kantor, tingkat ketaatan anggota 

baik terhadap atasan maupun tata kerja yang telah ditetapkan serta frekuensi 

hukuman yang pernah diterima anggota. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka pengertian disiplin kerja adalah 

kesediaan untuk mentaati aturan dan ketentuan yang berlaku baik itu tertulis 

maupun tidak tertulis yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Menurut Koentjaraningrat (1996: 122) bahwa: Untuk mengetahui serta mengukur 

sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan suatu tugas/ pekerjaan, dapat 

dilihat dari: 1) Bagaimana cara melakukan pekerjaan; 2) Bagaimana perhatiannya 

terhadap pekerjaan; 3) Bagaimana penggunaan waktu dalam bekerja dan 4) 

Bagaimana hasil kerja yang dicapai. 
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Untuk mengetahui disiplin kerja dapat dilihat dari frekuensi kehadiran anggota di 

kantor termasuk ketepatan jam masuk dan jam keluar kantor. Tingkat ketaatan 

anggota baik terhadap atasan maupun tata kerja yang telah ditetapkan. Frekuensi 

hukuman yang pernah diterima anggota, dan sebagainya. 

 

Disiplin juga merupakan unsur penting dalam berbagai bidang kehidupan, 

termasuk dalam hal kinerja guru. Karena dalam menjalankan suatu pekerjaan, 

seseorang ingin mencapai tujuan dan mela1ui sikap disiplin, maka tujuan akan 

tercapai. Menurut Syarif, dalam buku “Pembinaan Pegawai Negeri Sipil” (2002: 

26) bahwa: “Disiplin mengajar bagi guru yaitu suatu ketaatan untuk menunaikan 

tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya menurut aturan yang berlaku”. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa disiplin 

adalah suatu sikap seseorang dalam menjalankan aturan-aturan tertentu. 

 

Menurut Sutisna (1997: 97) mendefinisikan tentang disiplin yaitu: Proses hasil 

pengarahan atau pengendalian keinginan dorongan atau hasil atau kepentingan 

demi suatu cita-cita atau alat untuk mencapai tujuan, pencarian suatu cara 

bertindak yang terpilih dengan gigih, aktif dan diarahkan sendiri, untuk 

menghadapi rintangan, pengekangan dorongan perilaku dengan langsung dan 

otoriter melalui hukuman atau hadiah, dan pengekangan dorongan sering melalui 

cara yang tak enak dan menyakitkan. 

 

Kemudian menurut Hidayat (1999: 98-99) bahwa disiplin kerja adalah kadar 

karakteristik dan jenis keadaan serba teratur pada suatu lingkungan tertentu atau 

cara-cara dengan keadaan teratur, itu menghasilkan pemeliharaan kondisi yang 

membantu kepada pencapaian tujuan. Disiplin positif adalah proses atau hasil 
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pengembangan karakter, pengendalian diri, keadaan teratur dan efisiensi. Disiplin 

negatif adalah penggunaan hukuman atau ancaman hukuman untuk membuat 

orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan dan hukum. Disiplin negatif 

meliputi empat pokok diantaranya ialah: 1) Latihan yang mengembangkan 

pengendalian diri, karakter atau keadaan serba teratur dan efisiensi, 2) Hasil 

latihan serupa itu: pengendalian diri dan perilaku yang tertib, 3) Penerimaan atau 

kepatuhan terhadap kekuasaan dan kontrol dan 4) Perlakuan yang menghukum 

dan menyiksa. 

 

Memperhatikan uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa disiplin merupakan 

sikap taat atau tunduk pada diri seseorang atau sekelompok orang terhadap tata 

aturan yang berlaku pada suatu lingkungan tertentu. Sikap disiplin ada yang 

positif dan ada yang negatif, karena itu disiplin sebagai ciri atau suatu sikap juga 

merupakan karakter yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Kedisiplinan juga 

merupakan karakter suatu organisasi, lembaga atau instansi tertentu, dimana di 

dalamnya terdapat sejumlah orang yang saling bekerjasama dengan penuh 

tanggung jawab, tunduk kepada peraturan yang berlaku dan memegang teguh 

prinsip, norma kerja, dan etika kerja. 

 

Menurut Soekemi (2001: 39) bahwa: “Mengenai kata disiplin, yang pada dasarnya 

berarti pelajaran, belajar, patuh pada guru, atasan, peraturan dan hukum, 

mengendalikan diri, pengendalian dan pengawasan. Dalam kaitan dengan 

pekerjaan, maka disiplin kerja adalah ketaatan melaksanakan aturan-aturan yang 

diwajibkan oleh sekolah, organisasi atau instansi agar setiap pegawai/ karyawan 

dapat melaksanakan pekerjaannya secara tertib dan lancar.” 
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Sedangkan menurut Tangyong (1994: 42) bahwa: “Indikator disiplin mengajar 

erat kaitannya dengan ketepatan waktu, keaktifan, kepatuhan terhadap norma-

norma mengajar dan tata aturan yang berlaku di sekolah”. Dari definisi di atas 

dapat diketahui bahwa disiplin merupakan keadaan perilaku seseorang dalam 

konteks tugas dan kewajiban, dengan indikator: 1) Sikap taat menjalankan tugas 

dan kewajiban, 2) Pengendalian keinginan dan cara-cara bertindak, 3) Keteraturan 

tentang cara-cara menjalankan tugas/ pekerjaan, 4) Kepatuhan pengendalian diri 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

2.4.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Disiplin Kerja 

 

Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi disiplin seseorang, 

diantaranya adalah seperti yang dikemukakan oleh Syarief (2004: 1) sebagai 

berikut “Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi disiplin seseorang antara lain 

adalah: Motivasi, pendidikan dan latihan, kepemimpinan, kesejahteraan, dan 

penegakan disiplin”. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa seseorang dapat dikatakan disiplin jika dalam melaksanakan kegiatan 

didasari oleh motivasi tinggi, menggunakan keterampilan yang diperoleh dalam 

latihan, memiliki sifat kemandirian, memperoleh kesejahteraan dan mematuhi 

peraturan. 

 

2.4.2 Kriteria Disiplin Kerja Guru 

 

Disiplin merupakan sikap taat secara sungguh-sungguh untuk mentaati segala tata 

aturan yang berlaku menurut bidang masing-masing. Dalam hal bekerja, 
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kedisiplinan dapat dikriteriakan sebagaimana dikemukakan oleh Pasaribu (2000: 

45) sebagai berikut: 

“Disiplin bagi guru adalah karakter pokok yaitu sesuai dengan statusnya yaitu 

“digugu” dan “ditiru” oleh murid-muridnya. Guru bekerja berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu kedisiplinan guru berarti pula 

ketaatan guru dalam menjalankan tugas, yakni mengajar”. 

 

 

Berdasarkan beberapa teori yang dikemukakan di atas, maka yang dimaksud 

dengan disiplin kerja adalah suatu ketaatan yang didukung dengan kesadaran 

sendiri untuk menunaikan tugas kewajiban dan perilaku sebagaimana mestinya 

dalam lingkungan sekolah, meliputi indikator: 1) Penekanan terhadap disiplin 

kerja mencakup : (a) ketaatan terhadap tata tertib dan kode etik guru, (b) 

keteladanan dalam berperilaku, (c) ketelitian dan kehati-hatian dalam tugas. 2) 

Disiplin dalam proses pembelajaran mencakup (a) tanggung jawab atas tugas yang 

diberikan, (b) penempatan kepentingan tugas diatas kepentingan pribadi/ keluarga, 

(c) pemanfaatan waktu secara efisien. 3) Disiplin dalam tugas pokok mencakup: 

(a) penyusunan program pengajaran, (b) pelaksanaan program pengajaran, (c) 

evaluasi program dan pelaksanaan pengajaran). 4) Ketertiban mencakup: (a) tertib 

waktu, (b) tertib administrasi, (c) tertib berpakaian. 

 

2.5 Kompetensi Pedagogik 

 

Kompetensi pedagogik merupakan bagian dari kemampuan profesional guru di 

bidang pendidikan. Kompetensi pedagogik merupakan sejumlah kemampuan guru 

dalam mendidik dan membimbing anak mencapai kedewasaan. 

 

Menurut Langeveld (1980) dan Sadulloh (2010: 2) bahwa: “Pedagogik adalah 

ilmu mendidik, lebih menitikberatkan kepada pemikiran tentang pendidikan.” 
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Suatu pemikiran tentang bagaimana mendidik dan membimbing anak. Sedangkan 

pedagogik berarti pendidikan yang lebih menekankan kepada praktik menyangkut 

kegiatan pendidik dan membimbing anak. Pedagogik merupakan suatu teori dan 

kajian secara teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya, 

mengenai hakikat manusia dan hakikat anak, hakikat proses dan hakikat tujuan 

pendidikan. 

 

Konsep di atas menunjukkan bahwa dalam pembelajaran guru harus mampu 

merencanakan atau menyusun skenario yang tepat sehingga mampu membawa 

anak didik menuju kepada pencapaian hasil belajar yang maksimal. Artinya 

bahwa profesi yang disandang oleh guru, adalah sesuatu pekerjaan yang 

membutuhkan pengetahuan, keterampilan, kemampuan, keahlian, dan ketelatenan 

untuk menciptakan siswa memiliki perilaku yang diharapkan. Dengan demikian 

guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik. 

 

Menurut Uyoh (2010: 1) bahwa: “Pedagogik merupakan ilmu yang membahas 

pendidikan, yaitu ilmu pendidikan anak. Jadi pedagogik mencoba untuk 

menjelaskan seluk beluk pendidikan anak karena pedagogik merupakan teori 

pendidikan anak Tugas guru bukan hanya mengajar untuk menyampaikan atau 

mentransformasikan pengetahuan kepada anak di sekolah melainkan guru 

mengemban tugas untuk mengembangkan kepribadian anak secara terpadu. Guru 

mengembangkan sikap mental anak, mengembangkan hati nurani atau kata hati, 

sehingga ia sensitif terhadap masalah-masalah kemanusiaan, harkat derajat 

manusia dan menghargai sesama manusia. Begitu juga guru harus 
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mengembangkan keterampilan, sehingga mampu menghadapi permasalahan 

hidupnya.” 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa pedagogik merupakan 

ilmu mendidik yang bertujuan untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan dan 

pengalaman serta sikap. Jadi kompetensi pedagogik menegaskan bahwa guru 

harus memiliki berbagai keterampilan, seperti: membuat persiapan mengajar, 

penguasaan bahan, mampu menerapkan strategi pendekatan pada siswa, mampu 

menerapkan berbagai metode, dan sebagainya. Dengan demikian interaksi guru 

dengan siswa mendukung pada upaya mentransfer pengetahuan dan pengalaman. 

 

Hal yang sama dikemukakan oleh Supriadi (2002: 75) yang menyatakan tentang 

lima ciri suatu pekerjaan dapat disebut sebagai profesi, yakni: 1) Pekerjaan 

memiliki fungsi dan signifikansi sosial karena diperlukan oleh warga masyarakat. 

Mereka yang bekerja dalam profesi dapat menyebut profesi itu sebagai ladang 

pengabdian kepada masyarakat 2) Pekerjaan itu menuntut adanya keterampilan 

atau bidang keahlian tertentu, yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan 

pelatihan; 3) Untuk memperoleh keterampilan atau keahlian tersebut didukung 

oleh suatu disiplin ilmu tertentu; 4) Ada kode etik yang menjadi pedoman bagi 

anggotanya dalam berperilaku dan melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, dan 

disertai dengan sanksi tertentu; dan 5) Sebagai konsekuensi dari layanan yang 

diberikan kepada masyarakat, maka mereka yang bertugas dalam bidang 

pekerjaan itu berhak memperoleh imbalan finansial dengan sistem penggajian 

yang memadai. Kemampuan pedagogik sebagai bagian dari profesionalitas guru 

didukung oleh tiga hal yang amat penting, yakni keahlian, komitmen dan 
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keterampilan. Untuk dapat melaksanakan tugas mengajar dengan baik, sejak lama 

pemerintah telah berupaya untuk merumuskan perangkat standar kompetensi guru. 

 

Kemudian menurut Hakim (2008: 195) bahwa: “Kemampuan pedagogik adalah 

kemampuan dalam mengelola pembelajaran, di antaranya ditandai dengan 

kemampuan guru mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, 

dinamis dan bermakna sesuai dengan harapan dan kemampuan, serta kebutuhan 

dan kesiapan siswa. Melalui pembelajaran guru juga dapat mempermudah dan 

memotivasi siswa untuk mengenal, menerima dan menyerap serta memahami 

keterkaitan antara konsep pengetahuan dan nilai. 

 

Memperhatikan pendapat di atas menunjukkan bahwa melalui kompetensi 

pedagogik guru dituntut bisa menciptakan situasi belajar yang efektif, dapat 

menghemat waktu dan tenaga serta mampu mencapai tujuan yang ditentukan. 

Diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen, maka telah ada pengakuan formal dan sekaligus tuntutan 

tentang tugas dan peranan guru dan dosen sebagai pendidik profesional. 

Pengakuan tentang itu ditegaskan dalam beberapa pasal tentang tugas utama guru 

dinyatakan bahwa “Guru adalah pendidik dan profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

 

Mendidik dan mengajar siswa memiliki makna yang berbeda dengan 

mentransformasikan Iptek. Mendidik dan mengajar bermakna membantu 

pengembangan dan pembentukan pribadi siswa (aspek intelektual/ kognitif, sosial, 
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afektif, dan psikomotorik) sedang transformasi ilmu pengetahuan (Iptek) hanya 

meningkatkan penguasaan informasi dalam ilmu pengetahuan (aspek intelektual/ 

kognitif).  

 

Salah satu indikator profesi keguruan adalah adanya kompetensi pedagogik 

namun tidak setiap guru memiliki kompetensi pedagogik baik. Kompetensi 

pedagogik sebagai tingkatan keterampilan, ada yang berada pada taraf 

“keterampilan konsep” yang didukung oleh konsep dan teori tertentu. Pada taraf 

keterampilan teknis dapat dikatakan sebagai “vokasional” sedangkan pada taraf 

yang lebih tinggi baru dikatakan “profesional” ( Hakim ,Lukmanul, 2007 : 240). 

 

Guru secara terminologi, menurut Nawawi (2008: 124) adalah orang yang 

kerjanya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah atau kelas. Secara 

khusus, guru berarti orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran 

yang bertanggungjawab dalam membantu anak-anak mencapai kedewasaan 

masing-masing. Guru dalam pengertian ini, bukan hanya orang yang berdiri di 

depan kelas untuk menyampaikan materi pengetahuan tertentu, akan tetapi orang 

tua juga harus ikut aktif dan berjiwa bebas serta kreatif dalam mengarahkan 

perkembangan anaknya untuk menjadi anggota masyarakat yang dewasa. 

 

Menurut pendapat Tafsir (2008: 125) guru adalah siapa saja yang bertanggung 

jawab terhadap perkembangan anak didik. Berdasarkan pengertian ini, maka guru 

tidak merupakan suatu profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada seseorang 

di bidang pendidikan dan pengajaran. Konsepsi di atas menunjukkan bahwa status 

guru merupakan profesi yang dimiliki oleh seseorang karena adanya bakat yang 
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dibentuk atau dipersiapkan sesuai dengan dasar keilmuan, keterampilan dan 

kompetensi keguruan. 

 

Secara konseptual unjuk kerja guru menurut Sadulloh (2010: 146) mencakup 5 

(lima) aspek kemampuan yaitu: (1) merancang skenario pembelajaran, (2) 

merumuskan tujuan, (3) membimbing siswa, (4) membangkitkan aktifitas anak 

dan (5) membentuk disiplin pada siswa. 

 

2.5.1 Keterampilan Guru dalam Proses Pembelajaran Sebagai Bentuk 

Kompetensi Pedagogik 

 

 

Di dalam melaksanakan proses pembelajaran, guru dituntut untuk memiliki 

berbagai keterampilan yang berkaitan dengan pertanyaan bagaimana 

menyelenggarakan pembelajaran yang dapat mengantarkan siswa mencapai tujuan 

yang direncanakan. Pertanyaan tersebut menuntut pada terpenuhinya berbagai 

persyaratan yang perlu dimiliki oleh seorang guru, sehingga dapat melaksanakan 

tugas dengan berhasil. Persyaratan yang harus dipenuhi meliputi: 

 

2.5.1.1 Penguasaan materi pembelajaran 

Materi pembelajaran merupakan isi pembelajaran yang dibawakan untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Penguasaan materi pembelajaran secara 

baik menjadi bagian dari kemampuan guru, biasanya merupakan tuntutan 

pertama dalam profesi keguruan. Namun seberapa banyak materi 

pembelajaran harus dikuasai belum ada tolak ukurnya. Dalam praktek 

seringkali dapat dirasakan tentang luas tidaknya penguasaan materi 

pembelajaran yang dimiliki guru. Namun itu pun bukan merupakan ukuran 

yang bersifat pasti karena masih banyak faktor yang berhubungan dengan 
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pembelajaran. Jadi, yang menjadi ketentuan adalah bahwa guru harus 

menguasai apa yang akan diajarkan, agar dapat memberi masukan positif 

pada pengalaman belajar siswa. 

 

2.5.1.2 Kemampuan menerapkan prinsip-prinsip psikologi 

Agar memperoleh hasil yang diinginkan secara baik, perlu menerapkan 

prinsip-prinsip psikologi, terutama yang berkaitan dengan belajar. Di 

samping itu, para ahli pendidikan maupun ahli psikologi mengakui tentang 

adanya perbedaan individual yang dimiliki oleh setiap individu. 

Perbedaan-perbedaan itu meliputi kecerdasan, bakat, minat, sikap, harapan 

dan aspek kepribadian lainnya. Perbedaan itu dapat memberi warna pada 

hasil belajar. Dengan berpegang pada prinsip perbedaan individu ini guru 

dapat mencari metode pembelajaran yang tepat, agar proses pembelajaran 

yang dilaksanakan mencapai hasil yang optimal. 

 

2.5.1.3 Kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran  

Kemampuan menyelenggarakan proses pembelajaran merupakan salah 

satu persyaratan utama seorang guru dalam mengupayakan hasil yang 

lebih baik dari pembelajaran yang dilaksanakan. Kemampuan ini 

memerlukan suatu landasan konseptual dan pengalaman praktek. Dalam 

lembaga pendidikan yang mendidik calon guru, selalu menyiapkan calon 

guru yang memiliki bekal teoritis dan pengalaman praktek kependidikan. 

Bekal teoritis meliputi semua disiplin ilmu pengetahuan yang dapat 

menunjang pemahaman teori dan konsep belajar mengajar. Sedangkan 
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bekal praktis diperoleh melalui kegiatan pengamatan serta melakukan 

praktek. 

 

2.5.1.4 Kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai situasi baru.  

Secara formal maupun profesional tugas guru seringkali menghadapi 

berbagai permasalahan yang timbul akibat adanya berbagai perubahan 

yang terjadi di lingkungan tugas profesionalnya. Perubahan dalam bidang 

kurikulum, sistem pembelajaran, serta anjuran-anjuran dan pembuat 

kebijakan untuk menerapkan konsep baru dalam pelaksanaan tugas, seperti 

sistem belajar tuntas, sistem evaluasi, dan sebagainya seringkali 

mengejutkan dan membingungkan. Kebingungan tersebut diantaranya 

diakibatkan oleh kurangnya persiapan guru menerima berbagai 

pembaharuan. Dampak yang teiadi adalah ketidakmampuan menyesuaikan 

diri dengan berbagai situasi, sehingga muncul berbagai sikap yang tidak 

mendukung pembaharuan. 

 

Kemampuan menyesuaikan diri dengan berbagai pembaharuan pada 

dasarnya muncul seiring dengan adanya sikap positif untuk mau 

meningkatkan diri dalam karier profesionalnya. Sikap ini dapat muncul 

jika guru memiliki kecakapan yang memadai mengenai hal-hal yang 

bertahan dengan proses pembelajaran, sehingga perubahan yang terjadi 

tidak terlalu mengejutkan, bahkan guru yang bersangkutan mampu 

menyediakan diri dengan perubahan atau situasi baru yang dihadapi. 
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2.5.2 Indikator Kompetensi Pedagogik 

 

Sebagai pendidik, guru bukan saja dituntut melaksanakan tugasnya secara 

profesional, tetapi juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan pedagogik. 

Interaksi pedagogik merupakan suatu pergaulan antara anak dengan orang dewasa 

untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu manusia mandiri, manusia dewasa. 

Interaksi pedagogik pada dasarnya adalah komunikasi timbal balik antara anak 

didik dengan pendidik yang terarah kepada tujuan pendidikan. Interaksi 

pedagogik merupakan pergaulan pendidikan, yang mengarah kepada tujuan 

pendidikan. Interaksi pedagogik akan terjadi apabila dan pihak pendidik ada 

kesediaan atau kerelaan untuk membantu anak didik. Syarat ini mutlak perlu 

karena tanpa kesediaan pendidik membantu anak didik, perasaan aman pada anak 

tidak akan hadir dan tentunya interaksi akan terganggu, dan akibat seterusnya 

tentu interaksi tidak berjalan. Pada pendidik yang wajar (seperti orang tua) 

kesediaan untuk membantu itu berubah bentuk menjadi rasa kasih sayang kepada 

anak didik. Jadi kerelaan atau kesediaan membantu itu merupakan syarat mutlak 

untuk terciptanya situasi interaksi pedagogik. 

 

2.5.2.1 Kemampuan merancang skenario pembelajaran 

Dalam situasi belajar mengajar ditandai dengan hubungan peran dan tugas, 

dimana hubungan guru-murid untuk pertama kali tidak didasarkan atas 

kecintaan atau hubungan kasih sayang seperti pada hubungan orang tua 

dan anak. Di sekolah hubungan pribadi itu timbul karena tugas atau peran 

masing-masing. Tugas dan peran murid adalah belajar, sedangkan tugas 
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dan peran guru adalah mengajar. keduanya merasa bahwa mereka harus 

bekerjasama dan baru dapat bekerja sama kalau keduanya berhubungan. 

 

2.5.2.2 Kemampuan merumuskan tujuan 

Dalam interaksi belajar mengajar selalu bertujuan untuk mencapai sesuatu 

demi kepentingan murid. Tidak ada kegiatan yang tidak bertujuan di dalam 

situasi itu, karena pada dasarnya situasi dan interaksi ini lahir untuk 

kepentingan murid. Dalam proses belajar mengajar dalam kelas misalnya 

berdasarkan tujuan kurikuler dan instruksional. 

 

2.5.2.3 Kemampuan membantu anak didik dalam pembelajaran  

Dalam interaksi pembelajaran ditandai dengan kemauan guru untuk 

membantu murid mencapai suatu kepandaian atau keterampilan serta sikap 

tertentu. Kepentingan utama ialah murid. Sebaliknya murid beranggapan 

bahwa guru dapat membantunya dalam hal-hal tertentu di dalam 

perkembangannya. Karena itu lahir sikap menghargai atau menghormati 

serta mentaati guru sebagai pernyataan pengakuan murid pada 

kewibawaan guru. Kondisi ini akan sangat bcrpengaruh terhadap 

pelaksanaan tugas guru sehari-hari di kelas. 

 

2.5.2.4 Kemampuan membangkitkan aktivitas anak 

Tidak ada gunanya guru melakukan interaksi belajar mengajar di sekolah, 

kalau murid tidak aktif atau hanya pasif. Anak yang melakukan kegiatan, 

seperti penggambar, menyelesaikan pertanyaan, menulis, olahraga, disebut 

aktif. Aktif artinya giat, baik itu giat secara lahiriah atau giat dalam arti 

batinnya atau rohaninya. Pengalaman ini sangat penting bagi proses 
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belajar, karena tanpa itu maka proses belajar mungkin tidak akan berhasil. 

Banyak kegagalan belajar disebabkan karena kurangnya anak mengalami 

sesuatu. Dengan interaksi maka diharapkan belajar menjadi pengalaman 

yang menarik. Dalam interaksi itu guru mengambil peranan yang aktif, 

yakni menyuruh, bertanya, menyelesaikan suatu pertanyaan, menerangkan, 

memberi tugas, mendorong, memancing, memberi motivasi, sehingga 

interaksi itu benar-benar ada. Dengan demikian akan tercipta pemahaman 

pada siswa terhadap materi yang disajikan oleh guru. 

 

2.5.2.5 Kemampuan membimbing siswa 

Membimbing diartikan dapat menghidupkan interaksi, yaitu menjadi 

motor dan proses belajar mengajar. Guru menjadi motivator (pemberi 

dorongan), guru juga menjelaskan, dan sebagainya. Guru merupakan tokoh 

utama dalam interaksi, dialah yang memulai, yang memimpin proses, yang 

menghentikan proses. Karena itulah tugas guru di dalam interaksi belajar 

mengajar disebut sebagai “membimbing”. 

 

2.5.2.6 Kemampuan membentuk disiplin pada siswa 

Disiplin merupakan suatu pola tingkah laku yang diatur dan ditaati oleh 

guru dan murid, dalam hal ini ada suatu prosedur. Kalau suatu prosedur 

telah ditetapkan, maka semua pihak yang terkait (guru, siswa, karyawan 

administrasi) tidak boleh menyimpang darinya. Kalau bahan tertentu telah 

ditetapkan maka tidak dapat menggunakan bahan lain. Kalau tujuan 

instruksional telah ditetapkan maka itulah yang harus dikejar. Oleh karena 
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itu dalam mengajar, guru tidak hanya sebatas menyajikan materi kepada 

siswa, tetapi juga membentuk kedisiplinan sikap pada siswa. 

 

Berdasarkan uraian teori di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan pedagogik 

adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran dengan efektif, menciptakan 

situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis dan bermakna bagi 

pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, dengan indikator 

kemampuan (1) merancang skenario pembelajanan, (2) merumuskan tujuan, (3) 

membimbing dan membantu anak didik dalam pembelajaran, (4) membangkitkan 

aktivitas anak.  

 

2.6 Penelitian Yang Relevan 

 

Beberapa penelitian sejenis yang memberikan inspirasi penulis melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

2.6.1 Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rospasari (2011) berjudul 

“Hubungan Antara Sikap Guru Terhadap Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

Motivasi Kerja Guru dan Kompetensi Pedagogik Dengan Kinerja Guru 

SMA di Lampung Utara” dengan menggunakan cara Proportional Random 

Sampling bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara 

kompetensi paedagogik dengan kinerja guru sebesar 71,5. 

2.6.2 Penelitian yang dilakukan oleh Yuniar (2011) berjudul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kecamatan Kotabumi 

Kota Kabupaten Lampung Utara” menunjukkan adanya pengaruh positif 
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dan signifikan antara motivasi kerja guru terhadap kinerja guru dengan 

koefisiensi determinasi sebesar 30,8%. 

2.6.3 Sumarno Suseno (2001), hasil penelitianya judul: “Hubungan 

kepemimpinan, motivasi, komunikasi, partisipasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja pegawai pada BAPPED Kabupaten Grobogan”. Secara 

bersama variabel motivasi memiliki hubungan signifikan dengan kinerja 

pegawai. Besarnya hubungan tersebut menunjukkan besarnya Adjusted R 

Square = 0,556, atau 55,6. 

 

Berdasarkan temuan-temuan dari peneliti terdahulu maka penulis tertarik untuk 

meneliti dan membuktikan sendiri hal-hal yang sudah ditemukan tersebut. Hal-hal 

yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah: 1) Penelitian 

dilaksanakan Sekecamatan Pekalongan 2) Motivasi dan disiplin lebih difokuskan 

pada motivasi berprestasi dan disiplin kerja, 3) Objek penelitian adalah guru- guru 

SMP Negeri Kecamatan Pekalongan, dan 4) Ada penambahan variabel bebas 

yaitu kompetensi pedagogik dalam hubungannya dengan variabel terikat kinerja 

guru bersertifikasi. 

 

2.7 Kerangka Pikir 

Motivasi berprestasi adalah dorongan dalam diri seorang guru untuk 

melaksanakan tugas mengajar dan memusatkan seluruh tenaga dan perhatiannya 

guna mencapai tujuan mengajar yang telah ditentukan. Tinggi rendahnya motivasi 

akan menentukan apakah unsur lain dalam mengajar itu menyatu dan mendorong 

ke arah satu tujuan atau tidak. 
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Disiplin kerja adalah suatu ketaatan yang didukung dengan kesadaran sendiri 

untuk menunaikan tugas kewajiban dan perilaku sebagaimana mestinya dalam 

lingkungan sekolah. Demikian pula dengan profesi sebagai guru, maka guru 

memiliki ikatan secara organisatoris berupa lembaga pendidikan atau sekolah 

tempat mengajar. Lembaga atau organisasi tempat guru mengajar, terdapat 

sejumlah tata aturan yang harus dipenuhi, baik tata aturan bersifat umum yang 

berasal dari Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan maupun tata aturan yang 

bersifat khusus atau yang dirumuskan oleh Kepala Sekolah dan pengurus sekolah 

lainnya. Sikap disiplin ada yang positif dan ada yang negatif, juga merupakan 

karakter yang perlu dimiliki oleh setiap individu. Disiplin juga merupakan 

karakter suatu organisasi, lembaga atau instansi tertentu, di dalamnya terdapat 

sejumlah orang yang saling bekerjasama dengan penuh tanggungjawab, tunduk 

kepada peraturan yang berlaku dan memegang teguh prinsip, norma kerja, dan 

etika kerja. 

 

Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan guru mengelola pembelajaran 

dengan efektif, menciptakan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis 

dan bermakna bagi pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. 

Menurut Sadulloh (2010: 46) kompetensi pedagogik memiliki persyaratan 

kemampuan yang meliputi: (1) Merancang skenario pembelajaran, (2) 

Merumuskan tujuan, (3) Membimbing siswa, (4) Membangkitkan aktifitas siswa, 

(5) Membentuk disiplin pada siswa. 

 

Kinerja guru adalah gambaran sikap sebagai hasil yang dicapai oleh seorang guru 

dalam kegiatan mengajar, dalam kurun waktu tertentu untuk pencapaian tujuan. 
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X3 . Y 

Dengan demikian kinerja hanya mengacu pada serangkaian hasil yang diperoleh 

guru selama periode tertentu. Dalam praktik pembelajaran di sekolah, jarang 

menggunakan satu konsep pendidikan secara utuh tapi umumnya pelaksanaan 

pendidikan mencampurkan dua atau tiga bahkan lebih model pembelajaran. 

Model-model atau konsep pendidikan tersebut dalam praktik tidak lagi dipandang 

sebagai model pendidikan yang masing-masing eksklusif, tetapi dapat dipadukan 

atau minimal dihubungkan satu dengan yang lainnya. 

 

Dari uraian di atas dan berkaitan dengan variabel-variabel dalam penelitian ini, 

maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut: 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

X1 = Motivasi berprestasi 

X2 = Disiplin kerja 

X3 = Kompetensi pedagogik 

Y = Kinerja guru 

X1 . Y = Motivasi berprestasi memiliki hubungan dengan kinerja guru 

X2 . Y = Disiplin kerja memiliki hubungan dengan kinerja guru 

X3 . Y = Kompetensi pedagogik memiliki hubungan dengan kinerja   

    guru 

(X1, X2, X3) .Y = Motivasi berprestasi, disiplin kerja dan kompetensi  

     pedagogik memiliki hubungan dengan kinerja guru 
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2.8 Hipotesis Penelitian 

 

Berdasarkan kerangka teoritis dan kerangka berpikir, maka dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

2.8.1 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. 

2.8.2 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin kerja dengan 

kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan 

Kabupaten Lampung Timur. 

2.8.3 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompetensi 

pedagogik dengan kinerja guru bersertifikasi di SMP Negeri Kecamatan 

Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

2.8.4 Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi berprestasi, 

disiplin kerja dan kompetensi pedagogik dengan kinerja guru bersertifikasi 

di SMP Negeri Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. 

 


