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ABSTRAK 

 
Teguh Dwi Susanto. 2009. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Program Keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik (Studi Kasus di SMK 

Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009). Skripsi S1. Program Studi 

Pendidikan Teknik Elektro Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Universitas 

Negeri Semarang. 

 

Mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) sangat penting maknanya bagi Pembangunan Nasional. Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga pendidikan yang 

bertanggung jawab untuk menciptakan SDM yang memiliki kemampuan, 

keterampilan dan keahlian, sehingga lulusannya dapat mengembangkan 

kemampuan apabila terjun dalam dunia kerja. Upaya meningkatkan mutu 

pendidikan dan mewujudkan tujuan dari SMK diperlukan adanya kinerja guru 

yang kompeten. Tercapainya kinerja guru yang kompeten tersebut tidak lepas dari 

adanya kepuasan kerja pada diri guru yang bersangkutan. Permasalahan yang 

timbul dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Apakah ada pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru dan sejauhmana tingkat kepuasan guru 

program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 Semarang 

mengenai kinerjanya”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis tingkat kepuasan guru program keahlian Teknik Pemanfaatan 

Tenaga Listrik mengenai kinerjanya di SMK Negeri 5 Semarang. 

Populasi yang diambil dalam penelitian adalah guru program keahlian 

Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 Semarang sebanyak 9 orang. 

Variabel penelitian adalah tingkat kepuasan guru dalam menjalankan tugasnya 

yang terdiri dari sub variabel yaitu menyusun rencana pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar siswa dan melaksanakan 

tindak lanjut. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode angket. 

Analisis data yang digunakan adalah dengan uji tanda (sign test) untuk menguji 

hipotesis dan metode analisis deskriptif dengan teknik matrix performance and 

important menggunakan sampel ganda berpasangan dengan perhitungan uji 

Wilcoxon Signed Rank Test. Analisis tersebut menggunakan program SPSS 12.0 

for Windows. 

Hasil analisis dengan menggunakan Sign Test menunjukkan bahwa nilai 

probabilitas sebesar 0,039. Karena nilai probabilitas < taraf signifikansi (α = 

0,05), maka Ho ditolak artinya ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerjanya 

dari guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 

Semarang. Hasil analisis dengan uji Wilcoxon Signe Rank Test menunjukkan 

bahwa guru telah puas terhadap kinerjanya, yaitu dapat dilihat dari 19 indikator 

yang menunjukkan hasil perhitungan bahwa guru telah puas. Sedangkan ada 

beberapa indikator yang menunjukkan guru merasa tidak puas terhadap 

kinerjanya, yaitu pada sub variabel menyusun rencana pembelajaran, sub variabel 

pelaksanaan pembelajaran dan sub variabel tindak lanjut hasil penilaian prestasi 

belajar siswa. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa sebagian besar guru 

program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik di SMK Negeri 5 Semarang 
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telah puas terhadap kinerjanya. Namun demikian ada beberapa indikator yang 

menunjukkan guru merasa tidak puas. Oleh karena itu disarankan kepada guru 

untuk lebih meningkatkan kinerjanya agar lebih optimal. Sedangkan kepada pihak 

sekolah untuk memberikan program pelatihan bagi guru terutama berkaitan 

dengan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar sebagai variasi 

pembelajaran. Serta menyediakan fasilitas pembelajaran sehingga guru dapat 

menentukan media dan sumber belajar yang tepat. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto : 

ßŠ$ t7Ïãuρ Ç≈ uΗ÷q§�9 $# šÏ% ©!$# tβθà±ôϑtƒ ’n? tã ÇÚö‘F{$# $ZΡ öθ yδ #sŒ Î)uρ ãΝßγ t6 sÛ%s{ šχθè=Îγ≈ yfø9 $# 

(#θ ä9$s% $Vϑ≈n=y™ ∩∉⊂∪ 

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di 
atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka 

mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (Q.S. Al Furqan : 63) 

 

¨βÎ) yìtΒ Î�ô£ãè ø9 $# #Z�ô£ç„ ∩∉∪   #sŒ Î* sù |M øît�sù ó= |ÁΡ$$sù ∩∠∪   4’n< Î)uρ y7 În/u‘ =xîö‘$$ sù ∩∇∪    

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  dan hanya kepada 

Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Q.S. Al Insyirah : 6-8). 
 
 

Kenapa saya tidak bisa jika orang lain saja bisa. Saya pasti bisa, mungkin sekarang belum 
bisa, tetapi besok atau lusa saya harus bisa.(Teguh Dwi Susanto)  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Mutu pendidikan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya 

manusia (SDM) sangat penting maknanya bagi Pembangunan Nasional. Masa 

depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikan yang berkualitas, dan 

pendidikan yang berkualitas hanya akan muncul apabila terdapat sekolah yang 

berkualitas. Oleh karena itu upaya peningkatan mutu sekolah merupakan titik 

sinergis dalam upaya menciptakan pendidikan yang berkualitas. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang bertanggung jawab untuk menciptakan sumber daya manusia 

yang mempunyai kemampuan, keterampilan dan keahlian, sehingga lulusannya 

dapat mengembangkan kemampuan apabila terjun dalam dunia kerja. Tujuan dari 

pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan siswa untuk menyiapkan mereka sebagai tenaga 

kerja tingkat menengah yang terampil, terdidik, dan profesional, serta mampu 

mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. (Depdiknas, 2004: 302) 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan tujuan dari 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diperlukan adanya kinerja guru yang 

kompeten. Seorang guru harus mampu memegang kepercayaan yang diberikan 

oleh lembaga kepadanya, harus mampu bekerja sama dengan yang lain sebagai 
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team working yang solid, dan harus mempunyai kepemimpinan pendidikan yang 

baik selama mengelola proses pembelajaran, karena guru merupakan kunci 

keberhasilan proses pendidikan. 

Guru sebagai sumber daya manusia (SDM) dalam dunia pendidikan perlu 

dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh SDM yang bermutu dalam arti 

yang sebenarnya, yaitu pekerjaan yang dilaksanakannya akan menghasilkan 

sesuatu sesuai rencana dengan memenuhi semua syarat kualitatif yang dituntut 

pekerjaan tersebut. Syarat kualitatif yang harus dipenuhi diantaranya : 

kemampuan, kecakapan, keterampilan, kepribadian, sikap dan perilaku. 

(Sedarmayanti 2001:17). Dengan SDM yang bermutu tinggi maka akan dapat 

dihasilkan kinerja yang tinggi pula yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolah. 

Sesuai dengan UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. Untuk itu 

profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan 

masyarakat termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas 

dan mempunyai kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, 

nasional maupun internasional. 

Seorang guru disebut sebagai guru profesional apabila memiliki 

kemampuan dalam mewujudkan kinerja profesi guru dengan sebaik-baiknya 

dalam mencapai tujuan pendidikan. Hal ini mengharuskan seorang guru memiliki 

kompetensi yang harus dikuasainya sesuai dengan standar kompetensi yang telah 
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ditetapkan Depdiknas. Sehingga guru diharapkan akan dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya dengan baik, yang akhirnya mampu mencetak lulusan-lulusan 

siswa SMK yang berkualitas dan dapat terserap dalam dunia usaha maupun dunia 

industri. 

Kinerja guru dalam mengelola proses pembelajaran agar terlaksana dengan 

efektif dan efisien menurut UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional menyatakan “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, 

dan pengawasan proses pembelajaran”. 

Tercapainya kinerja guru yang berkualitas menandakan adanya kepuasan 

kerja pada diri guru yang bersangkutan. Adanya anggapan bahwa seseorang dalam 

bekerja didorong oleh adanya harapan yang ingin dipenuhi, maka dengan 

terpenuhinya harapan tersebut akan menimbulkan kepuasan kerja, seterusnya 

kepuasan ini akan memotivasi orang tersebut untuk bekerja lebih giat dan 

produktif. Bekerja dengan lebih giat dan produktif merupakan pencerminan dari 

kesuksesan seseorang dalam bekerja. 

Proses pembelajaran merupakan inti dari pendidikan secara keseluruhan. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran faktor guru dan siswa merupakan 

komponen utama. Agar tujuan dari proses pembelajaran berhasil, guru diharapkan 

memodifikasi rancangan dan pelaksanaan pengajaran untuk meningkatkan hasil 

belajar siswa sesuai yang diharapkan, serta adanya kerjasama diantara guru dan 

siswa. Namun pada kenyataannya interaksi antara guru dan siswa sering tidak 

efektif. Hal ini dapat terlihat bahwa masih adanya guru yang tidak perduli dalam 
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mengajar, guru tersebut hanya memberikan materi yang telah disediakan dan 

mengabaikan interaksi dengan siswa. Adanya kesan bahwa siswa SMK itu nakal 

dan susah diatur membuat kebanyakan guru menjadi malas untuk berinteraksi 

dengan siswa. Dari sisi siswa juga beranggapan guru tersebut terlalu kaku 

sehingga siswa menjadi segan apabila ada suatu materi yang menurutnya belum 

paham, siswa lebih suka mengikuti apa yang dilakukan guru daripada untuk 

menanyakan sesuatu kepada guru tersebut. Apabila guru bertanya kepada siswa 

apakah semua siswa sudah paham, maka siswa lebih suka menjawab iya daripada 

harus menjawab tidak dengan konsekuensi pelajaran tersebut akan diulangi, yang 

pada akhirnya tujuan dari proses pembelajaran tidak tercapai. 

SMK Negeri 5 Semarang merupakan salah satu sekolah menengah 

kejuruan di Semarang yang berstatus negeri. SMK Negeri 5 Semarang berdiri 

sejak tanggal 17 Agustus 1965 dengan jurusan Bangunan Gedung, Mesin dan 

Listrik. Setelah mengalami perkembangan, sekarang SMK Negeri 5 Semarang 

memiliki 6 jurusan (program kejuruan) yaitu Teknik Gambar Bangunan, Teknik 

Pemanfaatan Tenaga Listrik, Teknik Komputer dan Jaringan, Teknik Permesinan, 

Teknik Mekanik Otomotif, dan Teknik Transmisi Telekomunikasi. 

Dari keenam program keahlian tersebut, hanya Teknik Pemanfaatan 

Tenaga Listrik yang memiliki akreditasi A, hal ini sangat unik mengingat antara 

jumlah siswa dengan jumlah guru bisa dikatakan tidak seimbang. Pada tahun 

2008/2009, jumlah siswa program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 

cukup besar yaitu 211 (dua ratus sebelas) siswa, sedangkan jumlah guru yang 

bertanggungjawab terhadap pelajaran kejuruan hanya berjumlah 9 (sembilan) 
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orang. Dengan jumlah guru yang sedemikan kecil, mengharuskan setiap guru 

harus mengampu beberapa mata pelajaran yang ada pada program keahlian 

Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik. Paling sedikit, seorang guru dibebankan dua 

mata pelajaran yang harus diampu, namun ada guru Teknik Pemanfaatan Tenaga 

Listrik yang dibebankan sampai delapan mata pelajaran yang harus diampunya 

seorang diri. Melihat kenyataan demikian ditambah lagi sarana dan prasarana 

Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik seperti bengkel yang masih kurang lengkap, 

rasanya sangat sulit bagi guru Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik untuk dapat 

memaksimalkan kinerjanya demi memberikan yang terbaik bagi siswanya. 

Prestasi belajar siswa merupakan indikator kinerja guru, karena guru 

sebagai kunci sukses dalam proses pembelajaran. Siswa tidak akan mendapat 

prestasi yang baik secara tiba-tiba tanpa adanya proses pembelajaran yang 

dikendalikan oleh guru, sehingga guru yang memiliki kinerja baik akan 

menghasilkan output pada siswa yang memuaskan. Akan tetapi berdasarkan data 

ketuntasan belajar yang didapatkan peneliti pada program keahlian Teknik 

Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 Semarang menunjukkan adanya siswa 

yang memperoleh nilai hasil belajar di bawah standar ketuntasan belajar yang 

telah ditetapkan yaitu 7,00. Hal ini ditandai dengan masih ada siswa yang 

melakukan remidial untuk dapat mencapai nilai standar ketuntasan belajarnya. 

Kondisi tersebut menandakan bahwa tujuan dari suatu proses pembelajaran belum 

tercapai secara optimal. 

Berikut ini merupakan data ketuntasan jumlah siswa yang peneliti peroleh 

sebagai berikut :  

 



 6 

Tabel 1.1. Ketuntasan belajar siswa kelas X TPTL SMK Negeri 5 Semarang 

 

1 TPTL 1 

(35 siswa) 

1 TPTL 2 

(35 siswa) 
No, Kompetensi 

Tuntas 

(%) 

Belum 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Belum 

(%) 

1. Menguasai Gambar Teknik Listrik dan 

Elektronika 
85,71 14,29 88,57 11,43 

2. Menguasai Konsep Dasar Listrik dan 

Elektronika 
74,29 25,71 57,14 42,86 

3. Menguasai Alat Ukur Listrik dan 

Elektronika 
88,57 11,43 88,57 11,43 

4. Menguasai Pekerjaan Mekanik Listrik 

dan Elektronika 
77,14 22,86 85,71 14,29 

5. Melaksanakan persiapan pekerjaan 

awal 
100 0 100 0 

6. Menyiapkan bahan kebutuhan kerja 100 0 100 0 

7. Memasang dan menyambung sistem 

pengawatan 
65,71 34,29 88,57 11,43 

8. Memasang sistem perpipaan dan saluran 74,29 25,71 82,86 17,14 

Sumber : data SMK Negeri 5 Semarang 

 

 

Tabel 1.2. Ketuntasan belajar siswa kelas XI TPTL SMK Negeri 5 Semarang 
 

2 TPTL 1 

(36 siswa) 

2 TPTL 2 

(38 siswa) 
No, Kompetensi 

Tuntas 

(%) 

Belum 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Belum 

(%) 

1. Mengoperasikan peralatan pengalih 

daya tegangan rendah 
83,33 16,67 76,32 23,68 

2. Mengoperasikan genset 77,78 22,22 76,32 23,68 

3. Mengoperasikan peralatan pengalih 

daya tegangan tinggi 
83,33 16,67 78,95 21,05 

4. Melakukan pekerjaan dasar perbaikan 

rambu cayaha (Illumination Sign) 
72,22 27,78 81,58 18,42 

5. Memelihara panel listrik 72,22 27,78 60,53 39,47 

6. Mengoperasikan mesin produksi 

dengan kendali elektromekanik 
58,33 41,67 68,42 31,58 

7. Melakukan pekerjaan dasar perbaikan 

motor listrik 
75,00 25,00 78,95 21,05 

Sumber : data SMK Negeri 5 Semarang 
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Tabel 1.3. Ketuntasan belajar siswa kelas XII TPTL SMK Negeri 5 Semarang 
 

3 TPTL 1 

(32 siswa) 

3 TPTL 2 

(35 siswa) 
No, Kompetensi 

Tuntas 

(%) 

Belum 

(%) 

Tuntas 

(%) 

Belum 

(%) 

1. Melilit dan membongkar kumparan 75,00 25,00 82,86 17,14 

2. Mengoperasikan mesin produksi 

dengan kendali PLC 
68,75 31,25 74,29 25,71 

3. Memelihara dan memperbaiki 

peralatan listrik pada mesin-mesin 

listrik 

84,38 15,63 57,14 42,86 

4. Merakit dan menguraikan komponen 

listrik/elektronika pada peralatan 

rumah tangga 

68,75 31,25 54,29 45,71 

5. Merakit dan mengurai komponen 

elektronika pada rambu cahaya 
75,00 25,00 68,57 31,43 

6. Merakit dan mengurai komponen 

listrik/elektronika pada sarana 

penunjang (operational support) 

68,75 31,25 54,29 45,71 

Sumber : data SMK Negeri 5 Semarang 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa hasil belajar siswa belum 

optimal yaitu masih ada siswa yang tidak mencapai nilai standar ketuntasan 

belajar. Hal ini berarti bahwa proses belajar mengajar kurang optimal. Banyak 

faktor yang mempengaruhi kualitas proses belajar siswa, antara lain tujuan, guru, 

siswa, kegiatan pengajaran, alat evaluasi, bahan evaluasi dan suasana evaluasi. 

Dari beberapa faktor tersebut, guru memegang peranan penting berlangsungnya 

kegiatan belajar mengajar. Guru yang belum optimal dalam menjalankan tugasnya 

sebagai pengajar dan pendidikan seperti belum adanya persiapan yang serius, 

tidak efektifnya pelaksanaan proses pembelajaran serta melakukan evaluasi yang 

kurang baik dapat mempengaruhi rendahnya kualitas belajar mengajar. Kurang 

optimalnya proses pembelajaran tersebut merupakan salah satu indikasi adanya 

kinerja guru yang kurang baik. Kurang optimalnya kinerja guru tersebut dapat 
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berpengaruh pada tingkat kepuasan guru dalam menjalankan tugasnya. Melihat 

bahwa banyak siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar tersebut, diduga 

adanya ketidakpuasan guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, perlu 

dilakukan penelitian secara empiris untuk mengetahui tingkat kepuasan guru 

program keahlian teknik pemanfaatan tenaga listrik terhadap kinerjanya pada 

proses pembelajaran dalam menjalankan profesinya sesuai standar kompetensi 

dilihat dari faktor guru. 

Diharapkan dari hasil penelitian ini nantinya dapat menjadi suatu konsep 

teoritis tentang profesi guru bagi lembaga pendidikan terkait untuk lebih 

memperhatikan profesionalisme kinerja guru agar lebih ditingkatkan. Kinerja guru 

yang profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya akan menumbuhkan 

motivasi belajar siswa sehingga hasil belajar lebih optimal yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan mutu pendidikan. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang peneliti kemukakan di atas, maka kinerja guru 

menarik untuk diteliti. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah :  

1.2.1. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerjanya dari guru 

program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 ? 

1.2.2. Seberapa besar tingkat kepuasan guru program keahlian teknik 

pemanfaatan tenaga listrik terhadap kinerjanya di SMK Negeri 5 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 ? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan 

sebagai berikut: 

1.3.1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerjanya dari guru 

program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 

Semarang Tahun Ajaran 2008/2009. 

1.3.2. Ingin mendiskripsikan dan menganalisis tingkat kepuasan guru program 

keahlian teknik pemanfaatan tenaga listrik terhadap kinerjanya di SMK 

Negeri 5 Semarang Tahun Ajaran 2008/2009 mengenai kinerjanya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Teoritis 

a. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba menerapkan konsep Standar 

Kompetensi yang telah ditetapkan dalam UU RI No 20 tahun 2003 

tentang Sisdiknas. 

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan 

konseptual bagi peneliti sejenis maupun civitas akademika lainnya 

dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan 

dunia pendidikan.  

1.4.2. Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas 

kinerja guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai tenaga 

pelaksana pendidikan.  



 10 

b. Sebagai informasi dan masukan bagi lembaga terkait untuk lebih 

memperhatikan kinerja guru sebagai ujung tombak pendidikan demi 

kemajuan dunia pendidikan untuk mewujudkan sumber daya manusia 

yang berkualitas. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Kinerja 

2.1.1. Pengertian Kinerja 

Dessler (1992:513) menyatakan pengertian kinerja hampir sama dengan 

prestasi kerja ialah perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan 

standar kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada 

hasil kerjanya. 

Berdasarkan pengertian kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja/ prestasi kerja 

merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah di lakukan seseorang untuk 

meraih suatu tujuan. Tujuan tersebut dapat terpenuhi seandainya prestasi dapat 

tercapai secara maksimal oleh seseorang. Hasil kerja yang akan dicapai 

merupakan bentuk perbandingan antara hasil kerja seseorang dengan standar kerja 

yang telah ditetapkan. Dalam hal ini apabila hasil kerja yang dilakukan seseorang 

sesuai dengan standar kerja atau melebihi standar kerja maka dikatakan kinerja itu 

mencapai prestasi yang baik. Akan tetapi apabila hasil kerja yang dilakukan 

seseorang tidak memenuhi standar kerjanya maka dikatakan kinerja itu mencapai 

prestasi yang rendah.  

2.1.2. Standar Kinerja 

Standar kinerja menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan dan 

merupakan “bahan perbandingan”, atau “target” tergantung dari pendekatan yang 

11 
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diambil (Mathis & Jackson  2002:78). Standar kinerja yang realistis, terukur dan 

mudah dipahami menguntungkan baik bagi organisasi maupun karyawan. Dalam 

artian, standar kinerja mendefinisikan tentang pekerjaan yang tergolong 

memuaskan. Adalah penting untuk menetapkan standar-standar sebelum 

pekerjaan itu tampil, sehingga semua yang terlibat akan memahami tingkat kinerja 

yang diharapkan. Istilah-istilah dalam mengevaluasi kinerja karyawan dalam 

sebuah standar di satu perusahaan dapat dilihat sebagai berikut (Mathis & 

Jackson, 2002:80) : 

a. Istimewa 

Seseorang sangat berhasil pada kriteria pekerjaan sehingga catatan khusus 

baru dibuat. Dibandingkan dengan standar yang umum dan seluruh 

departemen peringkat kinerja ini adalah 10% teratas.  

b. Sangat baik 

Kinerja pada tingkat ini adalah kinerja yang lebih baik dari rata-rata di dalam 

unit, dengan menggunakan standar yang umum dan hasil dari unit itu. 

c. Memuaskan 

Kinerja pada tingkat ini adalah pada batas atau sedikit di atas standar minimal. 

Tingkat kinerja ini adalah yang diharapkan dari seseorang yang sudah sangat 

berpengalaman dan sangat kompeten. 

d. Rata-rata 

Kinerja berada sedikit di bawah standar minimal dari dimensi pekerjaan. 

Namun demikian, tampaknya ada potensi untuk meningkatkan penilaian 

dalam jangka waktu yang masuk akal. 
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e. Tidak memuaskan 

Kinerja pada tingkat ini adalah di bawah standar yang diterima dan ada 

pertanyaan serius tentang apakah orang ini mampu meningkatkan diri untuk 

memenuhi standar minimal. 

2.1.3. Penilaian Kinerja 

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses evaluasi seberapa 

baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu 

set standar, kemudian mengkomunikasikannya dengan para karyawan. Penilaian 

demikian ini juga disebut sebagai penilaian karyawan, tinjauan kinerja, evaluasi 

kinerja dan penilaian hasil (Mathis & Jackson, 2002: 81).  

Handoko (2000: 135) menjelaskan bahwa penilaian prestasi kerja akan 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan karyawan, manajer dan 

departemen personalia dapat membetulkan kegiatan-kegiatan mereka untuk 

memperbaiki prestasi. 

2. Evaluasi prestasi kerja membantu para pengambil keputusan dalam 

menentukan kenaikan upah, pemberian bonus dan bentuk kompensasi lainnya. 

3. Promosi, transfer dan demosi biasanya didasarkan pada prestasi kerja masa 

lalu atau antisipasinya. Promosi sering merupakan bentuk penghargaan 

terhadap prestasi kerja masa lalu. 

4. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian 

juga, prestasi yang baik mungkin mencerminkan potensi yang harus 

dikembangkan. 
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5. Umpan balik prestasi mengarahkan keputusan-keputusan karier, yaitu tentang 

jalur karier tertentu yang harus diteliti. 

6. Prestasi kerja yang baik atau jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan 

prosedur staffting departemen personalia. 

7. Prestasi kerja yang jelek mungkin menunjukkan kesalahan-kesalahan dalam 

informasi analisis jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, atau 

komponen-komponen lain sistem informasi manajemen personalia. 

Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan 

keputusan-keputusan personalia yang diambil tidak tepat. 

8. Membantu mendiagnosa kesalahan-kesalahan dalam desain pekerjaan yang 

dapat memperngaruhi prestasi kerja menjadi jelek. 

9. Menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa 

diskriminasi. 

10. Tantangan-tantangan eksternal. 

Pelaksanaan penilaian kinerja hendaknya memberikan suatu gambaran 

akurat mengenai prestasi kerja karyawan. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem 

penilaian kinerja harus berlandaskan pada prinsip dasar (Handoko, 2000: 259) : 

1. Keadilan 

Penilaian kinerja harus mencerminkan keadilan bagi semua pegawai yang 

dinilai kinerjanya. Pegawai yang kinerjanya bagus, harus diberi nilai bagus, 

demikian pula sebaliknya. 

2. Transparansi 

Proses penilaian kinerja harus dilakukan secara terbuka. Artinya setiap 

pegawai yang kinerjanya dinilai, berhak atas informasi mengenai nilainya, 
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alasan pemberian nilai dan lain sebagainya. Penerapan prinsip transparansi ini 

dapat meminimalisir penyalahgunaan informasi untuk kepentingan-

kepentingan lain yang tidak semestinya terjadi. 

3. Independensi 

Penilaian kinerja tahun tertentu harus terlepas dari pengaruh hasil penilaian 

tahun sebelumnya. Penilaian kinerja harus independen antara tahun yang satu 

dengan tahun yang lain. Kalau memang kinerja seorang pegawai bagus untuk 

tahun tertentu, padahal tahun sebelumnya nilainya sangat buruk, maka hasil 

penilaian kinerja tahun yang bersangkutan harus dinyatakan seperti apa 

adanya, independen dari penilaian tahun-tahun sebelumnya. Independensi ini 

juga terkait dengan kemandirian penilai dari tekanan pihak manapun sehingga 

dapat dihindarkan bias dalam penilaian kinerja. 

4. Pemberdayaan 

Penilaian kinerja harus dapat memberdayakan dan memotivasi pegawai, 

dimana pegawai yang kinerjanya tinggi diharapkan dapat memfasilitasi dan 

mendorong pegawai lain yang kinerjanya masih rendah untuk mampu 

berkinerja tinggi. 

5. Nondiskriminasi 

Proses pengukuran kinerja harus tidak membeda-bedakan pegawai menurut 

suku bangsa, agama, asal daerah, asal sekolah dan lain-lain. 

6. Semangat berkompetisi 

Proses pengukuran kinerja harus mampu mendorong kompetisi diantara para 

pegawai untuk berlomba-lomba meningkatkan kinerjanya secara sehat. 
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2.1.4. Kinerja Guru 

Guru sebagai tenaga pelaksana pendidikan dituntut memiliki kinerja yang 

profesional  sehingga diharapkan tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. 

Kinerja guru sebenarnya tidak hanya dalam pelaksanaan proses pembelajaran, tapi 

lebih luas lagi mencakup hak dan wewenang guru yang dimiliki. Sementara untuk 

pelaksanaan proses pembelajaran menjadi bagian dari hak dan wewenang guru. 

Proses pembelajaran membutuhkan persiapan-persiapan yang matang. Persiapan 

ini dapat dipandang sebagai kinerja guru dalam mempersiapkan pembelajaran. 

Demikian pula berakhirnya proses pembelajaran perlu ada tindak lanjut yang juga 

menuntut adanya kinerja guru yang memadai.  

Kinerja seseorang menurut Purwanto (1998:95) ditentukan oleh faktor-

faktor, antara lain : 

1. Pendidikan 

Pendidikan seseorang, maksudnya pendidikan yang dimiliki seseorang akan 

mempengaruhi pengetahuan, pemahaman dan keterampilannya. 

2. Pengalaman 

Implementasinya pengalaman yang dimiliki seseorang akan memberikan dasar 

pada seseorang untuk melakukan kegiatan dan atas dasar pengalaman 

seseorang akan memiliki kemampuan kerja. 

3. Kebiasaan 

Kebiasaan yang dibiasakan akan membentuk suatu pola hidup dan budaya 

termasuk budaya kerja. 
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4. Watak atau pembawaan 

Watak atau pembawaan merupakan implementasi sikap maupun sifat dasar 

yang dimiliki seseorang sejak lahir yang sudah menjadi ciri khas sifat 

seseorang.  

Seorang guru dalam menjalankan hak dan wewenangnya harus memiliki 

kompetensi yang harus dikuasai. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan 

bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam 

pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan 

(Depdiknas Dirjen Dikdasmen, 2004 : 3). Dengan demikian, kompetensi yang 

dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. 

Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, 

keterampilan maupun sikap profesional dalam menjalankan fungsi sebagai guru. 

Usman (2000:57) menyebutkan bahwa kemampuan profesional guru 

meliputi kemampuan guru dalam: (1) menguasai landasan pendidikan; (2) 

menguasai bahan pengajaran; (3) menguasai program pengajaran; (4) 

melaksanakan program pengajaran; (5) menilai hasil dan proses belajar mengajar. 

Kinerja guru menurut Sudjana (2002:17) dapat dilihat dari kompetensinya 

melaksanakan tugas-tugas guru, yaitu (1) merencanakan proses pembelajaran; (2) 

melaksanakan dan mengelola proses pembelajaran; (3) menilai kemajuan proses 

pembelajaran; (4) menguasai bahan pelajaran. 
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Agar guru dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan terukur 

sehingga tingkat kompetensi minimal dapat dikuasai serta dapat dibina secara 

efektif dan efisien maka diperlukan Standar Kompetensi Guru. Dengan 

dikuasainya Standar Kompetensi Guru, maka seorang guru diharapkan dapat 

melayani pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran dengan 

sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya. Standar kompetensi adalah suatu 

pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati 

bersama dalam bentuk penguasan pengetahuan, keterampilan dan sikap seorang 

tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten (Depdiknas Dirjen 

Dikdasmen, 2004 : 4).  

Standar kompetensi guru yang ditetapkan oleh Depdiknas meliputi 

komponen : (1) komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan 

kependidikan; (2) komponen kompetensi akademik/vokasional sesuai materi 

pembelajaran; dan (3) pengembangan profesi. Selain ketiga komponen 

kompetensi tersebut, seorang guru sebagai pribadi yang utuh harus memiliki sikap 

kepribadian yang positif yang senantiasa melingkupi dan melekat pada setiap 

komponen kompetensi yang menunjang profesi guru. Secara terinci standar 

kompetensi guru adalah sebagai berikut : 

1. Komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran dan wawasan 

kependidikan, yang terdiri atas : 

a. Sub komponen kompetensi pengelolaan pembelajaran : 

1). Menyusun rencana pembelajaran 

2). Melaksanakan pembelajaran 
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3). Menilai prestasi belajar peserta didik 

4). Melaksanakan tindak lanjut hasil penelitian 

b. Sub komponen kompetensi wawasan kependidikan : 

1). Memahami landasan pendidikan 

2). Memahami kebijakan pendidikan 

3). Memahami tingkat perkembangan siswa 

4). Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi 

pembelajarannya 

5). Menerapkan kerjasama dalam pekerjaan 

6). Memanfaatkan kemajuan IPTEK dalam pendidikan 

2. Komponen kompetensi akademik/vokasional 

3. Komponen kompetensi pengembangan profesi 

4. Sikap dan kepribadian guru 

Seorang guru dalam menjalankan tugas dan perannya dituntut untuk 

memiliki kinerja yang baik dengan kompetensi profesionalnya sebagai guru, 

sehingga prestasi belajar siswa dapat tercapai secara optimal yang sekaligus 

mencerminkan keberhasilan proses pembelajaran. Oleh karena itu, agar proses 

pembelajaran berjalan efektif dan efisien, seorang guru harus melakukan 

serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran serta pengawasan 

proses pembelajaran (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional bab IV pasal 19 mengenai Standar Proses). Secara terinci serangkaian 

kegiatan tersebut dapat dilihat sebagai berikut : 
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1. Perencanaan proses pembelajaran 

Melakukan persiapan atau perencanaan pengajaran adalah tahapan 

yang sangat penting. Karena pada kegiatan persiapan dan perencanaan inilah 

pelaksanaan pengajaran akan berjalan dengan baik. Merencanakan pada 

dasarnya menentukan kegiatan yang akan dilakukan pada masa depan, 

dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai 

sesuai dengan harapan.   

Perencanaan menurut Kauffman (Fattah, 2004, 49) adalah suatu proses 

penentuan tujuan/sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan 

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif 

mungkin. Sedangkan perencanaan menurut Koontz (Fattah, 2004, 49) adalah 

suatu proses intelektual yang menentukan secara sadar tindakan yang akan 

ditempuh dan yang mendasarkan keputusan-keputusan pada tujuan yang 

hendak dicapai, informasi yang tepat waktu dan dapat terpercaya, serta 

memperhatikan perkiraan keadaan yang akan datang. 

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus, tujuan 

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian 

hasil belajar.  

a. Silabus  

Soekartawi (1995: 40) mengkategorikan silabus menjadi dua 

bagian didalam pembuatannya, yaitu : 

1) Silabus telah disiapkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan. 

Dalam hal ini, maka guru harus mengikuti isi silabus tersebut.  
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2) Silabus disiapkan sendiri oleh guru, yang kemudian diajukan kepada 

lembaga pendidikan yang bersangkutan untuk mendapatkan 

persetujuan.  

Silabus yang baik bukan saja berisi apa saja yang harus diberikan 

kepada siswa (isi bahan ajar), tetapi juga tujuan mengapa bahan tersebut 

diberikan kepada siswa. Tujuan tersebut harus dapat memenuhi sasaran 

yang ingin dicapai. Sebaliknya, silabus juga berisikan topik konsep dan 

isu-isu aktual yang sedang berkembang.   

b. Tujuan pembelajaran 

Tujuan adalah pedoman sekaligus sebagai sasaran yang akan 

dicapai dalam kegiatan belajar mengajar. Perumusan tujuan akan 

mempengaruhi kegiatan pengajaran yang dilakukan oleh guru dan secara 

langsung guru mempengaruhi kegiatan belajar siswa. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa tercapainya tujuan sama halnya keberhasilan 

pembelajaran. Oleh karena itu seorang guru memiliki kewajiban dalam 

merumuskan tujuan pembelajarannya.  

Langkah pertama yang harus dilakukan oleh guru dalam menyusun 

rencana pembelajaran adalah merumuskan Tujuan Pembelajaran Khusus 

(TPK). TPK merupakan wakil dari Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) 

yang sudah tersedia di dalam GBPP. TPU dan TPK secara umum adalah 

panduan dari materi/bahan ajar yang diberikan, dan guru tidak dibenarkan 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan dalam TIU dan TIK karena 

dapat mempengaruhi pelaksanaan proses pembelajaran yang pada akhirnya 
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keberhasilan pembelajaran tidak dapat tercapai. Jika guru ingin menambah 

berbagai informasi di luar konteks materi/bahan ajar yang diberikan, maka 

informasi tersebut harus relevan dengan TIU dan TIK tersebut.  

c. Materi pelajaran  

Arikunto (Djamarah dan Zain, 2006:43) menyatakan bahwa bahan 

pelajaran merupakan unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar 

mengajar, karena bahan pelajaran itulah yang diupayakan untuk dikuasai 

oleh siswa. Karena itu guru harus memikirkan sejauhmana bahan/materi 

ajar yang topiknya tertera dalam silabus berkaitan dengan kebutuhan siswa 

pada usia tertentu.  

d. Metode pembelajaran 

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Djamarah dan Zain, 2006:46). Dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran, metode diperlukan oleh guru dan 

penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah 

pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan 

tugasnya bila tidak menguasai satupun metode pembelajaran. 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, guru tidak harus terpaku 

dengan menggunakan satu metode tetapi sebaiknya menggunakan metode 

yang bervariasi agar jalannya pembelajaran tidak membosankan dan dapat 

menarik perhatian siswa. Namun penggunaan metode yang bervariasi tidak 

akan menguntungkan pelaksanaan proses pembelajaran bila 
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penggunaannya tidak tepat dan tidak sesuai dengan situasi yang 

mendukungnya serta kondisi psikologis siswa.  

e. Media/alat pembelajaran 

Alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka 

mencapai tujuan pembelajaran, dimana alat mempunyai fungsi yaitu alat 

sebagai perlengkapan, alat sebagai pembantu mempermudah usaha 

mencapai tujuan dan alat sebagai tujuan (Djamarah, 2006:47). Media 

pembelajaran dapat berupa globe, papan tulis, kapur, gambar, diagram, 

slide, video, komputer dan sebagainya. Media pembelajaran dapat 

membantu guru dalam memperjelas materi yang disampaikannya kepada 

siswa dan mencegah terjadinya verbalisme pada diri siswa. 

f. Sumber belajar 

Winataputra dan Ardiwinata (Djamarah, 2006:48) mengemukakan 

bahwa sumber belajar adalah sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai 

tempat dimana bahan/materi pembelajaran terdapat atau asal untuk belajar 

seseorang. Dengan demikian, sumber belajar itu merupakan bahan/materi 

untuk menambah ilmu pengetahuan yang mengandung hal-hal baru bagi 

siswa. 

Roestiyah (Djamarah dan Zain, 2006:48) mengatakan bahwa 

sumber-sumber belajar itu adalah manusia, buku/perpustakaan, media 

massa (majalah, surat kabar, radio dan TV), dalam lingkungan, alat 

pembelajaran (buku pelajaran, peta, gambar, kaset, tape, papan tulis, 
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kapur, spidol dan lain-lain) dan museum (tempat penyimpanan benda-

benda kuno).   

g. Penilaian hasil belajar/evaluasi 

Evaluasi menurut Roestiyah (Djamarah dan Zain, 2006:50) adalah 

kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, yang 

bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan 

hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan 

kemampuan belajar. 

Dalam melakukan evaluasi, guru hendaknya memberikan 

penjelasan terlebih dahulu pada siswa bagaimana sistem penilaian yang 

akan diterapkan. Maksudnya agar siswa dapat membuat persiapan atau 

dapat menyiapkan strategi bagaimana mereka mendapat nilai yang tinggi. 

Selain itu guru juga menjelaskan bobot nilai yang diberikan pada setiap 

macam evaluasi tersebut kepada siswa.     

2. Pelaksanaan proses pembelajaran  

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran melibatkan semua komponen 

pengajaran yang meliputi tujuan, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan 

sumber belajar serta evaluasi. Yang semua komponen tersebut telah 

dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Sejauh mana tujuan yang 

ditetapkan telah tercapai akan ditentukan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. 

Interaksi guru dan siswa dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya 

adalah pola umum dari pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam interaksi itu 
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siswalah yang lebih aktif. Guru hanya berperan sebagai motivator dan 

fasilitator yang sekaligus mengatur kegiatan siswa di kelas. 

a. Memulai pelajaran dengan metode yang sesuai 

Guru hendaknya melibatkan siswa pada awal pelajaran dengan 

memusatkan perhatian dalam mempersiapkan, menarik dan mendorong 

siswa untuk memulai pelajaran (APKG). 

b. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis 

Dalam menyajikan materi pelajaran, guru sebaiknya 

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: materi sesuai dengan 

perkembangan siswa, urutan materi dari yang mudah ke yang sulit, 

kedalaman materi sesuai dengan kemampuan yang dituntut untuk kelas 

yang bersangkutan, kemutahiran materi (keluasan dan informasi yang 

mutahir), menggunakan bahan pengayaan (APKG). 

c. Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditetapkan 

Dalam tahapan ini, seorang guru dituntut untuk menggunakan 

berbagai metode pembelajaran yang tepat. Guru harus dapat memilih dan 

melaksanakan lebih dari dua metode mengajar yang sesuai dengan tujuan, 

materi, dan kebutuhan siswa. Karena penggunaan lebih dari satu metode 

mengajar hasilnya akan lebih baik (APKG). 

d. Mengatur kegiatan siswa di kelas 

Suatu proses pembelajaran akan berjalan secara efektif seandainya 

siswa terus memusatkan perhatian pada pelajaran yang disajikan, serta 

keaktifan siswa merespon materi yang disampaikan oleh guru (APKG). 
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e. Menggunakan media pembelajaran yang telah ditentukan 

Guru memusatkan perhatian pada penggunaan alat bantu (media) 

pembelajaran yang digunakan dalam kelas, dengan melibatkan siswa 

dalam menggunakan media baik secara individu maupun kelompok 

(APKG). 

f. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih 

Sumber belajar yang digunakan harus dapat menunjang 

telaksananya proses pembelajaran yang efektif. Sumber belajar yang 

diperlukan harus tersedia dan mudah dimanfaatkan, yang meliputi buku 

paket, buku pelengkap, manusia, laboratorium dan sebagainya (APKG). 

g. Memotivasi siswa  

Memotivasi siswa adalah usaha guru untuk membuat siswa agar 

bergairah dalam belajar. Yang terdiri dari beberapa langkah, yaitu : 

mempersiapkan penggunaan bahan untuk membuka pelajaran, 

mempersiapkn penggunaan media, menetapkan jenis kegiatan yang 

menarik, melibatkan siswa dalam kegiatan, rencana pemberian penguatan 

(APKG). 

h. Menggunakan bahasa yang komunikatif 

Indikator ini mengacu kepada kemampuan guru dalam 

menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, dengan 

memperhatikan : ucapan jelas atau mudah dimengerti, pembicaraan lancar 

(tidak tersendat-sendat), menggunakan kata-kata baku (membatasi 
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penggunaan kata-kata daerah atau asing), berbahasa dengan menggunakan 

tata bahasa yang baku (APKG). 

i. Memberikan pertanyaan dan umpan balik 

Indikator ini menunjukkan pengaruh penilaian terhadap kesadaran 

siswa untuk memahami kesalahan dan kesulitan belajarnya. Dalam hal ini, 

guru memberikan balikan yang jelas bagi siswa dan memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan tanggapannya (APKG). 

j. Menyimpulkan pemelajaran 

Penyimpulan pembelajaran diperlukan agar diperoleh pemahaman 

dan penguasaan materi secara utuh (APKG). 

k. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien 

Alokasi waktu belajar adalah pembagian waktu untuk setiap 

tahapan/jenis kegiatan dalam suatu pertemuan, dari pendahuluan, kegiatan 

inti sampai penutup. Pemanfaatan secara optimal waktu pembelajaran 

yang telah dialokasikan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

memulai pembelajaran tepat waktu, meneruskan pembelajaran sampai 

habis waktu yang telah dialokasikan, melaksanakan setiap kegiatan dalam 

langkah-langkah pembelajaran sesuai waktu yang direncanakan (APKG). 

3. Penilaian hasil pembelajaran 

Sudirman, dkk (Ali, 1991:113) mengemukakan bahwa penilaian atau 

evaluasi berarti suatu tindakan untuk menentukan nilai sesuatu sebagai alat 

penilaian hasil pencapaian tujuan dalam pengajaran yang harus dilakukan 

secara terus menerus. Evaluasi tidak hanya sekedar menentukan angka 
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keberhasilan belajar, tetapi yang lebih penting adalah sebagai dasar untuk 

umpan balik (feed back) dari proses interaksi edukatif yang dilaksanakan. 

Adapun tujuan dari evaluasi pembelajaran menurut Sudirman (Ali, 

1991:242) adalah sebagai berikut :  

a. Mengambil keputusan tentang hasil belajar 

b. Memahami anak didik 

c. Memperbaiki dan mengembangkan program pengajaran 

Sedangkan fungsi dari evaluasi menurut Purwanto (1998:26) adalah 

untuk mengetahui bagaimana dan sampai dimana penguasaan dan kemampuan 

yang telah dicapai anak didik tentang materi dan keterampilan-keterampilan 

mengenai mata diklat yang telah diberikan.  

Penilaian hasil pembelajaran menggunakan berbagai teknik penilaian 

sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Teknik penilaian dapat 

berupa tes tertulis, observasi, tes praktik dan penugasan perseorangan atau 

kelompok. 

4. Tindak lanjut proses pembelajaran 

Pengawasan proses pembelajaran meliputi pemantauan, supervisi, 

evaluasi, pelaporan dan pengambilan langkah tindak lanjut yang diperlukan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh seorang guru dalam pencapaian keberhasilan 

proses pembelajaran adalah dengan mengambil langkah tindak lanjut. 

Berdasar hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat merencanakan 

kegiatan-kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa upaya 

perbaikan (remidial) bagi siswa-siswa tertentu, maupun berupa 
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penyempurnaan program pengajaran. Upaya tindak lanjut ini sangat penting 

dalam proses pembelajaran, karena jika tidak, kegiatan-kegiatan evaluasi yang 

telah dilakukan tidak akan banyak gunanya, hanya merupakan pemborosan 

waktu saja. Sesuai dalam APKG yang menyebutkan bahwa ”Guru perlu 

menindaklanjuti pengajarannya berdasarkan hasil evaluasi agar siswa yang 

belum menguasai pelajaran dapat menguasai materi dan siswa yang sudah 

menguasai materi makin meningkatkan penguasaannya.” 

 

2.2. Persepsi 

2.2.1. Pengertian Persepsi 

Menurut Robbins (2001:88) persepsi didefinisikan sebagai suatu proses 

dengan mana individu-individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera 

mereka agar memberi makna kepada lingkungan mereka dan apa yang 

dipersiapkan seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang obyektif. Lebih lanjut 

Robbins berkesimpulan bahwa apa yang dipersepsikan oleh individu dari situasi 

kerja mereka akan mempengaruhi produktivitas mereka lebih daripada situasi itu 

sendiri. Dengan kinerja guru yang profesional dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya sehingga proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif dan 

efisien akan memotivasi siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa persepsi adalah tanggapan 

(penerimaan) langsung dari seseorang, proses seseorang mengetahui beberapa hal 

melalui panca inderanya (Purwadarminta,1996:664).  
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Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah 

suatu tanggapan langsung dari seseorang mengenai suatu lingkungan/obyek. 

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan persepsi adalah tanggapan guru mengenai 

kinerja mereka.  

2.2.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi 

Robbins (2001:89) mengemukakan tentang berbagai faktor yang 

mempengaruhi persepsi, antara lain sebagai berikut : 

a. Pelaku persepsi 

Bila seorang individu memandang pada suatu objek dan mencoba menafsirkan 

apa yang dilihatnya, penafsiran itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

pribadi dari pelaku persepsi individu itu. Karakteristik pribadi yang lebih 

relevan mempengaruhi persepsi diantaranya: sikap, motif, kepentingan/minat, 

pengalaman masa lalu dan pengharapan (ekspektasi). 

b. Target/objek 

Karakteristik-karakteristik dari target yang akan diamati dapat mempengaruhi 

apa yang dipersepsikan. Misalnya: orang yang keras suaranya lebih mungkin 

untuk diperhatikan dalam suatu kelompok daripada mereka yang pendiam. 

Demikian pula individu-individu yang luar biasa menarik/luar biasa tidak 

menarik. Gerakan, bunyi, ukuran dan atribut-atribut lain dari target 

membentuk cara kita memandangnya. 

c. Situasi   

Situasi mempengaruhi persepsi seseorang. Waktu, keadaaan/tempat kerja dan 

keadaaan sosial akan mempengaruhi perhatian meskipun pemersepsi dan 

target tidak berubah. 
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2.3. Kepuasan Kerja 

2.3.1. Pengertian Kepuasan 

Kepuasan menurut Wexley dan Yulk (As’ad, 1998:104) ialah perasaan 

seorang karyawan atau pegawai terhadap pekerjaan.  Kepuasan adalah tingkat 

perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja (atau hasil) yang dirasakan 

dibandingkan dengan harapannya (Kotler dan A.B. Sutanto, 2000: 52). 

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan 

adalah perbedaan antara tingkat kinerja yang dirasakan dengan tingkat harapan. 

Jika kinerja di bawah harapan, pegawai kecewa atau tidak puas. Jika kinerja 

sesuai harapan, pegawai puas. Dan jika kinerja melebihi harapan, pegawai sangat 

puas. 

Dalam kehidupan manusia, aktivitasnya selalu didorong oleh adanya 

kebutuhan yang hendak dipenuhi yaitu kebutuhan akan prestasi dalam 

menjalankan tugasnya, demikian pula seorang guru selalu didasari keinginan 

untuk memenuhi kebutuhannya. Bila kebutuhan individu dapat terpenuhi, maka 

akan timbul kepuasan diri individu tersebut. Sebaliknya bila kebutuhan tersebut 

tidak terpenuhi akan timbul rasa tidak puas.  

Adanya anggapan bahwa seseorang dalam bekerja didorong oleh adanya 

harapan yang ingin dipenuhi, maka dengan terpenuhinya harapan tersebut akan 

menimbulkan kepuasan kerja, seterusnya kepuasan ini akan memotivasi orang 

tersebut untuk bekerja lebih giat dan produktif. Bekerja dengan lebih giat dan 

produktif merupakan pencerminan dari kesuksesan seseorang dalam bekerja. 

Anggapan ini diperkuat oleh pendapat Fraser (Mulyana, 1992: 46) yang 
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menyatakan bahwa kondisi kepuasan pekerjaan apabila terdapat dalam pekerjaan 

akan dapat menggerakan tingkat motivasi yang kuat terhadap kinerja yang lebih 

baik, sedangkan perbaikan pada situasi yang menimbulkan ketidakpuasan akan 

mengurangi ketidakpuasan dan meningkatkan kinerja. Hal ini berarti 

kemungkinan tidakpuas atas kerja yang mereka lakukan dapat mengakibatkan 

motivasi kerja yang rendah, motivasi kerja yang rendah akan mengakibatkan 

kinerja yang rendah.  

Dalam penelitian ini yang dimaksudkan kepuasan adalah tingkat kepuasan 

guru mengenai kinerja mereka dalam proses pembelajaran. Kepuasan guru akan 

terpenuhi jika mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

yang mereka harapkan. Hal ini dapat dikatakan dengan terciptanya kepuasan, akan 

menciptakan perasaan senang pada diri guru dalam menjalankan profesinya 

sehingga guru akan selalu semangat dalam menjalankan kompetensinya sesuai 

dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Dengan terpenuhinya standar 

kompetensi guru, berarti guru telah menjalankan kewajiban secara baik, hal ini 

mencerminkan kinerja baik yang pada akhirnya tujuan pendidikan terwujud. 

2.3.2. Teori Kepuasan Kerja 

Teori kepuasan kerja yang digunakan adalah Teori Ketidaksesuaian 

(Descrepancy Theory). Beberapa ahli yang menyimpulkan teori tersebut, 

diantaranya yaitu : Mangkunegara dan Anwar Prabu (2000:120) menyatakan 

bahwa teori ketidaksesuaian memandang kepuasan pegawai tergantung kepada 

perbedaan antara apa yang didapatkannya dengan apa yang diharapkannya. 

Apabila yang didapatkan ternyata lebih besar daripada apa yang diharapkan, maka 
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pegawai tersebut menjadi puas. Apabila yang didapatkan lebih rendah daripada 

apa yang diharapkan maka menyebabkan pegawai tersebut menjadi tidak puas. 

Yasin (2002:475) mengemukakan bahwa teori discrepancy adalah teori yang 

mengukur kepuasan kerja seseorang dengan cara menghitung selisih antara 

sesuatu yang seharusnya diterima olehnya dengan kenyataan yang diterimanya. 

Apabila kepuasan yang diperolehnya melebihi dari yang diinginkannya, maka 

seseorang akan merasa lebih puas lagi, sehingga terdapat discrepancy, tetapi 

merupakan discrepancy yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung pada 

selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkannya dengan sesuatu yang 

telah dicapainya. 

 

2.4. Kerangka Berfikir  

Kinerja guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik dalam 

proses pembelajaran dapat diketahui dari sudut pandang guru sendiri. Guru dapat 

menginterpretasikan kesan-kesan sensorinya dalam memberikan suatu makna 

serta menafsirkan pesan (persepsi) dari seorang guru. Karena guru merupakan 

subyek dari suatu proses pembelajaran, yang dapat mengetahui sejauhmana 

kinerja mereka, dengan bertumpu pada standar kompetensi yang harus dikuasai 

oleh seorang guru. Dan dengan didasarkan atas kualitas guru diharapkan akan 

sanggup memainkan peran penting yaitu menciptakan proses pembelajaran yang 

berkualitas tinggi sehingga memotivasi siswa untuk belajar. Adanya anggapan 

bahwa seseorang dalam bekerja didorong oleh adanya harapan yang ingin 

dipenuhi, maka dengan terpenuhinya harapan tersebut akan menimbulkan 

kepuasan kerja, seterusnya kepuasan ini akan memotivasi orang tersebut untuk 
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bekerja lebih giat dan produktif. Bekerja dengan lebih giat dan produktif 

merupakan pencerminan dari kesuksesan seseorang dalam bekerja. Hal ini dapat 

dikatakan dengan tercapainya standar kinerja oleh guru, maka kepuasan yang ada 

dalam diri mereka akan muncul. Dengan terciptakan perasaan puas pada diri 

mereka dalam menjalankan profesinya, guru akan selalu semangat dalam 

menjalankan kompetensinya sesuai dengan standar kompetensi yang telah 

ditetapkan. Dengan terpenuhinya standar kompetensi guru, berarti guru telah 

menjalankan kewajiban secara baik, hal ini mencerminkan kinerja baik yang pada 

akhirnya tujuan pendidikan terwujud. 

Dalam  penelitian ini tingkat kepuasan guru program keahlian Teknik 

Pemanfaatan Tenaga Listrik terhadap kinerja guru dalam proses pembelajaran 

berdasarkan pada ketentuan UU RI no. 20 tahun 2003 BAB IV mengenai Standar 

Proses. Guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik menilai 

kinerjanya dengan berlandaskan pada standar kompetensi guru yang sudah 

ditetapkan. Yang akhirnya kepuasan guru mengenai kinerjanya dapat diketahui 

dengan membandingkan antara harapan guru mengenai idealnya kinerja seorang 

guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik sesuai standar 

kompetensi guru dengan kenyataan kinerjanya. Kinerja seorang guru lebih dari 

standar kompetensinya maka dikatakan kinerja guru mencapai prestasi sangat 

baik. Jika kinerja seorang guru sesuai dengan standar kompetensinya maka 

dikatakan kinerja guru mencapai prestasi baik. Dan jika kinerja seorang guru tidak 

memenuhi standar kompetensinya maka dikatakan kinerja guru mencapai prestasi 

yang rendah/jelek. 
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Kerangka berfikir di atas akan tampak sebagai berikut : 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Tingkat Kepuasan Guru Program Keahlian Teknik 

Pemanfaatan Tenaga Listrik Terhadap Kinerjanya 

 

 

2.5. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, peneliti mengajukan hipotesis:  

1. Ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerjanya dari guru program keahlian 

Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik. 

2. Adanya kepuasan guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 

dalam kinerjanya menandakan guru  yang kompeten. 

Harapan guru program 

keahlian Teknik Pemanfaatan 

Tenaga Listrik dalam 

menjalankan kinerjanya : 

a. Seorang guru 

merencanakan proses 

pembelajaran 

b. Seorang guru 

melaksanakan proses 

pembelajaran 

c. Seorang guru menilai 

prestasi belajar 

d. Seorang guru 

melaksanakan pengawasan 

tindak lanjut hasil penilaian 

prestasi belajar siswa 

Realita 

 

Kinerja guru dalam proses 

pembelajaran : 

a. Perencanaan proses  

   pembelajaran  

b.Pelaksanaan proses     

pembelajaran  

c.Penilaian proses 

pembelajaran  

d.Pengawasan proses 

pembelajaran 

Kinerja Guru 

Harapan < realita      sangat puas 

Harapan = realita      puas 

Harapan > realita      tidak puas 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah ex post facto. 

Menurut Nazir (2005: 59), penelitian yang bersifat ex post facto artinya data 

dikumpulkan setelah semua kejadian yang dikumpulkan telah selesai berlangsung. 

Variabel yang ada dalam penelitian ini diasumsikan sebagai akibat dari faktor-

faktor yang telah terjadi sebelumnya. Artinya data yang dikumpulkan merupakan 

kejadian yang telah terjadi sebelumnya serta berdasarkan data yang sudah ada, 

yaitu persepsi guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 

terhadap kinerjanya di SMK Negeri 5 Semarang tahun Ajaran 2008/2009. 

 

3.2. Obyek Penelitian  

Obyek dari penelitian ini adalah tingkat kepuasan guru program keahlian 

Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik mengenai kinerjanya di SMK Negeri 5 

Semarang tahun Ajaran 2008/2009. 

 

3.3. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru program keahlian Teknik 

Pemanfaatan Tenaga Listrik di SMK Negeri 5 Semarang tahun Ajaran 2008/2009 

sejumlah 9 guru. 

36 
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Karena subyek dalam penelitian ini kurang dari 100, maka sampel diambil 

semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Dari jumlah 

keseluruhan guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK 

Negeri 5 Semarang yang diambil sebagai sampel sebanyak keseluruhan guru, 

yaitu 9 orang. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat kepuasan guru program 

keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik terhadap kinerjanya yang terdiri dari 

sub variabel : 

1. Menyusun rencana pembelajaran 

2. Melaksanakan pembelajaran 

3. Menilai prestasi belajar siswa 

4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar siswa 

Secara lebih rinci seperti yang diuraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut : 

Tabel 3.1. Tingkat Kepuasan Guru Program Keahlian Teknik Pemanfaatan 

Tenaga Listrik Mengenai Kinerjanya 

 

No Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

1. a. Menyusun rencana  

pembelajaran 

- mendeskripsikan tujuan 

pembelajaran 

Ordinal  

  - menentukan materi sesuai 

dengan kompetensi yang 

telah ditentukan 

Ordinal  

  - mengorganisasikan materi 

berdasarkan urutan dan 

kelompok 

Ordinal  

 

Tingkat kepuasan 

guru dalam 

menjalankan 

kinerjanya. 

 - mengalokasikan waktu Ordinal  

   - menentukan metode 

pembelajaran yang sesuai 

Ordinal  

   - merancang prosedur 

pembelajaran 

Ordinal  
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No Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

   - menentukan media 

pembelajaran/peralatan 

praktikum yang akan 

digunakan 

Ordinal  

   - menentukan sumber belajar 

yang sesuai 

Ordinal  

   - menentukan teknik penilaian 

yang sesuai 

Ordinal  

  b. Melaksanakan 

pembelajaran 

- membuka pelajaran dengan 

metode yang sesuai 

Ordinal  

   - menyajikan materi pelajaran 

secara sistematis 

Ordinal  

   - menerapkan metode dan 

prosedur pembelajaran yang 

telah ditentukan 

Ordinal  

   - mengatur kegiatan siswa di 

kelas 

Ordinal  

   - menggunakan media 

pembelajaran/peralatan 

praktikum yang telah 

ditentukan 

Ordinal  

   - menggunakan sumber belajar 

yang telah dipilih 

Ordinal  

   - memotivasi siswa dengan 

berbagai cara yang positif 

Ordinal  

   - melakukan interaksi dengan 

siswa menggunakan bahasa 

yang komunikatif 

Ordinal  

   - memberikan pertanyaan dan 

umpan balik, untuk 

mengetahui dan memperkuat 

penerimaan siswa dalam 

proses pembelajaran 

Ordinal  

   - menyimpulkan pembelajaran Ordinal  

   - menggunakan waktu secara 

efektif dan efisien 

Ordinal  

  c. Menilai prestasi 

belajar siswa 

- menyusun soal/perangkat 

penilaian sesuai dengan 

indikator/kriteria unjuk kerja 

yang telah ditentukan 

Ordinal  

   - melaksanakan penilaian Ordinal  

   - memeriksa 

jawaban/memberikan skor tes 

hasil belajar berdasarkan 

indikator/kriteria unjuk kerja  

Ordinal  
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No Variabel Sub Variabel Indikator Skala 

   yang telah ditentukan  

   - menilai hasil belajar 

berdasarkan kriteria penilaian 

yang telah ditentukan 

Ordinal  

   - mengolah hasil penilaian Ordinal  

   - menyusun laporan hasil 

penilaian 

Ordinal  

   - memperbaiki soal/perangkat 

penilaian 

Ordinal  

  - menyusun program tindak 

lanjut hasil penilaian 

Ordinal  

  - melaksanakan tindak lanjut Ordinal  

  - mengevaluasi hasil tindak 

lanjut hasil penilaian 

Ordinal  

  

d. Melaksanakan 

tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi 

belajar siswa 

- menganalisis hasil evaluasi 

program tindak lanjut hasil 

penilaian 

Ordinal  

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang utama dalam penelitian ini digunakan 

metode angket. Dalam menggunakan angket terdapat beberapa tahapan yang 

dikerjakan peneliti, diantaranya membuat kisi-kisi/pertanyaan dimana responden 

memilih alternatif jawaban yang disediakan. 

Dalam menyusun angket ini digunakan skala likert yaitu untuk mengukur 

sikap, pendapat dan persepsi seseorang/sekelompok orang tentang fenomena 

sosial tertentu. Jadi dengan skala likert ini, peneliti ingin mengetahui sikap, 

pendapat dan persepsi guru keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik terhadap 

kinerjanya di SMK Negeri 5 Semarang 

Skor-skor untuk jawaban pertanyaan tingkat harapan dan tingkat kinerja 

adalah sebagai berikut : 
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1. Skor tingkat harapan : 

a. Jawaban alternatif 1 : Sangat Penting diberi nilai 5 

b. Jawaban alternatif 2 : Penting diberi nilai 4 

c. Jawaban alternatif 3 : Tidak Berpendapat diberi nilai 3 

d. Jawaban alternatif 4 : Kurang Penting diberi nilai 2 

e. Jawaban alternatif 5 : Tidak Penting diberi nilai 1 

2. Skor tingkat kinerja : 

a. Jawaban alternatif 1 : Sangat Setuju diberi nilai 5 

b. Jawaban alternatif 2 : Setuju diberi nilai 4 

c. Jawaban alternatif 3 : Tidak Berpendapat diberi nilai 3 

d. Jawaban alternatif 4 : Kurang Setuju diberi nilai 2 

e. Jawaban alternatif 5 : Tidak Setuju diberi nilai 1 

 

3.6. Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.6.1. Validitas Instrumen 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan sesuatu instrumen. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila 

dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya 

validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang validitas yang dimaksud  (Arikunto, 

2002:145).  
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Untuk mengetahui ketepatan data  diperlukan teknik uji validitas yang 

terdiri dari dua macam, yaitu validitas eksternal dan validitas internal. Dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan uji validitas internal. Karena sebuah 

instrumen dikatakan valid apabila setiap bagian instrumen mendukung ”missi” 

instrumen secara keseluruhan, yaitu mengungkap data dari variabel yang 

dimaksud. Dan dalam penelitian ini instrumen yang digunakan menjawab variabel 

penelitian. 

Rumus korelasi yang digunakan adalah yang dikemukakan oleh Pearson 

(Arikunto, 2002:146) yang dikenal dengan rumus korelasi product moment, 

sebagai berikut: 
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Keterangan : 

rXY : koefisien korelasi skor tiap faktor dan keseluruhan faktor 

∑X  : jumlah skor tiap faktor 

∑Y  : jumlah keseluruhan faktor 

N : banyaknya subyek 

Kesesuaian harga rhitung yang diperoleh dari perhitungan dengan rumus 

validitas dikonsultasikan dengan tabel, harga r Product Moment untuk N = 9 pada 

taraf kesalahan 5% diperoleh harga rtabel sebesar 0,666. Sedangkan rhitung tampak 

pada tabel 3.2. dan tabel 3.3. berikut ini :            
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Tabel 3.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Tingkat Harapan  

 

Sub Variabel Indikator Kode 

item 
rhitung Kesimpulan 

a. Menyusun rencana  

pembelajaran 

- mendeskripsikan tujuan 

pembelajaran 

A01 0,743 Valid 

 - menentukan materi sesuai 

dengan kompetensi yang 

telah ditentukan 

A02 0,789 Valid 

 - mengorganisasikan materi 

berdasarkan urutan dan 

kelompok 

A03 0,814 Valid 

 - mengalokasikan waktu A04 0,893 Valid 

 - menentukan metode 

pembelajaran yang sesuai 

A05 0,893 Valid 

 - merancang prosedur 

pembelajaran 

A06 0,893 Valid 

 - menentukan media 

pembelajaran/peralatan 

praktikum yang akan 

digunakan 

A07 0,814 Valid 

 - menentukan sumber belajar 

yang sesuai 

A08 0,876 Valid 

 - menentukan teknik penilaian 

yang sesuai 

A09 0,814 Valid 

b. Melaksanakan 

pembelajaran 

- membuka pelajaran dengan 

metode yang sesuai 

B01 0,814 Valid 

 - menyajikan materi pelajaran 

secara sistematis 

B02 0,814 Valid 

 - menerapkan metode dan 

prosedur pembelajaran yang 

telah ditentukan 

B03 0,893 Valid 

 - mengatur kegiatan siswa di 

kelas 

B04 0,814 Valid 

 - menggunakan media 

pembelajaran/peralatan 

praktikum yang telah 

ditentukan 

B05 0,770 Valid 

 - menggunakan sumber 

belajar yang telah dipilih 

B06 0,814 Valid 

 - memotivasi siswa dengan 

berbagai cara yang positif 

B07 0,789 Valid 

 melakukan interaksi dengan 

siswa menggunakan bahasa 

yang komunikatif 

B08 0,814 Valid 
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Sub Variabel Indikator Kode 

item 
rhitung Kesimpulan 

 - memberikan pertanyaan dan 

umpan balik, untuk 

mengetahui dan memperkuat 

penerimaan siswa dalam 

proses pembelajaran 

B09 0,814 Valid 

 - menyimpulkan pembelajaran B10 0,814 Valid 

 - menggunakan waktu secara 

efektif dan efisien 

B11 0,893 Valid 

c. Menilai prestasi 

belajar siswa 

- menyusun soal/perangkat 

penilaian sesuai dengan 

indikator/kriteria unjuk kerja 

yang telah ditentukan 

C01 0,743 Valid 

 - melaksanakan penilaian C02 0,814 Valid 

 - memeriksa 

jawaban/memberikan skor 

tes hasil belajar berdasarkan 

indikator/kriteria unjuk kerja 

yang telah ditentukan 

C03 0,893 Valid 

 - menilai hasil belajar 

berdasarkan kriteria 

penilaian yang telah 

ditentukan 

C04 0,814 Valid 

 - mengolah hasil penilaian C05 0,770 Valid 

 - menyusun laporan hasil 

penilaian 

C06 0,789 Valid 

 - memperbaiki soal/perangkat 

penilaian 

C07 0,876 Valid 

- menyusun program tindak 

lanjut hasil penilaian 

D01 0,789 Valid 

- melaksanakan tindak lanjut D02 0,743 Valid 

- mengevaluasi hasil tindak 

lanjut hasil penilaian 

D03 0,893 Valid 

d. Melaksanakan 

tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi 

belajar siswa 

- menganalisis hasil evaluasi 

program tindak lanjut hasil 

penilaian 

D04 0,770 Valid 

Sumber : Lampiran 3 
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Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Tingkat Kinerja  

Sub Variabel Indikator Kode 

item 
rhitung Kesimpulan 

a. Menyusun rencana  

pembelajaran 

- mendeskripsikan tujuan 

pembelajaran 

A10 0,771 Valid 

 - menentukan materi sesuai 

dengan kompetensi yang 

telah ditentukan 

A11 0,771 Valid 

 - mengorganisasikan materi 

berdasarkan urutan dan 

kelompok 

A12 0,685 Valid 

 - mengalokasikan waktu A13 0,771 Valid 

 - menentukan metode 

pembelajaran yang sesuai 

A14 0,901 Valid 

 - merancang prosedur 

pembelajaran 

A15 0,838 Valid 

 - menentukan media 

pembelajaran/peralatan 

praktikum yang akan 

digunakan 

A16 0,901 Valid 

 - menentukan sumber belajar 

yang sesuai 

A17 0,815 Valid 

 - menentukan teknik penilaian 

yang sesuai 

A18 0,771 Valid 

b. Melaksanakan 

pembelajaran 

- membuka pelajaran dengan 

metode yang sesuai 

B12 0,771 Valid 

 - menyajikan materi pelajaran 

secara sistematis 

B13 0,815 Valid 

 - menerapkan metode dan 

prosedur pembelajaran yang 

telah ditentukan 

B14 0,901 Valid 

 - mengatur kegiatan siswa di 

kelas 

B15 0,901 Valid 

 - menggunakan media 

pembelajaran/peralatan 

praktikum yang telah 

ditentukan 

B16 0,901 Valid 

 - menggunakan sumber 

belajar yang telah dipilih 

B17 0,815 Valid 

 - memotivasi siswa dengan 

berbagai cara yang positif 

B18 0,901 Valid 

 - melakukan interaksi dengan 

siswa menggunakan bahasa 

yang komunikatif 

B19 0,901 Valid 

 - memberikan pertanyaan dan 

umpan balik, untuk  

B20 0,901 Valid 
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Sub Variabel Indikator Kode 

item 
rhitung Kesimpulan 

 mengetahui dan memperkuat 

penerimaan siswa dalam 

proses pembelajaran 

   

 - menyimpulkan pembelajaran B21 0,701 Valid 

 - menggunakan waktu secara 

efektif dan efisien 

B22 0,901 Valid 

c. Menilai prestasi 

belajar siswa 

- menyusun soal/perangkat 

penilaian sesuai dengan 

indikator/kriteria unjuk kerja 

yang telah ditentukan 

C08 0,815 Valid 

 - melaksanakan penilaian C09 0,771 Valid 

 - memeriksa 

jawaban/memberikan skor 

tes hasil belajar berdasarkan 

indikator/kriteria unjuk kerja 

yang telah ditentukan 

C10 0,838 Valid 

 - menilai hasil belajar 

berdasarkan kriteria 

penilaian yang telah 

ditentukan 

C11 0,901 Valid 

 - mengolah hasil penilaian C12 0,838 Valid 

 - menyusun laporan hasil 

penilaian 

C13 0,901 Valid 

 - memperbaiki soal/perangkat 

penilaian 

C14 0,815 Valid 

- menyusun program tindak 

lanjut hasil penilaian 

D05 0,771 Valid 

- melaksanakan tindak lanjut D08 0,771 Valid 

- mengevaluasi hasil tindak 

lanjut hasil penilaian 

D09 0,815 Valid 

d. Melaksanakan 

tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi 

belajar siswa 

- menganalisis hasil evaluasi 

program tindak lanjut hasil 

penilaian 

D10 0,815 Valid 

Sumber : Lampiran 4 

 

Berdasarkan tabel 3.2. dan tabel 3.3., diketahui bahwa semua butir soal 

baik tingkat harapan maupun tingkat kinerja mempunyai rhitung > rtabel dan 

dinyatakan valid. Hal ini berarti bahwa instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

penelitian. 
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3.6.2. Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas menunjukan bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah 

baik (Arikunto, 2002:154). Dalam menghitung reliabilitas penelitian, peneliti 

menggunakan rumus Alpha.   

Rumus Alpha sebagai berikut : 

( ) 
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Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan   

∑ 2

bσ  : jumlah varians butir 

2

1σ  : varians total 

Berdasarkan hasil uji reliabilitas dengan menggunakan rumus Alpha, dapat 

diketahui pada tabel 3.4. dan tabel 3.5. di bawah ini : 

Tabel 3.4. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Harapan 

 

Sub variabel r11 rtabel Kesimpulan 

a. Menyusun rencana     pembelajaran 

b. Melaksanakan pembelajaran 

c. Menilai prestasi belajar siswa 

d. Melaksanakan tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi belajar siswa  

0.929 

0.843 

0.841 

1.335 

0,666 

0,666 

0,666 

0,666 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

      Sumber : Lampiran 5 
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Tabel 3.5. Hasil Uji Reliabilitas Tingkat Kinerja 

 

Sub variabel r11 rtabel Kesimpulan 

a. Menyusun rencana     pembelajaran 

b. Melaksanakan pembelajaran 

c. Menilai prestasi belajar siswa 

d. Melaksanakan tindak lanjut hasil 

penilaian prestasi belajar siswa  

0.914 

0.949 

0.920 

1.334 

0,666 

0,666 

0,666 

0,666 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

 

       Sumber : Lampiran 6 

 

Sedangkan pada taraf kesalahan 5% dengan N = 9 diperoleh harga rtabel = 

0,666. Berdasarkan tabel 3.4. dan tabel 3.5., bahwa koefisien reliabilitas dari 

angket lebih besar dari nilai rtabel, maka dapat dinyatakan bahwa angket tersebut 

reliabel dan dapat digunakan untuk pengambilan data penelitian.           

 

3.7. Metode Statistik 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi sedangkan populasi yang 

digunakan hanya berjumlah 9 sampel, oleh karena itu susah untuk menentukan 

data itu apakah normal atau tidak. Karena belum diperoleh kepastian kenormalan 

data, maka penelitian ini menggunakan metode statistik non parametrik.  

Statistik non parametrik adalah statistik yang modelnya tidak menetapkan 

syarat-syarat mengenai parameter-parameter populasi. Sebagian besar statistik 

non parametrik dapat diterapkan untuk data dalam skala ordinal, dan beberapa 

yang lain juga dapat diterapkan untuk data dalam skala nominal (Sulaiman, 

2003:1). 
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3.7.1 Pembuktian Hipotesis 

Dalam penelitian ini, pembuktian hipotesis digunakan dengan uji tanda 

(sign test). Menurut Sulaiman (2003: 71) uji tanda (sign test) digunakan untuk 

menguji hipotesis bahwa dua variabel yang merupakan dua sampel berkaitan 

mempunyai distribusi yang sama/berkorelasi bila datanya berbentuk ordinal. 

Analisis ini dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan negatif pada perbedaan 

antara pasangan observasi dan tidak didasarkan atas besarnya perbedaan tersebut. 

Kaidah pengambilan keputusannya adalah apabila probabilitas > taraf signifikan 

(α = 0,05), maka Ho diterima sehingga dapat dikatakan tidak ada pengaruh antara 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Sebaliknya, apabila probabilitas ≤ taraf 

signifikan (α = 0,05), maka Ho ditolak sehingga dapat dikatakan ada pengaruh 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja guru. 

3.7.2 Analisis Deskriptif 

Metode ini digunakan untuk mengkaji dan mendeskripsikan variabel yang 

ada dalam penelitian. Kemudian untuk mengetahui tingkat kepuasan guru dalam 

menjalankan kinerjanya dalam penelitian digunakan analisis persepsi dengan 

menggunakan matrix performance and important yaitu membandingkan antara 

tingkat harapan dengan tingkat kinerja guru. 

Berdasarkan teknik analisis tersebut, maka peneliti menggunakan sampel 

ganda berpasangan dengan memakai uji Wilcoxon Signed Rank Test. Dengan uji 

ini peneliti akan dapat mengetahui besarnya tingkat harapan dan tingkat kinerja 

guru, diperoleh dari tiap-tiap responden yang memberikan jawaban dari sisi 

tingkat harapan dan sisi tingkat kinerja guru. 
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Rumus perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test menurut Ghozali & Castellan 

(2002:70) sebagai berikut : 

 

 

Keterangan :  

Z      : Z score hasil perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test 

+
T

µ   : mean  

+
T

σ   : variance 

T
+
    : jumlah ranking positif 

N     : jumlah sampel 

Untuk selanjutnya memakai alat bantu dengan program SPSS 12.0 for Windows.. 

Kemudian setelah dilakukan uji Wilcoxon Sign Rank Test, dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Jika tingkat kinerja > tingkat harapan (Z score based on positive ranks) dengan 

p value < 0,05 (signifikan) maka kesimpulan akhirnya ”Sangat Puas”. 

b. Jika tingkat kinerja > tingkat harapan (Z score based on positive ranks) dengan 

p value > 0,05 (tidak signifikan)  maka kesimpulan akhirnya ”Tidak Puas”. 

c. Jika tingkat kinerja = tingkat harapan (Z score equal on positive and negative 

ranks) secara signifikan maupun tidak signifikan maka kesimpulan akhirnya 

”Puas”. 

d. Jika tingkat kinerja < tingkat harapan (Z score based on negative rank) dengan 

p value < 0,05 (signifikan) maka kesimpulan akhirnya ”Tidak Puas”. 

e. Jika tingkat kinerja < tingkat harapan (Z score based on negative rank) dengan 

p value > 0,05 (tidak signifikan) maka kesimpulan akhirnya ”Sangat Puas”. 

( )
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Uji Hipotesis 

Pembuktian hipotesis dalam penelitian menggunakan uji tanda (sign test). 

Analisis ini dinyatakan dalam bentuk tanda positif dan negatif pada perbedaan 

antara pasangan observasi dan tidak didasarkan atas besarnya perbedaan tersebut. 

Kaidah pengambilan keputusannya adalah apabila probabilitas > taraf signifikan 

(α = 0,05), maka Ho diterima. Sebaliknya, apabila probabilitas ≤ taraf signifikan 

(α = 0,05), maka Ho ditolak. 

Dari penelitian ini, setelah dilakukan pengolahan data menggunakan SPSS 

for Windows (lihar Lampiran 8), diperoleh hasil penelitian untuk membuktikan 

hipotesis seperti yang disajikan pada tabel 4.1., tabel 4.2., dan tabel 4.3. : 

Tabel 4.1. Statistik Deskriptif 

 Descriptive Statistics 
 

  N Mean 
Std. 

Deviation Minimum Maximum 

Harapan 9 135.6667 9.86154 126.00 149.00 

Kinerja 9 145.6667 27.32215 124.00 214.00 

 

Pada statistik deskriptif, setiap variabel harapan dan kinerja di analisis. 

Banyaknya sampel yang ada pada tingkat harapan adalah 9 orang dengan rata-rata 

135,67, standar deviasi 9,86. Nilai minimum 126, sedangkan nilai maksimum 

adalah 149. Pada tingkat kinerja, banyaknya sampel adalah 9 orang dengan rata-

rata 145,67, standar deviasi 27,32, Nilai minimum 124, sedangkan nilai 

maksimum adalah 214. 

50 
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Tabel 4.2. Frekuensi 

 Frequencies 
 

    N 

Kinerja - Harapan Negative Differences
a
 1 

  Positive Differences
b
 8 

  Ties
c
 0 

  Total 9 

a Kinerja < Harapan 
b Kinerja > Harapan 
c Kinerja = Harapan 
 
 

Frekuensi pada tabel 4.2. dinyatakan dalam bentuk tanda-tanda yaitu 

positif dan negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan kinerja dan 

harapan. Perbedaan negatif atau nilai kinerja lebih kecil dari harapan adalah 1, 

Perbedaan positif atau nilai kinerja lebih besar dari harapan adalah 8. Nilai yang 

tidak mempunyai perbedaan atau kinerja sama dengan harapan adalah 0, 

Tabel 4.3. Statistik Tes 

 Test Statistics
b
 

 

  Kinerja - Harapan 

Exact Sig. (2-
tailed) 

.039
a
 

a Binomial distribution used. 
b Sign Test 
 

Statistik tes berdasarkan tabel 4.3. merupakan kesimpulan dari uji tanda. 

Pada kolom kinerja dan harapan merupakan ketentuan apakah Ha atau Ho 

diterima. Pada tabel 4.3. didapat nilai probabilitas sebesar 0,039 pada pengujian 

dua arah. Karena nilai probabilitas < taraf signifikansi (α = 0,05), maka Ho 

ditolak, artinya ada pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru program 

keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik SMK Negeri 5 Semarang. 
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4.1.2 Analisis Deskriptif 

4.1.2.1 Tingkat Kepuasan Guru terhadap Perencanaan Proses Pembelajaran 

Melakukan persiapan atau perencanaan pengajaran merupakan tahapan 

yang sangat penting. Karena pada kegiatan persiapan dan perencanaan inilah 

pelaksanaan pengajaran akan berjalan dengan baik. Perencanaan menurut 

Kauffman (Fattah, 2004: 49) merupakan suatu proses penentuan tujuan/sasaran 

yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan proses 

pembelajaran meliputi penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

yang memuat sekurang-kurangnya memuat tujuan pembelajaran, materi ajar, 

metode pengajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, pada tingkat kepuasan 

guru terhadap perencanaan proses pembelajaran diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

Tidak Puas

6

67%

Sangat Puas

3

33%

Puas

0

0%

 

Gambar 4.1. Kesimpulan Tingkat Kepuasan Guru terhadap Perencanaan  

Proses Pembelajaran 
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Berdasarkan gambar 4.1., diperoleh bahwa tidak ada satu indikatorpun 

yang menunjukkan guru telah puas terhadap kinerjanya. Ada 3 (tiga) indikator 

yang menunjukkan guru sangat puas terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan  

2. Merancang prosedur pembelajaran 

3. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai 

Kemudian, ada 6 (enam) indikator yang menunjukkan guru tidak puas 

terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Mendeskripsikan tujuan  pembelajaran 

2. Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok 

3. Mengalokasikan waktu 

4. Menentukan media pembelajaran/peralatan praktikum yang akan digunakan 

5. Menentukan sumber belajar yang sesuai 

6. Menentukan teknik penilaian yang sesuai 

Seperti yang ditunjukkan gambar 4.1., pada sub variabel ini banyak 

indikator yang menunjukkan guru tidak puas terhadap kinerjanya, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan guru tidak puas terhadap kinerjanya tersebut, yaitu 

1. Guru merasa bahwa perencanaan pembelajaran cukup hanya dengan 

menentukan materi, merancang prosedur dan menentukan metode 

pembelajaran saja. 

2. Guru menganggap bahwa selain itu, bisa dilaksanakan sambil jalan. Jadi guru 

tidak merencanakan dahulu melainkan langsung diterapkan ketika guru 
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tersebut mengajar, akibatnya perencanaan proses pembelajaran tidak berjalan 

sebagaimana mestinya. 

3. Guru menganggap perencanaan proses pembelajaran tersebut tidak terlalu 

penting, yang penting adalah bagaimana guru bisa mengajar dan 

menyampaikan materi kepada siswa dengan baik. 

Gambaran tentang tingkat kepuasan guru terhadap perencanaan 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis dari uraian berikut. 

4.1.2.1.1 Mendeskripsikan Tujuan Pembelajaran 

Tingkat kepuasan guru dalam mendeskripsikan tujuan dapat dilihat pada 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam mendeskripsikan tujuan 

Indikator  Z hitung p value Kriteria 

Mendeskripsikan tujuan -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive ranks 

Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator mendeskripsikan tujuan yang 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking positif (based on 

positive rank) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya 

jauh di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara 

harapan dan kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi 

tersebut guru merasa tidak puas atas kinerjanya. Harapan guru TPTL SMK Negeri 

5 Semarang memandang sangat penting untuk mendeskriptifkan tujuan 

pembelajaran terlebih dahulu pada awal pertemuan sebelum memberikan materi 
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pelajaran. Namun pada kenyataannya guru tidak mendeskripsikan terlebih dahulu 

tujuan pembelajaran.  

4.1.2.1.2 Menentukan Materi sesuai dengan kompetensi 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam menentukan materi dapat dilihat 

pada tabel 4.5. 

Tabel 4.5. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menentukan materi 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menentukan materi -1,732
a 

0,083 Sangat Puas 

a = based on negative ranks 
Sumber : Lampiran 9 

 

Tidak kalah penting dalam perencanaan pembelajaran adalah penentuan 

materi yang disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Arikunto dalam 

Djamarah dan Zain (2006:43) menyatakan, bahwa bahan pelajaran merupakan 

unsur inti yang ada di dalam kegiatan belajar mengajar, karena bahan pelajaran 

itulah yang diupayakan untuk dikuasai oleh siswa. Karena itu guru harus 

memikirkan sejauhmana bahan/materi ajar yang topiknya tertera dalam silabus 

berkaitan dengan kebutuhan siswa pada usia tertentu. Hasil uji wilcoxon pada 

indikator menentukan materi yang menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,732 

berdasarkan ranking negatif (based on negative rank) dengan tingkat probabilitas 

0,085. Oleh karena nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui 

terdapat perbedaan antara harapan dan kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa dalam kondisi tersebut guru merasa sangat puas dengan kinerjanya, yang 

berarti guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang telah menentukan materi sesuai 

dengan kompetensinya. 
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4.1.2.1.3 Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam mendeskripsikan tujuan dapat dilihat 

pada tabel 4.6. 

Tabel 4.6. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam mengorganisasi materi 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Mengorganisasikan materi -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

 

Hasil uji wilcoxon pada indikator mengorganisasi materi yang 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking positif (based on 

positive rank) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya 

di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara harapan dan 

kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut guru 

merasa tidak puas dengan kinerjanya, yang berarti guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang belum sepenuhnya mengorganisasi materi berdasarkan urutan dan 

kelompok. 

4.1.2.1.4 Mengalokasikan Waktu 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam mengalokasikan waktu dapat dilihat 

pada tabel 4.7. 

Tabel 4.7. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam mengalokasikan waktu 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Mengalokasikan waktu -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 
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Hasil uji wilcoxon pada indikator mengalokasikan waktu yang 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking positif (based on 

positive rank) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya 

jauh di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara 

harapan dan kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi 

tersebut guru merasa tidak puas dengan kinerjanya, yang berarti guru TPTL di 

SMK Negeri 5 Semarang belum mengalokasikan waktu dengan efektif dalam 

menjalankan proses pembelajaran. 

4.1.2.1.5 Penentuan Metode Pembelajaran 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam penentuan metode pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel 4.8. 

Tabel 4.8. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menentukan metode pembelajaran 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menentukan metode pembelajaran -1,000
a 

0,317 Sangat Puas 

a = based on negative ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menentukan metode pembelajaran 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking negatif (based on 

negative rank) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai 

probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui terdapat perbedaan antara 

harapan dan kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi 

tersebut guru merasa sangat puas dengan kinerjanya. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi guru dalam menentukan metode pembelajaran adalah pengetahuan 

guru tentang variasi metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi 
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dan siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa guru telah menentukan metode 

pembelajaran dengan tepat. 

4.1.2.1.6 Merancang Prosedur Pembelajaran 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam merancang prosedur pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam merancang prosedur pembelajaran 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Merancang prosedur pembelajaran -1,414
a 

0,157 Sangat Puas 

a = based on negative ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menentukan merancang prosedur 

pembelajaran menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,414 berdasarkan ranking 

negatif (based on negative rank) dengan tingkat probabilitas 0,157. Oleh karena 

nilai probabilitasnya jauh di atas α = 0,05 maka dapat diketahui terdapat 

perbedaan antara harapan dan kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

dalam kondisi tersebut guru merasa sangat puas dengan kinerjanya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang telah merancang 

terlebih dahulu prosedur pembelajaran.  

4.1.2.1.7 Penentuan Media Pembelajaran 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam penentuan media pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menentukan media pembelajaran 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menentukan media pembelajaran -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 
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Hasil uji wilcoxon pada indikator menentukan media pembelajaran 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking positif (based on 

positive rank) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya 

di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara harapan dan 

kinerjanya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kondisi tersebut guru 

merasa tidak puas dengan kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru TPTL 

di SMK Negeri 5 Semarang belum dapat menentukan media pembelajaran dengan 

tepat. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan tidak efektifnya penyampaian materi 

oleh guru sehingga akan terjadi verbalisme pada diri siswa dalam proses 

pembelajaran. 

4.1.2.1.8 Penentuan Sumber Belajar Siswa 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam penentuan sumber pembelajaran 

dapat dilihat pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menentukan sumber belajar 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menentukan sumber belajar -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menentukan sumber belajar menunjukkan 

nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking positif (based on positive rank) 

dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya jauh di atas α 

= 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan antara harapan dan 

kinerjanya dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang tidak puas 

atas kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru belum menentukan sumber 

belajar dengan tepat. 
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4.1.2.1.9 Penentuan Teknik Penilaian yang sesuai 

Hasil pengujian kepuasan guru dalam penentuan teknik penilaian yang 

sesuai dapat dilihat pada tabel 4.12. 

Tabel 4.12. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menentukan teknik penilaian 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menentukan teknik penilaian -1,732
a 

0,083 Tidak Puas 

a = based on positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

 

Roestiyah dalam Djamarah dan Zain (2006:50) menyatakan bahwa 

penilaian merupakan kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-

dalamnya, yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab 

akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan 

kemampuan belajar. Namun berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa Zhitung 

sebesar -1,732 berdasarkan ranking positif (based on positive rank) dengan tingkat 

probabilitas 0,083, Hal ini mengindikasikan bahwa guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang tidak puas atas kinerjanya dalam menentukan teknik penilaian. 

 

4.1.2.2 Tingkat Kepuasan Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

Kunci utama keberhasilan guru dalam pembelajaran adalah sukses 

tidaknya pelaksanaan pembelajaran yang sudah direncanakan sebelumnya. 

Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan inti kegiatan dalam pendidikan. 

Segala sesuatu yang telah diprogramkan harus dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam pelaksanaan proses pembelajaran melibatkan semua 

komponen pengajaran yang meliputi tujuan, kegiatan belajar mengajar, metode, 
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alat dan sumber belajar serta evaluasi. Yang semua komponen tersebut telah 

dirumuskan dalam perencanaan pembelajaran. Sejauh mana tujuan yang 

ditetapkan telah tercapai akan ditentukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

Interaksi guru dan siswa dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya adalah pola 

umum dari pelaksanaan proses pembelajaran. Dalam interaksi itu siswalah yang 

lebih aktif. Guru hanya berperan sebagai motivator dan fasilitator yang sekaligus 

mengatur kegiatan siswa di kelas. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, pada tingkat kepuasan 

guru dalam pelaksanaan pembelajaran diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Tidak Puas

1

9%

Sangat Puas

6

55%

Puas

4

36%

 

Gambar 4.2. Kesimpulan Tingkat Kepuasan Guru dalam  

Pelaksanaan Pembelajaran 

 

Berdasarkan gambar 4.2., diperoleh bahwa ada 4 (empat) indikator yang 

menunjukkan guru telah puas terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Membuka pelajaran dengan metode yang sesuai 

2. Menggunakan media pembelajaran/peralatan praktikum yang telah ditentukan 

3. Memberikan pertanyaan dan umpan balik, untuk mengetahui dan memperkuat 

penerimaan siswa dalam proses pembelajaran 

4. Menyimpulkan pembelajaran 
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Dan ada 6 (enam) indikator yang menunjukkan guru sangat puas terhadap 

kinerjanya, adalah: 

1. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis 

2. Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan 

3. Mengatur kegiatan siswa di kelas 

4. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih 

5. Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif 

6. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien  

Kemudian, hanya ada 1 (satu) indikator yang menunjukkan guru tidak 

puas terhadap kinerjanya, yaitu memotivasi siswa dengan berbagai cara yang 

positif. Guru sangat jarang memberikan motivasi terhadap siswa dikarenakan dari 

siswa itu sendiri. Guru hanya memberikan motivasi jika ada siswa yang mungkin 

membutuhkan seperti tidak bisa dalam pelajaran ini, sementara pada kenyataan 

masih banyak siswa yang sebetulnya belum bisa, namun enggan untuk bertanya 

kepada guru, sehingga guru menganggap jika siswa tersebut sudah bisa. Namun, 

rupanya hal tersebut tidak begitu penting, karena jika dalam forum terbuka 

misalnya sepulang sekolah, terlihat siswa sangat akrab terhadap guru-gurunya. 

Mungkin guru bisa memberi motivasi pada saat-saat seperti itu. 

Gambaran tentang tingkat kepuasan guru terhadap pelaksanaan 

pembelajaran dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji 

Wilcoxon seperti uraian berikut: 
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4.1.2.2.1 Memulai Pelajaran dengan metode yang sesuai 

Memulai pelajaran dengan metode yang sesuai dapat dilakukan oleh 

seorang guru menggunakan tindakan apersepsi. Gambaran tentang kepuasan guru 

tentang kinerja guru berkaitan dengan penggunaan metode yang sesuai dapat 

dilihat dari uji wilcoxon 4.13. 

Tabel 4.13. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menggunakan metode yang sesuai 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menggunakan metode yang sesuai 0,000
a 

1,000 Puas 

a = the sum of negative ranks equals the sum of positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menggunakan metode yang sesuai 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar 0,000 berdasarkan the sum of negative ranks 

equals the sum of positive ranks dengan tingkat probabilitas 1,000, Oleh karena 

nilai harapan sama dengan nilai kinerjanya secara signifikan maupun tidak 

signifikan, dapat dikatakan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah puas 

terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru telah memulai 

pelajaran/apersepsi dengan menggunakan metode yang sesuai. Dengan apersepsi 

siswa tidak langsung dibawa ke materi inti, namun berguna untuk 

menghubungkan materi yang akan dipelajari dengan materi-materi sebelumnya 

sebagai prasyarat.  

4.1.2.2.2 Menyajikan materi pelajaran secara sistematis 

Gambaran tentang kepuasan guru dalam penyajian materi dapat dilihat 

pada tabel 4.14. 

 



 64 

Tabel 4.14. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menyajikan materi 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menyajikan materi -1,000
a 

0,317 Sangat Puas 

a = based on negative ranks 
Sumber : Lampiran 9 

 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menyajikan materi pelajaran secara 

sistematis menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking negativ 

(based on negative rank) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai 

probabilitasnya jauh di atas α = 0,05 maka dapat diketahui terdapat perbedaan 

antara harapan dan kinerjanya dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

disamping guru telah melakukan apersepsi kepada siswa, mereka juga dapat 

menyajikan materi pelajaran secara sistematis. Sehingga, dengan disajikannya 

materi yang sistematis diharapkan siswa dapat menerima dan memahami materi 

yang telah disampaikan oleh guru.  

4.1.2.2.3 Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah 

ditetapkan 

Gambaran tentang kepuasan guru dalam menerapkan metode dan prosedur 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.15. 

Tabel 4.15. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menerapkan metode dan prosedur 

pembelajaran 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menerapkan metode dan prosedur 

pembelajaran 
-1,000

a 
0,317 Sangat Puas 

a = based on negative ranks 
Sumber : Lampiran 9 

 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menerapkan metode dan prosedur 

pembelajaran yang telah ditetapkan menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 
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berdasarkan ranking negatif (based on negative rank) dengan tingkat probabilitas 

0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui 

tidak terdapat perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL 

di SMK Negeri 5 Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa guru telah menerapkan metode dan prosedur 

pembelajaran yang telah ditetapkan.  

4.1.2.2.4 Mengatur Kegiatan siswa di kelas 

Gambaran tentang kepuasan guru dalam mengatur kegiatan siswa dapat 

dilihat pada tabel 4.16. 

Tabel 4.16. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam mengatur kegiatan siswa 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Mengatur kegiatan siswa -1,414
a 

0,157 Sangat Puas 

a = based on negative ranks 
Sumber : Lampiran 9 

 

Hasil uji wilcoxon pada indikator mengatur kegiatan siswa di kelas 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,414 berdasarkan ranking negatif (based on 

negative ranks) dengan tingkat probabilitas 0,157. Oleh karena nilai 

probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui terdapat perbedaan antara 

harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang 

sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru sudah dapat 

mengatur kegiatan siswa sehingga proses pembelajaran berjalan efektif sesuai 

dengan perencanaan yang sudah ditetapkan.  

4.1.2.2.5 Menggunakan Media Pembelajaran yang telah ditentukan 

Gambaran tentang kepuasan guru dalam menggunakan media 

pembelajaran dapat dilihat pada tabel 4.17. 
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Tabel 4.17. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menggunakan media pembelajaran 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menggunakan media pembelajaran 0,000
a 

1,000 Puas 

a = the sum of negative ranks equals the sum of positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menggunakan media pembelajaran 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar 0,000 berdasarkan the sum of negative ranks 

equals the sum of positive ranks dengan tingkat probabilitas 1,000, Oleh karena 

nilai harapan sama dengan nilai kinerjanya secara signifikan maupun tidak 

signifikan, dapat dikatakan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah puas 

terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru sudah dapat 

menggunakan media pembelajaran dengan tepat, disebabkan karena didukung 

sarana prasarana dari sekolahnya seperti LCD, laboratorium komputer dan 

laboratorium listrik yang cukup memadai sehingga mendukung kegiatan belajar 

mengajar dan latihan praktik siswa TPTL yang sampai saat ini masih diupayakan 

untuk terus dilengkapi. Walaupun masih tergolong kurang namun rupanya guru 

TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah dapat memanfaatkan seoptimal 

mungkin.  

4.1.2.2.6 Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih 

Gambaran tentang kepuasan guru dalam menggunakan sumber belajar 

dapat dilihat pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menggunakan sumber belajar 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menggunakan sumber belajar -2,000
a 

0,046 Sangat Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 
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Terlihat dari tabel 4.18., hasil uji wilcoxon pada indikator menggunakan 

sumber belajar menunjukkan nilai Zhitung sebesar -2,000 berdasarkan ranking 

positif (based on positive ranks) dengan tingkat probabilitas 0,046. Oleh karena 

nilai probabilitasnya dibawah α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat 

perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK 

Negeri 5 Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa guru sudah dapat menggunakan sumber belajar dengan tepat, disebabkan 

karena kondisi salah satu sumber belajar yang paling mendukung yaitu 

laboratorium listrik sudah dapat difungsikan secara maksimal.  

4.1.2.2.7 Memotivasi siswa secara positif 

Di samping menggunakan sumber belajar, guru sangat perlu memotivasi 

siswa secara positif. Sebab dengan motivasi yang tinggi akan mencapai hasil 

belajar yang lebih baik. Gambaran tentang kepuasan guru dalam memotivasi 

siswa dapat dilihat pada tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam memotivasi siswa secara positif 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Memotivasi siswa secara positif -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 

Terlihat dari tabel 4.19., hasil uji wilcoxon pada indikator memotivasi 

siswa secara positif menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking 

positif (based on positive ranks) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena 

nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat 

perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK 
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Negeri 5 Semarang tidak puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa guru belum dapat memotivasi siswa secara positif dalam proses 

pembelajaran, sehingga dapat mengakibatkan siswa kurang bergairah dalam 

mengikuti pelajaran.  

4.1.2.2.8 Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang 

komunikatif 

Agar materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa, 

guru perlu melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang 

komunikatif yaitu dengan ucapan jelas atau mudah dimengerti, pembicaraan 

lancar (tidak tersendat-sendat), menggunakan kata-kata baku (membatasi 

penggunaan kata-kata daerah atau asing), berbahasa dengan menggunakan tata 

bahasa yang baku. Gambaran tingkat kepuasan guru dalam melakukan interaksi 

dengan siswa dapat dilihat pada tabel 4.20. 

Tabel 4.20. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam melakukan interaksi dengan siswa 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Melakukan interaksi dengan siswa -1,000
a 

0,317 Sangat Puas 

a = based on negative rank 
Sumber : Lampiran 9 

Terlihat dari tabel 4.20., hasil uji wilcoxon pada indikator melakukan 

interaksi dengan siswa menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan 

ranking negatif (based on negative ranks) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh 

karena nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui terdapat 

perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK 

Negeri 5 Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa guru sudah dapat berinteraksi dengan siswa menggunakan bahasa yang 
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komunikatif, salah satunya adalah guru menyelingi dengan sedikit canda atau 

gurauan agar suasana di dalam kelas menjadi cair, tidak selamanya tegang, 

sehingga materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh siswa 

4.1.2.2.9 Memberikan pertanyaan dan umpan balik 

Gambaran tingkat kepuasan guru dalam memberikan pertanyaan dan 

umpan balik dapat dilihat pada tabel 4.21. 

Tabel 4.21.  Uji wilcoxon kepuasan guru dalam memberikan pertanyaan dan 

umpan balik 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Memberikan pertanyaan dan umpan 

balik 
0,000

a 
1,000 Puas 

a = the sum of negative ranks equals the sum of positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator memberikan pertanyaan dan umpan 

balik menunjukkan nilai Zhitung sebesar 0,000 berdasarkan the sum of negative 

ranks equals the sum of positive ranks dengan tingkat probabilitas 1,000, Oleh 

karena nilai harapan sama dengan nilai kinerjanya secara signifikan maupun tidak 

signifikan, dapat dikatakan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah puas 

terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru menganggap pemberian 

pertanyaan dan umpan balik dapat mempengaruhi kesadaran siswa untuk 

memahami kesalahan dan kesulitan belajarnya, dan guru telah memberikan 

pertanyaan dan umpan balik pada setiap proses pembelajaran.  

4.1.2.2.10 Menyimpulkan pembelajaran 

Dalam pelaksanaan proses pembelajaran, penyimpulan pembelajaran 

diperlukan agar diperoleh pemahaman dan penguasaan materi secara utuh oleh 

siswa. Gambaran tingkat kepuasan guru dalam menyimpulkan pembelajaran dapat 

dilihat pada tabel 4.22. 
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Tabel 4.22. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menyimpulkan pembelajaran 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menyimpulkan pembelajaran 0,000
a 

1,000 Puas 

a = The sum of negative ranks equals the sum of positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Berdasarkan tabel 4.22., hasil uji wilcoxon pada indikator menyimpulkan 

pembelajaran menunjukkan nilai Zhitung sebesar 0,000 berdasarkan the sum of 

negative ranks equals the sum of positive ranks dengan tingkat probabilitas 1,000, 

Oleh karena nilai harapan sama dengan nilai kinerjanya secara signifikan maupun 

tidak signifikan, dapat dikatakan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah 

puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa pada setiap akhir 

pelaksanaan proses pembelajaran guru sudah menyimpulkan pembelajaran. 

Keadaan tersebut dapat mempengaruhi tingkat pemahaman dan penguasaan 

materi secara utuh oleh siswa. 

4.1.2.2.11 Menggunakan waktu secara efektif dan efisien 

Penggunaan waktu secara efektif dan efisien perlu dilakukan guru agar 

materi yang tersusun dalam rencana dapat disampaikan seluruhnya atau semua 

kompetensi dapat dikuasai oleh siswa. Gambaran tentang kepuasan guru dalam 

menggunakan waktu secara efektif dan efisien dapat dilihat pada tabel 4.23. 

Tabel 4.23. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menggunakan waktu secara efektif 

dan efisien 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menggunakan waktu secara efektif dan 

efisien 
-1,000

a 
0,317 Sangat Puas 

a = based on negative rank 
Sumber : Lampiran 9 
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Terlihat dari tabel 4.23., hasil uji wilcoxon pada indikator menggunakan 

waktu secara efektif dan efisien menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 

berdasarkan ranking negatif (based on negative ranks) dengan tingkat probabilitas 

0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui 

terdapat perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di 

SMK Negeri 5 Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa guru sudah dapat mengelola waktu secara efektif dan 

efisien, sehingga materi yang tersusun dalam rencana pembelajaran dapat 

disampaikan seluruhnya. 

 

4.1.2.3 Tingkat Kepuasan Guru terhadap Penilaian Prestasi Belajar Siswa 

Menurut Sudirman, dkk (Ali, 1991:113) guru perlu melakukan penilaian 

yaitu suatu tindakan untuk menentukan nilai sesuatu sebagai alat penilaian hasil 

pencapaian tujuan dalam pengajaran. Evaluasi atau penilaian tidak hanya sekedar 

menentukan angka keberhasilan belajar, tetapi yang lebih penting adalah sebagai 

dasar untuk umpan balik (feed back) dari proses interaksi edukatif yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu guru perlu menyusun perangkat penilaian sesuai 

dengan indikator, melaksanakan penilaian sesuai rencana, memeriksa jawaban 

siswa, mengolah hasil penilaian, menyusun laporan hasil penilaian dan 

memperbaiki soal penilaian.  

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, pada tingkat kepuasan 

guru terhadap penilaian prestasi belajar siswa diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 
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Tidak Puas

4

57%

Sangat Puas

3

43%

Puas

0

0%

 

Gambar 4.3. Kesimpulan Tingkat Kepuasan Guru terhadap Penilaian  

Prestasi Belajar Siswa 

 

Berdasarkan gambar 4.3., diperoleh bahwa tidak ada satu indikatorpun 

yang menunjukkan guru telah puas terhadap kinerjanya. Ada 3 (tiga) indikator 

yang menunjukkan guru sangat puas terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Melaksanakan penilaian 

2. Memeriksa jawaban/memberikan skor tes hasil belajar berdasarkan indikator/ 

kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan 

3. Mengolah hasil penilaian 

Kemudian, ada 4 (empat) indikator yang menunjukkan guru tidak puas 

terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan indikator/kriteria unjuk 

kerja yang telah ditentukan 

2. Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan 

3. Memperbaiki soal/perangkat penilaian 

4. Menyusun laporan hasil penilaian 
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Seperti yang ditunjukkan gambar 4.3., pada sub variabel ini banyak 

indikator yang menunjukkan guru tidak puas terhadap kinerjanya, ada beberapa 

faktor yang menyebabkan guru tidak puas terhadap kinerjanya tersebut, yaitu 

1. Guru merasa bahwa hanya dengan melaksanakan evaluasi, memeriksa 

jawaban dan mengolah hasil penilaian sudah cukup untuk menentukan prestasi 

siswa. 

2. Guru menganggap dengan adanya kriteria penilaian tertentu yang akan 

memberatkan siswa, jadi guru menggunakan kriteria sendiri untuk 

menentukan prestasi siswa. 

3. Guru jarang memperbaiki soal/perangkat penilaian karena guru sudah 

beranggapan bahwa soal yang digunakan sudah baik, terbukti bahwa hanya 

beberapa siswa yang melaksanakan remidial. 

4. Guru jarang membuat laporan penilaian yang sistematis. 

Gambaran tentang tingkat kepuasan guru terhadap penilaian prestasi 

belajar dapat dilihat dari hasil pengujian hipotesis menggunakan uji Wilcoxon 

seperti tampak pada tabel berikut. 

4.1.2.3.1 Menyusun Perangkat Penilaian sesuai dengan indikator yang telah 

ditentukam 

Langkah awal guru dalam melaksanakan evaluasi adalah menyusun 

perangkat penilaian. Perangkat yang disusun harus menggambarkan kompetensi 

yang harus dikuasai siswa, oleh karena itu perangkat pembelajaran harus disusun 

sesuai dengan indikator yang disusun. Gambaran tingkat kepuasan guru dalam 

menyusun perangkat penilaian dapat dilihat pada tabel 4.24. 
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Tabel 4.24. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menyusun perangkat penilaian 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menyusun perangkat penilaian -1,000
a 

0,317 Tidak Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 

Terlihat dari tabel 4.24., hasil uji wilcoxon pada indikator menyusun 

perangkat penilaian menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking 

positif (based on positive ranks) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena 

nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat 

perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK 

Negeri 5 Semarang tidak puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan 

bahwa guru tidak menyusun perangkat penilaian sesuai dengan indikator yang 

telah ditetapkan sebelum mereka melaksanakan penilaian.  

4.1.2.3.2 Melaksanakan Penilaian 

Setelah perangkat disusun sesuai dengan indikator yang disusun, guru dapat 

melaksanakan penilaian hasil belajar. Penilaian hasil pembelajaran dapat 

menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai. Teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes praktik 

dan penugasan perseorangan atau kelompok. 

Gambaran tingkat kepuasan guru dalam melaksanakan penilaian dapat 

dilihat pada tabel 4.25. 

Tabel 4.25. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam melaksanakan penilaian 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Melaksanakan penilaian -2,236
a 

0,025 Sangat Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 
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Terlihat dari tabel 4.25., hasil uji wilcoxon pada indikator melaksanakan 

penilaian menunjukkan nilai Zhitung sebesar -2,236 berdasarkan ranking positif 

(based on positive ranks) dengan tingkat probabilitas 0,025. Oleh karena nilai 

probabilitasnya dibawah α = 0,05 maka dapat diketahui terdapat perbedaan antara 

harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang 

sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru dalam 

melaksanakan penilaian sudah dapat menggunakan teknik penilaian yang tepat 

sesuai kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa.  

4.1.2.3.3 Memeriksa jawaban berdasarkan indikator 

Setelah melaksanakan penilaian, selanjutnya perlu memeriksa jawaban 

berdasarkan indikatornya. Dengan kegiatan tersebut guru benar-benar dapat 

mengetahui kemampuan siswa. Lebih jelasnya kepuasan guru dalam memeriksa 

jawaban siswa dapat dilihat pada tabel 4.26. 

Tabel 4.26. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam memeriksa jawaban  

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Memeriksa jawaban -1,414
a 

0,157 Sangat Puas 

a = based on negative rank 
Sumber : Lampiran 9 

 

Hasil uji wilcoxon pada indikator memeriksa jawaban menunjukkan nilai 

Zhitung sebesar -1,414 berdasarkan ranking negatif (based on negative ranks) 

dengan tingkat probabilitas 0,157. Oleh karena nilai probabilitasnya di atas α = 

0,05 maka dapat diketahui terdapat perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan 

kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa guru dalam memeriksa jawaban sudah 

berdasarkan indikator, sehingga guru dapat mengetahui kemampuan siswanya.  
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4.1.2.3.4 Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah 

ditentukan 

Dalam melakukan penilaian guru hendaknya menyesuaian dengan kriteria 

yang telah ditentukan agar hasilnya benar-benar menggambarkan kondisi siswa 

dan memperkecil subyektifitas dalam penilaian. Gambaran tingkat kepuasan guru 

dalam menilai hasil belajar dapat dilihat pada tabel 4.27. 

Tabel 4.27. Uji wilcoxon kepuasan guru menilai hasil belajar berdasarkan kriteria 

penilaian 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menilai hasil belajar berdasarkan 

kriteria penilaian 
-1,000

a 
0,317 Tidak Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menilai hasil belajar berdasarkan kriteria 

penilaian menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking positif 

(based on positive ranks) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai 

probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan 

antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang tidak puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru 

dalam menilai hasil belajar belum sesuai dengan kriteria penilaian.  

4.1.2.3.5 Mengolah hasil penilaian 

Hasil penilaian terhadap hasil belajar siswa selanjutnya perlu dilakukan 

pengolahan berupa perhitungan persentase, tingkat ketuntasan hasil belajar 

sehingga dapat dijadikan bahan informasi untuk proses tindakan selanjutnya. 

Tingkat kepuasan guru berkaitan dengan pengolahan hasil penilaian dapat dilihat 

pada tabel 4.28. 
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Tabel 4.28. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam mengolah hasil penilaian 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Mengolah hasil penilaian -1,000
a 

0,317 Sangat Puas 

a = based on negative rank 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator mengolah hasil penilaian menunjukkan 

nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking negatif (based on negative ranks) 

dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai probabilitasnya di atas α = 

0,05 maka dapat diketahui terdapat perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan 

kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. 

Hal ini mengindikasikan bahwa guru sudah melakukan pengolahan terhadap hasil 

penilaian dengan sangat baik. 

4.1.2.3.6 Menyusun laporan hasil penilaian 

Guru disamping memiliki kewajiban melakukan pembelajaran, secara 

administrasi harus memenuhi kewajibannya melakukan laporan atas kegiatan 

yang dilakukan, salah satunnya berupa laporan hasil penilaian. Tingkat kepuasan 

guru berkaitan penyusunan hasil penilaian dapat dilihat pada tabel 4.29. 

Tabel 4.29. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menyusun hasil penilaian 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menyusun hasil penilaian -1,414
a 

0,157 Tidak Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menyusun hasil penilaian menunjukkan 

nilai Zhitung sebesar -1,414 ranking positif (based on positive ranks) dengan tingkat 

probabilitas 0,157. Oleh karena nilai probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat 

diketahui tidak terdapat perbedaan antara harapan dan kinerja, dengan kata lain 
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guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang tidak puas terhadap kinerjanya. Hal ini 

mengindikasikan bahwa guru belum menyusun hasil penilaian dengan baik. 

4.1.2.3.7 Memperbaiki soal atau perangkat penilaian 

Gambaran tingkat kepuasan guru dalam memperbaiki soal atau perangkat 

penilaian dapat dilihat pada tabel 4.30. 

Tabel 4.30. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam memperbaiki soal atau perangkat 

penilaian 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Memperbaiki soal atau perangkat 

penilaian 
-0,577

a 
0,564 Tidak Puas 

a = based on positive rank 
Sumber : Lampiran 9 

 

Hasil uji wilcoxon pada indikator memperbaiki soal atau perangkat 

penilaian menunjukkan nilai Zhitung sebesar -0,577 berdasarkan ranking positif 

(based on positive ranks) dengan tingkat probabilitas 0,564. Oleh karena nilai 

probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan 

antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang tidak puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru 

tidak melakukan perbaikan soal atau perangkat penilaian.  

 

4.1.2.4 Tingkat Kepuasan Guru terhadap Pelaksanaan Tindak Lanjut 

Berdasarkan hasil-hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru perlu 

merencanakan kegiatan-kegiatan tindak lanjut yaitu berupa upaya perbaikan 

(remidial) bagi siswa-siswa tertentu, maupun berupa penyempurnaan program 

pengajaran. Upaya tindak lanjut ini sangat penting dalam proses pembelajaran, 

karena jika tidak, kegiatan-kegiatan evaluasi yang telah dilakukan tidak akan 
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banyak gunanya, hanya merupakan pemborosan waktu saja. Sesuai dalam APKG 

guru perlu menindaklanjuti pengajarannya berdasarkan hasil evaluasi agar siswa 

yang belum menguasai pelajaran dapat menguasai materi dan siswa yang sudah 

menguasai materi makin meningkatkan penguasaannya. 

Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan SPSS, pada tingkat kepuasan 

guru terhadap pelaksanaan tindak lanjut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

Tidak Puas

0

0%

Sangat Puas

2

50%

Puas

2

50%

 

Gambar 4.4. Kesimpulan Tingkat Kepuasan Guru terhadap Pelaksanaan  

Tindak Lanjut 

 

Berdasarkan gambar 4.4., diperoleh bahwa tidak ada satu indikatorpun 

yang menunjukkan guru tidak puas terhadap kinerjanya. Ada 2 (dua) indikator 

yang menunjukkan guru sangat puas terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian 

2. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut  

Kemudian, ada 2 (dua) indikator yang menunjukkan guru suda puas 

terhadap kinerjanya, adalah: 

1. Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian  

2. Melaksanakan tindak lanjut 
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Seperti yang ditunjukkan gambar 4.4., pada sub variabel ini semua 

indikator menunjukkan guru sudah puas terhadap kinerjanya, jadi guru sudah 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar siswa sesuai dengan 

yang sudah ditetapkan. 

Gambaran tentang tingkat kepuasan guru terhadap pelaksanaan tindak 

lanjut dapat dilihat dari penyusunan program tindak lanjut, melaksanakan tindak 

lanjut, mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil evaluasi dan menganalisis hasil 

evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian yang telah dilakukan pengujian 

hipotesis menggunakan uji Wilcoxon seperti tampak pada tabel berikut. 

4.1.2.4.1 Menyusun Program Tindak Lanjut 

Agar pelaksanaan tindak lanjut dapat berjalan baik maka perlu disusun 

program tindak lanjut agar dapat berjalan efektif. Penyusunan program tindak 

lanjut dapat dilihat dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, sehingga bagian-

bagian yang masih lemah dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan 

program. Tingkat kepuasan guru dalam menyusun program tindak lanjut dapat 

dilihat pada tabel 4.31. 

Tabel 4.31. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menyusun program tindak lanjut 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menyusun program tindak lanjut 0,000
a 

1,000 Puas 

a = the sum of negative ranks equals the sum of positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator menyusun program tindak lanjut 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar 0,000 berdasarkan the sum of negative ranks 

equals the sum of positive ranks dengan tingkat probabilitas 1,000, Oleh karena 
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nilai harapan sama dengan nilai kinerjanya secara signifikan maupun tidak 

signifikan, dapat dikatakan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah puas 

terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru telah menyusun 

program tindak lanjut hasil penilaian dengan baik.  

4.1.2.4.2 Melaksanakan Tindak Lanjut 

Setelah program tindak lanjut dibuat guru berdasarkan hasil evaluasi, 

selanjutnya guru perlu melaksanakan tindak lanjut. Tingkat kepuasan guru dalam 

melaksanakan tindak lanjut dapat dilihat pada tabel 4.32. 

Tabel 4.32. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam melaksanakan program tindak 

lanjut 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Melaksanakan program tindak lanjut 0,000
a 

1,000 Puas 

a = the sum of negative ranks equals the sum of positive ranks 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator melaksanakan program tindak lanjut 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar 0,000 berdasarkan the sum of negative ranks 

equals the sum of positive ranks dengan tingkat probabilitas 1,000, Oleh karena 

nilai harapan sama dengan nilai kinerjanya secara signifikan maupun tidak 

signifikan, dapat dikatakan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang sudah puas 

terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru sudah melaksanakan 

program tindak lanjut hasil penilaian ketika siswa belum mendapatkan nilai 

ketuntasan hasil belajarnya.  

4.1.2.4.3 Mengevaluasi Hasil Tindak Lanjut Hasil Penilaian 

Hasil tindak lanjut perlu dilakukan evaluasi agar dapat diketahui apakah 

kegiatan tindak lanjut tersebut sesuai dengan harapan atau tidak. Tingkat kepuasan 
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guru dalam melaksanakan evaluasi hasil tindak lanjut dapat dilihat pada tabel 

4.33. 

Tabel 4.33. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam melaksanakan evaluasi hasil 

tindak lanjut 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Melaksanakan evaluasi hasil tindak 

lanjut 
-1,000

a 
0,317 Sangat Puas 

a = based on negative rank 
Sumber : Lampiran 9 

Hasil uji wilcoxon pada indikator melaksanakan evaluasi hasil tindak 

lanjut menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking negatif (based 

on negative ranks) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai 

probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan 

antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru 

selalu melaksanakan evaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian dengan baik.  

4.1.2.4.4 Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian 

Hasil evaluasi program tindak lanjut perlu dilakukan analisis agar dapat 

diketahui perlu tidaknya tindak lanjut kembali atas kelemahan-kelemahan yang 

terjadi dalam pembelajaran. Tingkat kepuasan guru dalam menganalisis hasil 

evaluasi program tindak lanjut dapat dilihat pada tabel 4.34. 

Tabel 4.34. Uji wilcoxon kepuasan guru dalam menganalisis evaluasi hasil tindak 

lanjut 

 

Indikator Z hitung p value Kriteria 

Menganalisis evaluasi hasil tindak lanjut -1,000
a 

0,317 Sangat Puas 

a = based on negative rank 
Sumber : Lampiran 9 
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Hasil uji wilcoxon pada indikator menganalisis evaluasi hasil tindak lanjut 

menunjukkan nilai Zhitung sebesar -1,000 berdasarkan ranking negatif (based on 

negative ranks) dengan tingkat probabilitas 0,317. Oleh karena nilai 

probabilitasnya di atas α = 0,05 maka dapat diketahui tidak terdapat perbedaan 

antara harapan dan kinerja, dengan kata lain guru TPTL di SMK Negeri 5 

Semarang sangat puas terhadap kinerjanya. Hal ini mengindikasikan bahwa guru 

selalu menganalisis evaluasi hasil tindak lanjut. 

 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh antara kepuasan 

kerja terhadap kinerja guru program keahlian Teknik Pemanfaatan Tenaga Listrik 

SMK Negeri 5 Semarang. Hal ini terlihat dari hasil uji tanda (sign test) dimana 

didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,039 pada pengujian dua arah dengan taraf 

signifikansi 5% (α = 0,05) sehingga dapat dituliskan nilai probabilitas < taraf 

signifikansi yang artinya bahwa Ho ditolah, dan Ha diterima. Kepuasan kerja akan 

tercipta pada diri seorang guru apabila kinerja dari guru tersebut telah baik atau 

sesuai dengan harapannya. Begitu pula sebaliknya, kinerja guru tentunya akan 

menjadi lebih baik apabila seorang guru tersebut telah merasa puas terhadap 

pekerjaan utamanya yaitu mengajar siswa. 

Namun, mengetahui adanya pengaruh pengaruh antara kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru saja tidak cukup untuk mengatakan bahwa guru tersebut 

telah puas dalam melaksanakan tugas utamanya tersebut. Dalam penelitian ini, 

peneliti mengembangkan indikator-indikator kepuasan guru sesuai menurut UU 
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RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan 

“Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan 

proses pembelajaran”. 

Kemudian selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan rumus 

perhitungan Wilcoxon Signed Rank Test yang tujuannya adalah untuk mengetahui 

indikator-indikator mana saja yang telah mencapai kepuasan atau yang belum 

mencapai kepuasan sehingga dapat mempermudah dalam mengevaluasi guru 

tersebut secara keseluruhan.  

Dari 31 (tiga puluh satu) indikator yang telah dikembangkan peneliti 

(lampiran 10), ternyata tidak semua indikator yang telah dilaksanakan sepenuhnya 

oleh guru, ada 11 (sebelas) indikator dimana guru tidak merasa puas terhadap 

kinerjanya, yaitu : 

1. Mendeskripsikan tujuan  pembelajaran 

2. Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok 

3. Mengalokasikan waktu 

4. Menentukan media pembelajaran/peralatan praktikum yang akan digunakan 

5. Menentukan sumber belajar yang sesuai 

6. Menentukan teknik penilaian yang sesuai 

7. Memotivasi siswa dengan berbagai cara yang positif 

8. Menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan indikator/kriteria unjuk 

kerja yang telah ditentukan 

9. Memperbaiki soal/perangkat penilaian 
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10. Menyusun laporan hasil penilaian 

11. Menilai hasil belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan 

Namun sebagian besar guru sudah merasa sangat puas, hal ini dibuktikan 

dengan adanya 14 (empat belas) indikator dimana guru merasa sangat puas 

terhadap kinerjanya, yaitu: 

1. Menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan 

2. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai 

3. Merancang prosedur pembelajaran 

4. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis 

5. Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan 

6. Mengatur kegiatan siswa di kelas 

7. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih 

8. Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif 

9. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien  

10. Melaksanakan penilaian 

11. Memeriksa jawaban/memberikan skor tes hasil belajar berdasarkan 

indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan 

12. Mengolah hasil penilaian 

13. Mengevaluasi hasil tindak lanjut hasil penilaian 

14. Menganalisis hasil evaluasi program tindak lanjut hasil penilaian 

Dan ada 6 (enam) indikator guru sudah merasa puas terhadap kinerjanya, 

yaitu: 

1. Membuka pelajaran dengan metode yang sesuai 
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2. Menggunakan media pembelajaran/peralatan praktikum yang telah ditentukan 

3. Memberikan pertanyaan dan umpan balik, untuk mengetahui dan memperkuat 

penerimaan siswa dalam proses pembelajaran 

4. Menyimpulkan pembelajaran 

5. Melaksanakan tindak lanjut 

6. Menyusun program tindak lanjut hasil penilaian 

Rasa tidak puas paling banyak terdapat pada sub variabel menyusun 

rencana pembelajaran. Dari 9 (sembilan) indikator yang terdapat pada sub variabel 

menyusun rencana pembelajaran ada 6 (enam) variabel yang menunjukkan guru 

tidak puas terhadap kinerjanya, yaitu : 

1. Mendeskripsikan tujuan  pembelajaran 

2. Mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan kelompok 

3. Mengalokasikan waktu 

4. Menentukan media pembelajaran/peralatan praktikum yang akan digunakan 

5. Menentukan sumber belajar yang sesuai 

6. Menentukan teknik penilaian yang sesuai 

Dan 3 (tiga) variabel yang menunjukkan guru sudah sangat puas terhadap 

kinerjanya, yaitu: 

1. Menentukan materi sesuai dengan kompetensi yang telah ditentukan  

2. Merancang prosedur pembelajaran 

3. Menentukan metode pembelajaran yang sesuai 

Hal ini membuktikan bahwa pada sub variabel ini, guru belum 

melaksanakan proses penyusunan rencana pembelajaran seperti yang telah 
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diharapkan sebelumnya. Penyebabnya ada sebagian guru terutama guru yang 

sudah senior yang menganggap penyusunan rencana pembelajaran tersebut tidak 

penting seperti mendeskripsikan tujuan pembelajaran, mengorganisasikan materi, 

mengalokasikan waktu, menentukan media pembelajaran, dan menentukan 

sumber belajar. Guru tersebut merasa sudah cukup berpengalaman dalam 

memberikan pelajaran, sehingga tidak perlu membuat rencana pembelajaran yang 

berbelit-belit seperti yang diharapkan. 

Rasa sangat puas paling banyak terdapat pada sub variabel melaksanakan 

pembelajaran. Dari 11 (sebelas) indikator yang terdapat pada sub variabel 

melaksanakan pembelajaran, hanya ada 1 (satu) variabel yang menunjukkan guru 

tidak puas terhadap kinerjanya, yaitu memotivasi siswa dengan berbagai cara yang 

positif. Sementara ada 6 (enam) variabel yang menunjukkan guru sangat puas 

terhadap kinerjanya, yaitu: 

1. Menyajikan materi pelajaran secara sistematis 

2. Menerapkan metode dan prosedur pembelajaran yang telah ditentukan 

3. Mengatur kegiatan siswa di kelas 

4. Menggunakan sumber belajar yang telah dipilih 

5. Melakukan interaksi dengan siswa menggunakan bahasa yang komunikatif 

6. Menggunakan waktu secara efektif dan efisien  

Dan 4 (empat) variabel yang menunjukkan guru sudah puas terhadap 

kinerjanya, yaitu: 

1. Membuka pelajaran dengan metode yang sesuai 

2. Menggunakan media pembelajaran/peralatan praktikum yang telah ditentukan 
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3. Memberikan pertanyaan dan umpan balik, untuk mengetahui dan memperkuat 

penerimaan siswa dalam proses pembelajaran 

4. Menyimpulkan pembelajaran 

Hal ini membuktikan bahwa pada sub variabel ini, guru sudah 

melaksanakan proses pelaksanaan pembelajaran seperti yang telah diharapkan. 

Penyebabnya adalah guru dapat membuka pelajaran dengan baik, menyajikan 

materi secara sistematis, mengatur siswa di kelas, menggunakan media 

pembelajaran dengan baik, melakukan interaksi terhadap siswa dengan baik, 

selalu memberikan pertanyaan dan umpan balik untuk memperkuat pemahaman 

siswa, dan dapat menyimpulkan pembelajaran dengan baik. 

Adanya ketidak puasan yang terdapat dalam penelitian ini mungkin 

dikarenakan adanya faktor-faktor lain yang ikut menentukan kinerja guru. Faktor-

faktor tersebut antara lain: 

1. Latar belakang pendidikan guru yang berbeda-beda 

2. Suasana kerja yang berubah-ubah 

3. Adanya permasalahan keluarga 

4. Adanya tuntutan gaji yang lebih tinggi 

Namun, sebagai guru profesional seharusnya dapat mengatasi permasalah-

permasalahan tersebut. Guru harus mengutamakan kinerja mereka demi 

menghasilkan output siswa yang diharapkan dapat berguna di masyarakat.. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa simpulan antara lain: 

1. Kepuasan kerja guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang berpengaruh terhadap 

kinerjanya, jadi apabila guru telah mendapatkan kepuasan dalam tugasnya 

sebagai guru, maka secara otomatis akan mempengaruhi kinerjanya lebih 

maksimal. Begitu pula sebaliknya jika kinerja guru dinilai telah baik, maka 

guru tersebut dengan sendirinya akan mendapatkan kepuasan dalam mengajar. 

2. Tingkat kepuasan guru TPTL di SMK Negeri 5 Semarang menunjukkan 

sebagian besar guru sudah puas terhadap kinerjanya. Hal ini dilihat dari 14 

(empat belas) indikator menunjukkan bahwa guru sangat puas dan 6 (enam) 

indikator menunjukkan bahwa guru sudah puas dalam menjalankan 

pekerjaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya kepuasan 

pada diri guru mengenai kinerjanya berakibat pada terciptanya motivasi kerja 

yang tinggi, motivasi kerja yang tinggi berakibat pada kinerja yang tinggi pula 

dan pada akhirnya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai.  

3. Adanya beberapa indikator yang menunjukkan bahwa guru tidak puas atas 

kinerjanya. Hal ini dilihat dari 11 (sebelas) indikator menunjukkan bahwa 

guru tidak puas dalam menjalankan pekerjaannya, yaitu: mendeskripsikan 

tujuan  pembelajaran, mengorganisasikan materi berdasarkan urutan dan 

kelompok, mengalokasikan waktu, menentukan media pembelajaran/peralatan 
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praktikum yang akan digunakan, menentukan sumber belajar yang sesuai, 

menentukan teknik penilaian yang sesuai, memotivasi siswa dengan berbagai 

cara yang positif, menyusun soal/perangkat penilaian sesuai dengan 

indikator/kriteria unjuk kerja yang telah ditentukan, memperbaiki 

soal/perangkat penilaian, menyusun laporan hasil penilaian, dan menilai hasil 

belajar berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa ketidakpuasan pada diri guru mengenai kinerjanya dapat 

mengakibatkan motivasi kerja yang rendah, motivasi kerja yang rendah 

berakibat pada kinerja yang rendah pula dan pada akhirnya tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada beberapa pihak antara lain: 

1. Kepada guru TPTL SMK Negeri 5 Semarang untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya agar optimal dengan lebih menguasai kompetensi-kompetensi 

guru yang sudah ditetapkan. Dengan dikuasainya kompetensi guru maka 

proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif sehingga tujuan dari 

pembelajaran yang sudah ditetapkan tercapai. Kompetensi-kompetensi yang 

perlu diperhatikan terutama adalah pada menyusun rencana pembelajaran 

dimana kebanyakan guru menganggap remeh terhadap penyusunan rencana 

pembelajaran tersebut. 

2. Pemberian program pelatihan bagi guru sepertinya sangat penting terutama 

berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran dan sumber belajar 
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sebagai variasi pembelajaran. Sehingga dimungkinkan guru akan lebih 

termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya agar lebih optimal. 

3. Perlu diadakan penataran agar guru tertib dan tidak meremehkan dalam 

membuat perencanaan pembelajaran, sehingga semua tujuan pembelajaran 

terpenuhi. 

4. Memberi pengertian kepada guru agar guru lebih memperhatikan kriteria 

evaluasi sesuai dengan yang telah ditetapkan. 

5. Perlu peningkatan fasilitas pembelajaran sehingga guru dapat menentukan 

media dan sumber belajar yang lebih tepat dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

6. Bagi peneliti selanjutnya, perlu dikembangkan lagi faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat kepuasan guru, seperti latar belakang pendidikan guru 

yang berbeda-beda, suasana kerja yang berubah-ubah, adanya permasalahan 

keluarga, adanya tuntutan gaji yang lebih tinggi. 
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