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ABSTRAK 
 
TRI JAKA KARTANA. 2006. Perencanaan Optimalisasi Peran Guru SMKN 

Teknologi Didasarkan Faktor-faktor Diterminasi Kinerja. Disertasi. 
Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Semarang. Promotor: Prof. Dr. Hj. RETNO 
SRININGSIH S., Ko-Promotor: Prof. Dr. SAROSA PURWADI, dan 
Anggota: Dr. NUGROHO, M.Psi. 

Kata kunci: manajemen, perencanaan, guru, kinerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1)mendeskripsi kondisi lingkungan kerja, 
motivasi kerja, dan kemampuan guru, serta kinerja guru SMKNT, 
(2)mendapatkan penjelasan sesuai tidaknya model kinerja yang dibangun dengan 
data empiris, (3)mendapatkan penjelasan besar kontribusi faktor-faktor 
determinasi terhadap kinerja guru, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama, 
dan (4)membangun model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT 
didasarkan model kinerja guru. 

Penelitian bersifat deskriptif korelasional, desain model pengukuran melalui 
pendekatan confirmatory factor analysis. Populasi penelitian ini adalah guru 
pengampu mata pelajaran vokasional bidang teknologi di SMKN se-Provinsi Jawa 
Tengah pada semester genap, tahun pelajaran 2004-2005. Sampel melalui teknik 
“multi stage cluster area random sampling. Data dikumpulkan melalui angket 
tertutup. Data dianalisis melalui statistik deskriptif (SPSS-13.0) dan analisis 
koefisien determinasi (LISREL-8,51) melalui media komputer. 

Hasil penelitian, model I, II, III, dan IV pada kondisi sesuai (fit) dengan data 
empiris. Kontribusi variabel lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan 
guru terhadap variabel kinerja guru bermakna dan signifikan. Model I paling tepat 
digunakan sebagai dasar membangun pemodelan perencanakan optimalisasi peran 
guru SMKNT untuk masa depan, dengan titik perhatian peningkatan mutu 
kemampuan guru terutama pada indikator jiwa kepemimpinan dan mental 
kewiraswastaan bagi guru, disamping kepribadian teknologi. Peningkatan 
kemampuan guru akan mempengaruhi peningkatan kinerja guru secara langsung 
dan tidak langsung melalui faktor motivasi kerja dan kondisi lingkungan kerja,   

 Program pendidikan dan latihan guru vokasional bidang teknologi perlu 
mendapatkan materi kecakapan kepribadian teknologi, kepemimpinan, dan 
kewiraswastaan.  

Peningkatan peran guru SMKNT pada masa yang akan datang, 
direkomendasi untuk dipersiapkan melalui sertifikasi uji kompetensi calon tenaga 
guru SMK bidang vokasional teknologi. Materi kompetensi dilengkapi uji 
kepribadian teknologi, kepemimpinan, dan kewiraswastaan. LPTK 
direkomendasikan untuk melakukan rekonstruksi Kurikulum Program Studi 
dengan mengakomodasi materi kuliah kepribadian teknologi, jiwa kepemimpinan, 
dan kewiraswastaan. 
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PRAKATA 
 

Manajemen pendidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah 
Kejuruan Negeri Teknologi (SMKNT), khususnya fungsi manajemen pada tahap 
perencanaan dan instrument input sumber daya guru harus mendapatkan perhatian 
maksimal, mengingat guru sebagai salah satu komponen yang utama, dominan, 
dan ujung tombak penentu keberhasilan proses pendidikan di sekolah.  

Guru SMKN vokasional bidang teknologi pada khususnya, diharapkan 
mampu secara maksimal mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki bekal 
daya saing teknologi tertentu, guna memasuki pasar kerja jasa industri teknologi 
pada era globalisasi dewasa ini. 

Berpijak dari tuntutan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian yang 
mendalam untuk mendesain model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT. 
Model perencanaan tersebut dibangun didasarkan atas model kinerja guru. Model 
diharapkan akan mampu meningkatkan layanan pendidikan kepada peserta didik, 
dan memberikan kenyamanan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di 
sekolah sepanjang waktu.  

Pada kesempatan yang berbahagia ini promovendus menyampaikan terima 
kasih atas dukungan dari Ibu Prof. Dr. Hj. Retno Sriningsih S. (Promotor), bapak 
Prof. Dr. Sarosa Purwadi (Ko-Promotor), dan Bapak Dr. Nugroho, M.Psi. 
(anggota), beserta  Bapak A. Maryanto, Ph.D., Prof. Dr. Sutjipto, dan ibu Prof. Dr. 
Rusdarti, M.Si., selaku penguji. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada 
bapak-ibu guru SMKNT sampel, dari mereka data diperoleh dan penelitian 
terlaksana dengan baik.  

 
 
 

Semarang, 8 Juni 2006 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Perencanaan optimalisasi peran guru Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri (SMKN) bidang teknologi dilakukan untuk meningkatkan layanan 

pendidikan kepada peserta didik, dan memberikan kenyamanan guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajiban di sekolah sepanjang waktu. Peran guru 

akan maksimal apabila kinerjanya terbangun dengan baik. 

 Peran guru dapat ditingkatkan melalui optimalisasi kinerjanya. 

Optimalisasi kinerja guru pada prinsipnya adalah upaya peningkatan 

(1)layanan dalam memberikan kepuasan kepada peserta didik atau pengguna 

primer, (2)layanan kepada masyarakat pengguna jasa tenaga kerja teknologi 

industri atau pengguna sekunder, (3)peningkatan kesejahteraan guru, dan 

(4)peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan.   

Kinerja guru dapat digambarkan secara nyata oleh produktivitas 

pendidikan, kepuasan guru dalam tugas, dan keinginan guru dalam berusaha 

meningkatkan mutu profesinya. Robbins, S. P. (2001) menyatakan bahwa, 

produktivitas, kepuasan kerja, kemangkiran dan kemauan berusaha 

merupakan indikasi mutu kinerja individu dalam suatu organisasi.  

Downey dan Erickson (1992) menyatakan, perencanaan merupakan 

pemikiran yang mengarah ke masa depan, menyangkut serangkaian tindakan 

berdasarkan pemahaman penuh terhadap semua faktor yang terlibat dan 
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diarahkan kepada sasaran khusus.  Slamet, P. H. (2005) menyatakan bahwa, 

perencanaan sekolah adalah suatu proses dalam menentukan tindakan masa 

depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber 

daya yang tersedia. Berpijak dari kedua pernyataan  

tersebut, perencanaan dalam penelitian ini dimaknai sebagai proses 

untuk menentukan dan memanfaatkan alternatif strategi dasar tertentu dalam 

mencapai tujuan yang diharapkan dalam suatu kegiatan.  Salah satu bentuk 

pilihan atau pemikiran dalam proses perencanaan pendidikan adalah bangun 

pemodelan yang digunakan dalam menentukan tindakan berdasarkan 

pemahaman penuh terhadap semua faktor-faktor penting dan penentu 

(determinan) yang mempengaruhinya  

Dalam melakukan perencanaan optimalisasi peran guru diperlukan 

pemodelan, khususnya model kinerja sumber daya guru (SDMG). Pemodelan 

dibangun bertujuan untuk mencari model yang amat dekat dengan data 

empiris, sehingga model yang terbangun akan mampu memberikan 

gambaran seberapa besar kontribusi faktor-faktor penting dan penentu dalam 

mempengaruhi kinerja guru. Dengan demikian modelan merupakan sesuatu 

yang menghubungkan antara konseptual dengan kondisi realita di lapangan. 

Seperti pernyataan Knezevich, S. J. (1984:135), models are a bridge between 

the purely abstract intellectual  activity and practical performance. The 

synthesis of … the practice-oriented school administrator”. 

Konseptual model akan dianalisis menggunakan software linear 

structural reliationships (LISREL). Perumusan bangun konseptual model 
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merupakan langkah awal dalam proses structural equation modeling (SEM). 

Tahap ini berhubungan dengan pengembangan hipotesis sebagai dasar dalam 

menghubungkan variabel laten dengan variabel laten lainnya. Model yang 

dibangun adalah persepsi mengenai bagaimana variabel laten dihubungkan 

berdasarkan teori dan bukti yang diperoleh (Ghozali, I dan Fuad, 2005). 

Konseptualisasi model harus mampu merefleksikan pengukuran variabel 

laten melalui barbagai indikator yang dapat diukur.  

           SMKN Teknologi (SMKNT) merupakan suatu satuan atau lembaga 

pendidikan  

formal kejuruan teknik tingkat menengah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah. Teknologi dalam hal ini adalah suatu usaha untuk memanfaatkan 

ilmu pengetahuan, pengalaman dan rekayasa untuk dituangkan menjadi tata 

cara atau prosedur dalam menghasilkan barang dan jasa yang berguna bagi 

masyarakat (Soehendro, B., 1996:74).   

Para guru SMKNT pada khususnya, diharapkan mampu secara 

maksimal mempersiapkan peserta didiknya untuk memiliki bekal daya saing 

teknologi tertentu guna memasuki pasar kerja jasa industri teknologi. The 

Minnesota Department of Education  (2003), menjelaskan bahwa, para guru 

pendidikan kejuruan memiliki tugas pokok mengajar pendidikan basis dasar, 

kursus peningkatan diri, atau keterampilan pelatihan bersifat jabatan. Dengan 

demikian, sosok guru sekolah kejuruan bidang teknologi harus berkarakter 

dan berkepribadian teknologi. 



4 

 

Fungsi-fungsi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan 

SMKNT, khususnya fungsi manajemen pada tahap perencanaan (planning) 

dan instrument input sumber daya guru (man) harus mendapatkan perhatian 

maksimal, mengingat guru sebagai salah satu komponen yang utama, 

dominan, dan ujung tombak penentu keberhasilan proses pendidikan di 

sekolah.  Scarcella, J.A (2003a) menyatakan bahwa, guru adalah peran 

model, tindakan dan keselamatan praktek mempunyai suatu efek kritis atas 

perilaku peserta didik. Kondisi tersebut menuntut guru vokasional bidang 

teknologi harus profesional yang berkinerja tinggi dengan ketulusan hati, 

jujur, dan diterima oleh peserta didik dalam pelajaran mereka. 

1.1.1. Manajemen pendidikan dan tantangan global 

Pendidikan diyakini sebagai ibadah kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, dan pendidikan sebagai character building. Pendidikan sebagai 

perwujudan manifestasi cita-cita tujuan Indonesia merdeka, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-undang 

Dasar 1945 pada alenia keempat yang dinyatakan “... mencerdaskan 

kehidupan bangsa, dan ...”. Pendidikan diyakini pula sebagai proses 

perubahan perilaku, baik pada diri individu, kelompok maupun 

organisasi.  

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (2003:4) disebutkan 
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bahwa, salah satu potensi yang dikembangkan adalah keterampilan 

yang diperlukan diri peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara. 

Penyelenggaraan program pendidikan dapat mencapai hasil 

yang efektif dan efisien, jika keterkaitan mutu peran dan fungsi 

masing-masing komponen manajemen terlaksana secara benar, tepat, 

lancar dan terpadu. Konsep program kegiatan yang memperhatikan 

hal-hal tersebut merupakan tindakan Total Quality Education (TQE). 

TQE merupakan aplikasi Total Quality Management (TQM). Joseph 

dan Susan Berk (1995) menyatakan bahwa, “Total Quality 

Management is centered on the principles of customer focus, 

continuous improvement, defect prevention rather than detection, and 

a recognition that responsibility for quality is shared by all of us”. 

TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang 

mencoba untuk mengoptimalkan daya saing organisasi melalui 

perbaikan terus menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, proses dan 

lingkungannya (Nasution, M. N., 2001).  

TQE (Manajemen Mutu Pendidikan) harus dibangun dalam 

rangka mutu  

produksi jasa pendidikan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan 

masyarakat dan kondisi sekolah. Seperti pernyataan Syafruddin 

(2002), “Manajemen Mutu Pendidikan (MMP) merupakan aplikasi 

konsep manajemen yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah 

sebagai organisasi jasa kemanusiaan (pembinaan peserta didik) melalui 
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pengembangan pembelajaran bermutu, agar melahirkan lulusan sesuai 

dengan harapan orang tua, masyarakat, dan pelanggan pendidikan 

lainnya”.  

Bangsa Indonesia berada dalam masa transisi, tumbuh dan 

berkembang dari dinamika pertanian menuju terciptanya kondisi 

kehidupan industri. Masa transisi ini diindikasikan oleh perkembangan 

sektor kerja yang memerlukan keterampilan vokasional secara tertentu 

(spesifik), yaitu suatu kondisi sektor kerja industri yang di dalamnya 

mengandung kecakapan teknologi tertentu. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sebagai 

pemicu sekaligus pemacu dinamika global, secara langsung maupun 

tidak langsung akan mempengaruhi proses pembangunan industri 

barang dan jasa di Indonesia. Kondisi tersebut menjadi tantangan berat 

bagi lembaga pendidikan kejuruan teknologi, khususnya dalam 

mempersiapkan (mendidik dan mengarahkan) calon tenaga kerja 

(lulusan) yang profesional tingkat menengah untuk memenuhi tuntutan 

pasar kerja industri.  Sekolah sebagai bentuk dan jenis usaha 

pendidikan formal tertantang untuk memiliki daya saing dalam pasar 

kerja industri global.  

Pendidikan tidak lagi difahami sebagai kegiatan sosial (public 

services) semata, tetapi difahami sebagai bentuk layanan produksi jasa, 

sebagaimana rumah sakit, perusahaan transportasi, perusahan 

telekomunikasi, jasa konsultan, dan sebagainya. Dengan demikian 
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dapat dijelaskan bahwa, pendidikan difahami sebagai bentuk layanan 

atau produksi jasa, dan bukan sebagai bentuk fungsi produksi 

sebagaimana yang diselenggarakan dan digunakan selama ini. 

Sekolah merupakan organisasi dengan kegiatan yang 

kompleks. Kelangsungan dan perkembangan sistem pendidikan di 

sekolah sangat dipengaruhi oleh kondisi potensi diri dan hambatan 

internal, serta peluang yang menantang dan ancaman dari lingkungan 

eksternal.   

Sekolah sebagai salah satu sub sistem pendidikan merupakan 

satu kesatuan berfungsi untuk mencapai tujuan, dengan produk jasa 

yang dapat diamati atau dikenali. Pendekatan sistem pendidikan 

tersebut dianggap sebagai gaya manajerial. Fatah, N. (2000) 

menyatakan bahwa, keterpaduan berbagai komponen untuk mencapai 

tujuan pendidikan yang efektif dan efisien dengan berbagai metode, 

pemilihan pekerja dan pengembangan keahliannya, pemilihan prosedur 

kerja, menentukan batas-batas tugas, mempersiapkan dan membuat 

spesifikasi tugas, melakukan pendidikan dan latihan, menentukan 

sistem dan besarnya imbalan adalah prinsip-prinsip dasar dalam 

praktik manajemen. Sementara menurut Gibson, dkk. (1983:3), 

organisasi didirikan dengan perilaku terarah pada tujuan.  

SMKNT sebagai bagian sub sistem pendidikan persekolahan 

kejuruan di Indonesia mempunyai peran yang amat strategis dalam 

mempersiapkan calon tenaga kerja profesional tingkat menengah.. 
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Calon tenaga kerja profesional tingkat menengah sangat dibutuhkan 

oleh pasar kerja industri teknologi pada era globalisasi saat ini 

Asean Free Trade Agreement - 2003 (AFTA - 2003)  

berlangsung  sejak  

tanggal 1 Januari 2003, dan telah dilaksanakan secara resmi oleh 10 

negara Asean. Pasar bebas negara-negara Asean tersebut sangat 

menuntut perubahan iklim perdagangan dan industri di kawasan Asia 

Tenggara.  Indonesia sebagai salah satu negara Asean, mau tidak mau, 

suka tidak suka, masuk dalam kancah pasar bebas negara-negara 

Asean.  

Pasar bebas pada era globalisasi abad 21 ini berlangsung 

persaingan-persaingan produk industri jasa dan perdagangan. Hal 

tersebut ditandai dengan: (1)perkembangan teknologi informasi, 

komunikasi dan transportasi; (2)ketidaktentuan masa depan (white 

water world);  (3)batas negara yang semakin kabur (boardelles world); 

dan (4)persaingan bebas. Kondisi ini menuntut setiap kegiatan 

kehidupan, termasuk perkembangan dunia pendidikan untuk bernuansa 

global, dengan tetap memperhatikan potensi lokal. Artinya dunia 

pendidikan harus dapat dan cepat beradaptasi dengan tanda-tanda 

perkembangan global, pada sisi lain mampu mengembangkan potensi 

diri yang dimiliki untuk mempengaruhi lingkungan dan tujuan 

pendidikannya. 
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Persaingan produk industri tersebut langsung maupun tidak 

langsung menuntut lembaga pendidikan kejuruan teknologi untuk 

selalu berbenah diri dalam manajemen. SMKNT khususnya, untuk 

lebih adaptif terhadap setiap perkembangan iptek dan pengaruh pasar 

bebas, sehingga berkemampuan mempersiapkan lulusannya sebagai 

calon tenaga kerja profesional tingkat menengah dengan mutu 

vokasional yang memenuhi standar minimal pasar kerja industri. 

1.1.2. Manajemen dan mutu guru SMK 

SMK  sebagai  salah  satu jenis lembaga atau  satuan  

pendidikan tingkat 

      menengah, merupakan jenjang pendidikan formal dalam bentuk 

sekolah kejuruan. SMK diselenggarakan dengan tujuan 

mempersiapkan calon lulusannya untuk cepat beradaptasi dengan 

dunia kerja industri. Berpijak dari penyelenggaraan dan sifat 

pendidikan tersebut, keterampilan praktek dasar merupakan bekal yang 

harus dikuasai dengan baik oleh lulusannya. 

Lembaga pendidikan terletak pada misi edukasinya yang 

menuntut organisasi (sekolah) tersebut membantu pertumbuhan dan 

pengembangan partisipasi komunitas di dalamnya, sehingga terjadi 

proses yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.  Owens, R. G.,  

(1995: 6 dan19) menyatakan sebagai berikut. 

A school is a world in which people live and work. The 
uniqueness of educational organizations resides in their 
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educative mission, which demands that they be growth-
enhancing organization: fostering personal growth and 
development of participants, encouraging never-ending 
processes of maturing, enhancing self-confidence and self-
esteem, satisfaction, taking initiative, and seeking 
responsibility for one’s actions. 
 
Pernyataan tersebut menunjukan bahwa, sekolah sebagai 

wahana untuk terjadinya proses perubahan perilaku, terus tumbuh dan 

berkembang pada komunitasnya, sehingga akan menumbuhkan 

kepercayaan diri, ada keberanian untuk berinisiatif dan 

bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukannya.  Suatu lembaga 

pendidikan (organisasi) dapat mencapai kondisi sebagaimana 

gambaran tersebut di atas, apabila fungsi-fungsi manajemen berjalan 

dengan baik, tepat, benar dan terpadu, serta berkelanjutan.  

 Dinamika organisasi idealnya mengkombinasikan sumber 

dayanya dengan cara tertentu, sehingga menghasilkan barang atau jasa 

yang diperlukan oleh pelanggannya. Sumber daya setiap organisasi 

harus diketahui jenisnya, teridentifikasi peran dan fungsi masing-

masing maupun secara bersama-sama.  Simamora (1995:1) 

menyatakan bahwa, sumber daya yang dimiliki oleh suatu organisasi 

dapat dikategorikan menjadi empat jenis, yaitu: (1)sumberdaya 

finansial (2)sumber daya fisik; (3)sumber daya manusia (SDM);  

(4)sumber daya teknologi dan sistem. Dalam hal sumber daya pada 

suatu organisasi, SDM ditempatkan pada posisi yang paling penting, 

utama dan selalu ada dalam dinamika organisasi. 
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Sriningsih, R. S. (1999) menyebutkan bahwa, sumber daya 

pendidikan sebagai instrument input yang meliputi: tujuan pendidikan, 

guru, kurikulum, fasilitas, administrasi pendidikan, dan enviromental 

input. Potensi sumber daya pendidikan SMK sebagaimana tersebut di 

atas untuk diperhatikan dan dikelola secara terpadu melalui sistem 

manajemen pendidikan kejuruan yang profesional. SMK sesuai dengan 

peran dan fungsinya harus selalu mengikuti pertumbuhan dan 

perkembangan pengaruh lingkungan strategis dunia kerja industri, 

karena kemajuan industri relatif lebih cepat menyesuaikan dengan 

tuntutan kebutuhan pasar.  

Kebijaksanaan Rencana Strategis Pendidikan Menengah 

Kejuruan  (Renstra Dikmenjur) Tahun 2005-2009, melalui “Program 

Pendidikan Menengah Kejuruan  Tahun 2005-2009” sasarannya antara 

lain meliputi: (1)200 SMK bertaraf internasional tersebar di 40% 

kabupaten/kota, 1000 SMK berstatus nasional, meningkatkan kapasitas 

daya tampung antara 25%-100% melalui optimalisasi sumber daya 

pendidikan yang ada; (2)150.000 siswa bersertifikat internasional dan 

1.500.000 bersertifikat nasional, 75.000 siswa jadi “juragan” dan 5000 

siswa asing; serta (3)sertifikasi kompetensi semua guru 

(Dirdikmenum-Dirjendikdasmen-Depdikbud, 2004). Sasaran kebijakan 

program tersebut merupakan tantangan dalam penerapan manajemen 

penyelenggaraan SMK-SMK di Indonesia pada era transisi yang 

mengglobal saat ini. 
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Pendidikan yang berlangsung pada SMK Teknologi, pada 

hakikatnya mengacu pada pemahaman aplikatif dari dasar teori yang 

dipelajari ke arah terapannya. Kondisi tersebut memerlukan 

pendekatan pembelajaran yang mampu membawa peserta didik ke arah 

pemahaman praktek lapangan sesuai materi pelajarannya.  Peserta 

didik dalam proses belajar diarahkan untuk memahami dan 

menemukan inti materi pelajarannya dengan pendekatan pendidikan 

praktis.  Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, mutu kinerja guru 

bidang vokasional menjadi dominan dan penting untuk mencapai 

keberhasilan prestasi belajar peserta didik selama proses pembelajaran 

berlangsung di sekolah maupun saat magang di industri. 

Persiapan yang harus dilakukan oleh SMKNT dalam 

menghadapi isu strategis tersebut antara lain adalah: (1)pembuatan 

economic need test; (2)penyusunan standar kompetensi dan sertifikasi 

tenaga kerja; serta (3)pengembangan SDM sesuai dengan 

kompetensinya. 

Dalam kegiatan pendidikan, unsur yang sangat menentukan 

ketercapaian tujuan adalah peserta didik dan guru (pendidik). Peserta 

didik sebagai obyek sekaligus subyek belajar berkaitan dengan proses 

pribadi (individual process) dalam menginternalisasi pengetahuan, 

nilai, sifat-sifat, sikap dan keterampilan yang sesuai dengan tujuan 

pembelajaran.  Keberhasilan guru sebagai subyek dalam proses 

pembelajaran ditentukan oleh mutu diri secara pribadi, dan kinerja 
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guru dalam lingkungan sekolah dimana guru melaksanakan tugas. 

Sugiyono (1999:19) menyatakan bahwa: 

Manajemen sebagai sistem terdapat tiga komponen 
utama sistem yaitu: input-process-output.  Input meliputi unsur: 
man, money, machine, material, dan method, disamping 
program kerja, kebijakan, dan peraturan. Process merupakan 
interaksi manajemen meliputi: planning, organizing, staffing, 
directing, coordinating, reporting dan butgeting. Output dari 
manajemen adalah produktivitas, kepuasan, keuntungan, dan 
mungkin pekerjaan yang baru. 

Hasil penelitian bidang manajemen sumber daya guru 

terdahulu menyebutkan bahwa, antara gaya kepemimpinan secara 

komulatif dan motivasi kerja guru masing-masing atau bersama-sama 

terdapat hubungan positif dan signifikan dengan kinerja guru (Sri 

Marwanti, 2001:ix), sedangkan Uwes, S. (1999:267) menyebutkan. 

Faktor-faktor dominan yang mempengaruhi proses 
manajemen pengembangan mutu dosen, adalah keterampilan 
memanfaatkan peluang, sifat pragmatik dalam 
pengorganisasian, serta sistem penugasan yang bersifat 
keseimbangan dan pemerataan, serta kontrol mutu yang lebih 
bersifat formalitas administratif. 

Bentuk, jenjang dan tujuan pendidikan akan berhasil, apabila 

faktor-faktor yang mempengaruhi mutu kinerja guru secara terpadu 

mendukung sepenuhnya fungsi masing-masing manajemen sekolah. 

Pakar manajemen yang lain menyatakan bahwa, performance (kinerja) 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok 

orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 
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yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 

dengan moral maupun etika (Prawirosentono, 1999). 

SDM guru mata pelajaran kelompok vokasional pada SMK 

Teknologi dituntut profesional, karena mereka merupakan salah satu 

komponen penting dan utama dalam mencapai derajat keberhasilan 

pembelajaran. Mata pelajaran vokasional adalah materi ajar 

keterampilan atau keahlian tertentu, seperti teknik mesin, teknik 

bangunan, teknik elektro, teknik kimia, kesekretariatan, teknik 

komputer, informatika, boga, busana, akuntansi, dan sebagainya.  

Guru SMKNT harus memiliki karakter teknologi. Menurut 

Slamet, P. H. (2002) guru yang berkarakter teknologi adalah mereka 

yang memiliki pengetahuan tentang alat, sumber daya, dan proses, 

dimana pengetahuan tersebut dijadikan muatan hati nurani, dihayati 

dan dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga dapat meningkatkan 

kinerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Kinerja guru sebagai bagian dari komponen penyelenggaraan 

SMKNT, mutu yang dimilikinya sangat ditunjang oleh peningkatan 

kondisi indikator faktor-faktor internal diri guru, dan kondisi 

lingkungan sekolah. Optimalisasi peran guru pada setiap saat dapat 

dilakukan melalui penerapan strategi manajeman SDMG yang efektif 

dan efisien. Strategi perencanaan tersebut dilaksanakan melalui 

peningkatan kinerja guru secara terpadu sesuai dengan kondisi dan 
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situasi sekolah, serta tuntutan kemajuan teknologi dan pasar kerja 

industri. 

1.1.3. Permasalahan 

Permasalahan manajemen SDMG SMKNT menurut beberapa 

sumber berkaitan dengan peran guru dalam melaksanakan tugas di 

sekolah, antara lain diindikasikan oleh:  

1) Banyaknya lulusan SMK yang bekerja bukan pada bidang 

keahliannya atau melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.  

2) Sistem angka kredit yang diperlakukan sejak tahun 1989, jenjang 

karier guru didasarkan atas kinerja tugas guru yang dinyatakan 

dalam angka kredit. Sebagian guru beranggapan bahwa, sistem 

angka kredit dianggap sebagai stumbling block dalam pelaksanaan 

sistem kenaikan pangkat bagi guru.  

3) Kompetensi vokasional, peran kepala sekolah, dan kesejahteraan 

guru (Sarwan, Penatar manajemen SMK di Indonesia, Kepala 

SMK 3 Kota Tegal; Desember, 2004). 

4) Tidak ada kesamaan persepsi guru-guru mengenai implementasi 

Pendidikan Sistem Ganda (PSG) secara keseluruhan, dan 

implementasi PSG masih kurang efektif  (Basri, D., 1993). 

Program PSG dalam pelaksanaannya tergantung pada kesiapan 

sekolah dan juga kesiapan industri (Slamet, M., 2003). 

5) Peran guru (termasuk para eksekutif pendidikan) telah berubah 

menjadi bagian dari aparatur negara yang tugasnya mengontrol 
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tindakan peserta didik. Dengan demikian guru terkooptasi oleh 

kekuatan politik dan tidak dapat melakukan perubahan terhadap 

dinamika kebijaksanaan pendidikan. (Darmaningtyas, 1999). 

Indikasi tersebut dapat dikatakan bahwa, produktivitas lulusan 

belum sesuai dengan tujuan pendidikan kejuruan, kepuasan kerja 

menurun karena terhambatnya karir guru, kesejahteraan guru belum 

sepadan dengan tugasnya, dan merosotnya  profesionalisme guru. 

Dalam  buku  “Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi 

Daerah”  

                  Sambutan   Mendiknas  Dr.  Y.  A.  Muhaimin   pada   Konferensi   

Pendidikan   

                  Indonesia di Jakarta 23-25 Pebruari 1999, menyebutkan sebagai 

berikut. 

Bahwa permasalahan pendidikan di Indonesia yang 
masih menonjol sampai saat ini, antara lain adalah: (1)masih 
rendahnya pemerataan memperoleh pendidikan; (2)masih 
rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan; dan (3)masih 
lemahnya manajemen pendidikan, di samping belum 
terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di kalangan akademisi (Jalal dan Supriadi, 
2001:xxxii).  

Dalam Garis-garis Besar Program Pembangunan dan 

Pengambangan Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2005, 

berkenaan dengan peningkatan peran guru kejuruan menyebutkan. 

Prioritas pembangunan pendidikan kejuruan ke depan 
diarahkan pada peningkatan akses, peningkatan mutu dan 
relevansi serta efektivitas manajemen pendidikan. Salah satu 
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kebijakan implementasi dalam peningkatan akses dalam 
penyempurnaan manajemen pendidikan adalah, peningkatan 
kompetensi dan profesionalisme, serta kesejahteraan guru 
(Dirdikmenjur-Dirjendikdasmen-Depdiknas, 2004). 

Kebijakan tersebut selanjutnya dipertegas ke dalam prioritas 

pengembangan pendidikan guru kejuruan ke depan.  

Kebijakan pengembangan profesi guru SMK di lingkungan 

Departemen Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut diarahkan pada 

mutu profesionalisme, serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja 

dan prestasi. Pengembangan profesi guru SMK yang diarahkan pada 

mutu profesionalisme tersebut dilakukan dengan tujuan antara lain, 

untuk meningkatkan: (1)kompetensi personal, (2) profesional, dan 

(3)kondisi sosial dari guru-guru SMK (Direktur Jenderal Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 2001).  

Permasalahan di lapangan berkaitan dengan keberadaan guru 

SMKT dan program pemerintah yang menyangkut lemahnya 

pembinaan guru, kompetensi dan profesionalisme guru, sistem jenjang 

karir, dan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja industri, merupakan 

indikasi lemahnya kinerja guru. Kondisi tersebut merupakan tantangan 

bagi upaya pengembangan manajemen SMKNT, khususnya dalam 

menentukan strategi perencanaan peran guru melalui peningkatan 

kinerja guru.   

Berpijak dari latar belakang masalah yang meliputi manajemen 

pendidikan dan tantangan global, manajemen dan mutu guru, beberapa 



18 

 

permasalahan menurut pendapat pakar, serta hasil penelitian terdahulu, 

yang menjadi pertanyaan mendasar dari perspektif manajemen 

perencanaan peran guru SMKNT yang berkaitan dengan kinerja guru 

adalah: “Bagaimanakah untuk merencanaankan optimalisasi peran 

guru bidang vokasional SMKNT yang dijelaskan dengan fenomena 

faktor-faktor determinannya ?”. Kondisi tersebut diperlukan kajian 

yang mendalam secara komprehensif dan holistik, sehingga akan 

menghasilkan model kinerja guru SMKNT yang mendekati kondisi 

data empiris. 

1.2. Rumusan Masalah Penelitian 

Berpijak dari uraian latar belakang masalah dan permasalahan  

tersebut,  pokok masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah kondisi keberadaan guru SMKN vokasional bidang 

teknologi ? 

2) Bagaimanakah pemodelan kinerja guru SMKNT yang dibangun dari 

landasan teori utama dan teori-teori pendukung lainnya yang sesuai 

dengan data empiris ? 

3) Seberapa besar kontribusi kondisi lingkungan kerja yang dipersepsikan 

guru dengan indikasi suasana sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan 

komunikasi pengaruhnya terhadap mutu kinerja guru dalam kegiatan 

pembelajaran ? 
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4) Seberapa  besar  kontribusi  motivasi  kerja  guru  yang  diindikasikan  

oleh  gaji / insentif,   kesempatan   dan   harga   diri   guru,   serta   

kepribadian,   pengaruhnya  

    terhadap kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran ? 

5) Seberapa besar kontribusi keberadaan kemampuan diri guru yang 

diindikasikan oleh kemampuan operasional guru dalam pembelajaran, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman kerja, jiwa kepemimpinan, dan 

mental kewiraswastaan pengaruhnya terhadap kinerja guru dalam kegiatan 

pembelajaran ? 

6) Seberapa besar kontribusi kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kemampuan guru secara bersama-sama pengaruhnya terhadap kinerja guru 

SMKN bidang teknologi ? 

7) Bagaimanakah model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT 

didasasarkan model kinerja ? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Berpijak pada perspektif mendasar dari manajemen SMKN 

Teknologi yang selaras  dengan  rumusan   masalah  dalam  uraian   

sebelumnya,  maka  penelitian  ini  

dilaksanakan dengan tujuan: 

1) Mendeskripsi indikasi variabel kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, 

dan kemampuan guru, serta kinerja guru SMKNT. 
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2) Mendapatkan model kinerja guru SMKNT yang sesuai dengan kondisi 

data empiris. 

3) Mendeskripsi dan menjelaskan kontribusi kondisi lingkungan kerja yang 

dipersepsikan oleh guru meliputi: suasana sekolah, kepemimpinan kepala 

sekolah, dan komunikasi terhadap kinerja guru. 

4) Mendeskripsi dan menjelaskan kontribusi motivasi kerja guru yang 

diindikasikan oleh gaji/insentif, kesempatan dan harga diri guru, dan 

kepribadian terhadap kinerja guru. 

5) Mendeskripsi dan menjelaskan kontribusi kemampuan guru yang 

diindikasikan oleh kemampuan operasional guru dalam pembelajaran, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman kerja guru, jiwa kepemimpinan, dan 

mental kewiraswastaan terhadap kinerja guru. 

6) Mendapatkan penjelasan besarnya kontribusi kondisi lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kemampuan guru secara bersama-sama pengaruhnya 

terhadapa terhadap kinerja guru. 

7) Membangun model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT 

didasarkan atas faktor-faktor determinasi kinerja guru 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

upaya optimalisasi kinerja guru SMK Teknologi. Gambaran hasil penelitian 

berkenaan dengan kontribusi faktor-faktor determinan terhadap kinerja guru 

dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan, merumuskan dan 

mengembangkan kinerja guru dalam bentuk Model. Model tersebut 
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diharapkan menjadi salah satu alternatif bentuk manajemen pengembangan 

sumber daya guru melalui simulasi dalam melakukan perencanaan dan 

prediksi optimalisasi meningkatkan keefektifan pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. 

Bagi pengembangan ilmu manajemen pendidikan dan keguruan 

khususnya manajemen SDM, hasil penelitian ini diharapakan akan berguna 

untuk: 

1) Memperkaya teori manajemen pendidikan khususnya manajemen sumber 

daya guru, karena dapat teridentifikasi faktor-faktor determinan dan 

kontribusinya terhadap kinerja guru. 

2) Mengembangkan teori pemberdayaan manusia, karena diperoleh gambaran 

tentang  

formulasi sistem pemberdayaan guru terkait dengan kinerja guru yang 

mempengaruhi tingkat mutu dan keefektifan pembelajaran. 

3) Mengembangkan dan melakukan implementasi model generik bagi upaya 

optimalisasi peningkatan mutu kinerja guru.  

1.5. Asumsi Penelitian 

Dalam penelitian ini, kondisi guru SMKN vokasional bidang 

teknologi dan sifat penelitian, diasumsikan sebagai berikut: 

1) SMKNT di Jawa Tengah melaksanakan standar kualifikasi kelembagaan 

sama, dan kondisi sekolah secara umum sama. 

2) Guru-guru SMKN vokasional bidang teknologi di Jawa Tengah memiliki 

kemampuan memahami setiap butir pertanyaan dalam angket sesuai 
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dengan yang dimaksud peneliti, bertanggung jawab atas pendapat yang 

dinyatakan dan jujur dalam menjawabnya.  

3) Guru-guru SMKN vokasional bidang teknologi di Jawa Tengah memiliki 

kemampuan untuk mempersepsikan kondisi lingkungan kerja, 

mengemukakan motivasi kerja, dan menginformasikan kemampuan diri 

secara wajar, dan dinyatakan secara jujur dangan penuh tanggung jawab, 

serta cermat dalam menanggapi pertanyaan setiap butir dalam angket yang 

diterimanya. 

4) Dalam penelitian ini bersifat korelasi multivariat. Berpijak dari landasan 

teori utama yang didukung oleh teori-teori lainnya, maka variabel-variabel 

yang diasumsikan pada bangun pemodelan kinerja guru SMKNT adalah: 

(1) Variabel laten endogen (dependent latent variable) adalah kinerja guru 

(teacher performance). Variabel indikator (teramati) dari variabel laten 

endogen meliputi:   produktivitas   (productivity),   kepuasan   kerja   

(satisfaction),   dan  

      usaha meningkatkan diri (turnover). 

(2) Variabel laten eksogen (independent latent variable), adalah: Persepsi 

(perseption) guru terhadap lingkungan kerja, dengan variabel 

indikator: suasana sekolah (organizational culture), kepemimpinan 

Kepala sekolah (leadership), dan komunikasi (communication) antar 

warga komunitas sekolah. 

(3) Motivasi kerja (motivation) guru, dengan variabel indikator: 

gaji/insentif (income), kesempatan dan penghargaan kepada guru 
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(values and attitudes), serta kepribadian (personality)menurut persepsi 

diri guru sendiri. 

(4) Kemampuan (individual level) guru, dengan variabel indikator: 

kemampuan operasional guru dalam pembelajaran (ability), latar 

belakang pendidikan dan pengalaman kerja guru (human input), jiwa 

kepemimpinan (leadership), dan mental kewiraswastaan 

(enterpreneurship). 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Manajemen Sekolah 

Dinamika organisasi idealnya mengkombinasikan sumber dayanya 

dengan cara tertentu, sehingga menghasilkan barang atau jasa yang 

diperlukan oleh pelanggannya. Sumber daya setiap organisasi harus 

diketahui jenisnya, teridentifikasi peran dan fungsi masing-masing maupun 

secara bersama-sama.  Simamora (1995:1) menyatakan bahwa, sumber daya 

yang dimiliki oleh suatu organisasi dapat dikategorikan menjadi empat jenis, 

yaitu: (1)sumberdaya finansial (2)sumber daya fisik; (3)sumber daya 

manusia (SDM);  (4)sumber daya teknologi dan sistem. Dalam hal sumber 

daya pada suatu organisasi, SDM ditempatkan pada posisi yang paling 

penting, utama dan selalu ada dalam dinamika organisasi. 

Dinamika masing-masing kegiatan dalam kehidupan global, bergerak 

cepat melalui suatu komunitas tertentu dalam suatu organisasi. Organisasi 

yang berkelanjutan idealnya mampu mengkombinasikan sumber daya yang 

dimiliki, sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan oleh 

pelanggannya 

Mutu produk barang atau jasa yang dihasilkan oleh industri sangat 

ditentukan oleh perilaku organisasi dalam kegiatannya. Efektivitas organisasi  

dipengaruhi oleh pelaku secara individu dan kelompok, serta struktur yang 
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digariskan. Robbins,S.P. (2001:6) berpendapat, “individuals, groups, and the 

effect of structure on behavior in order to make organizations work more 

effectivety”. 

Kepercayaan organisasi diindikasikan oleh mutu keluarannya. Mutu 

keluaran organisasi jasa dipengaruhi oleh: (1)sistem organisasi; (2)kondisi 

kelompok; (3)kebijakan individu SDM; (4)perubahan dan pengembangan 

organisasi; (5)masukkan SDM; dan (6)budaya organisasi (Robbins, S.P., 

2001:24). 

Pendidikan sebagai industri jasa yang diselenggarakan oleh sekolah, 

seluruh kegiatannya diselenggarakan dan diatur dalam sistem manajemen 

sekolah sebagai sebuah organisasi pendidikan. Organisasi dapat berarti 

sebuah lembaga, atau kumpulan kelompok fungsional. Dalam hal ini berarti, 

bagaimana caranya pekerjaan dan sumber-sumber daya yang dimiliki 

digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Proses kegiatannya diatur dan 

dialokasikan antara para anggota organisasi, sehingga tujuan organisasi dapat 

tercapai secara efektif dan efisien (Stoner, op.cit., 1995).  

Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan dan pengendalian usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumbar daya lainnya yang ada dalam organisasi, guna mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pendidikan khususnya 

perencanaan optimalisasi guru harus dilaksanakan secara terus menerus dan 

terpadu dengan komponen sekolah lainnya. 
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Pendidikan sebagai satu kesatuan sistematik yang terbuka dan multi 

makna, maka pendidikan merupakan proses pembudayaan dan 

pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan 

mampu memberikan teladan, membangun kemauan dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Peningkatan mutu 

perilaku semua komponen masyarakat dilakukan melalui peran serta dalam 

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan (Undang-

undang Sistim Pendidikan Nasional, 2003:8). 

Arah kebijakan pembangunan pendidikan menurut Garis-garis Besar 

Haluan Negara 1999-2004 berkenaan dengan kondisi guru adalah, 

meningkatkan kemampuan akademik dan profesional, serta meningkatkan 

jaminan kesejahteraan tenaga kependidikan, sehingga guru mampu berfungsi 

secara optimal dalam peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti dalam 

mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.  

Proses pembelajaran pendidikan kejuruan teknologi, yang pada 

hakikatnya mengacu pada pemahaman aplikatif dari dasar teori yang 

dipelajari ke arah terapannya, senantiasa memerlukan pendekatan 

pembelajaran yang mampu membawa peserta didik ke arah pemahaman 

empirik materi pelajarannya.  Hal tersebut mengindikasikan bahwa, dalam 

proses pembelajaran teknologi peserta didik hendaknya diarahkan untuk 

menemukan inti materi pelajaran dengan pendekatan pembelajaran praktis.    

Kompetensi guru SMKNT perlu ditingkatkan secara terus menerus, 

agar mampu mengikuti perkembangan kehidupan dunia kerja yang muncul di 
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tengah-tengah masyarakat industri. Guru sebagai pendidik, pengajar, 

pembimbing dan fasilitator dalam kegiatan pembelajaran harus mampu 

membentuk perilaku dan membantu dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi peserta didik dalam pembelajaran materi pelajaran vokasional.  

2.2. Perencanaan dan Model 

Perencanaan merupakan salah satu langkah kegiatan dalam fungsi-

fungsi manajemen. Sebagai awal kegiatan dalam manajemen, perencanaan 

memegang peranan yang sangat penting, karena langkah ini akan 

menentukan tindakan lebih lanjut. Stoner dan Freeman (1992) menyatakan 

bahwa, perencanaan memberikan sasaran  bagi  organisasi dan menetapkan  

prosedur-prosedur  terbaik  untuk mencapai  

       sasaran tersebut. 

Perencanaan dalam suatu kegiatan akan lebih mendekati apa yang 

akan menjadi tujuannya, apabila mengacu dari kondisi yang ada. Kondisi 

tersebut meliputi berbagai potensi dan hambatan yang ada dalam suatu 

organisasi. Validitas kondisi empiris akan sangat membantu memecahkan 

persoalan dalam proses penyusunan perencanaan. Menurut Atmodiwiro, S. 

(2000:79), hal yang penting dalam perencanaan adalah keadaan sekarang 

(data dan informasi), keadaan yang diharapkan (sasaran), dan strategi 

pencapaian sasaran (langkah usaha dan taktik).   

Perencanaan pendidikan sekolah (formal) sebagai proses yang 

mempersiapkan seperangkat alternatif keputusan bagi kegiatan masa depan 

yang diarahkan kepada pencapaian tujuan dengan usaha yang optimal dan 
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mempertimbangkan kenyataan-kenyataan yang ada secara menyeluruh. Salah 

satu komponen penting dan dominan dalam pendidikan adalah perencanaan 

standar profesional guru.  

Standar profesional untuk para guru utamanya berdasar pada sistem 

manajemen kinerja sekolah. Artinya bahwa, kinerja guru selain dipengaruhi 

oleh faktor-faktor diterminannya juga dipengaruhi oleh faktor eksternal 

sekolah. Seperti pernyataan Interim Professional Standards for Primary 

School Deputy/Assistant Principals and Primary School Teachers (1998), 

“Professional Standards for primary school teachers and deputy/assistant 

principals build on existing performance management systems in schools. 

They have… school climate, culture and community” 

Guru SMK Teknologi merupakan salah satu komponen SDM yang 

penting dan utama dalam mencapai derajat keberhasilan pembelajaran 

keahlian teknik tertentu. Kompetensi profesional guru akan terwujud apabila 

guru dapat menunjukkan mutu kinerja secara maksimal sesuai dengan peran, 

fungsi dan tanggung jawabnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian 

Depdiknas (2003) dengan pernyataannya bahwa, guru merupakan salah satu 

faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil pendidikan. Peningkatan mutu 

hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional mengajar 

dan tingkat kesejahteraannya. 

Pemahaman penuh terhadap semua faktor yang terlibat yaitu 

mempertimbangkan dan konsekuensi faktor-faktor yang menjadi penghambat, 

dapat diantisipasi sebelumnya. (Downey, W.D. dan S.P. Ericson. 1992). Dengan 
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demikian, model kinerja SMKNT paling sesuai dengan kondisi empiris saat ini, 

dapat dijadikan dasar membangun model perencanaan optimalisasi peran guru 

SMKNT yang diarahkan kepada pencapaian tujuan sekolah.  

Model adalah gambaran realitas kondisi di lapangan. Bangunan 

model dimulai dari pengumpulan teori-teori dan konsep-konsep yang saling 

memperkuat dan mendukung secara aktual, kemudian dirumuskan kedalam 

konseptual model. Seperti yang dinyatakan oleh Knezevich, S. J. (1984:134-

135), model building starts as does theory in the gathering of concepts and 

facts considered  significant to understanding the situation and concludes 

when a pattern of interrelated ideas is generated that is useful in explaining 

or understanding better the situation. A model,….some dimension thereof. 

Kemudian dari konseptual model yang sudah dihubung-hubungkan 

dengan ide-ide yang konstruktif, selanjutnya dibangun ke dalam suatu 

konfigurasi model. Konfigurasi model yang terbangun tersebut, selanjutnya 

dibuktikan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesesuaian dengan kondisi data 

empiris. Pembuktian dilakukan melalui pendekatan confirmatory factor 

analysis.  

Dalam penelitian ini konfigurasi pemodelan yang dibangun dari 

konseptual model adalah model kinerja guru SMKNT. Selanjutnya model 

kinerja guru yang paling sesuai dengan kondisi data empiris dijadikan dasar 

perumusan perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT. Kondisi tersebut 

dilakukan setelah diketahui tingkat kebermaknaan dari keseluruhan variabel-

variabel indikator dari setiap variabel laten eksogen, disamping besarnya 
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distribusi langsung maupun tidak langsung setiap variabel laten eksogen 

terhadap variabel laten endogen kinerja guru. 

2.3. Kinerja Guru (teacher performance) 

2.3.1. Pengertian 

Performance yang diterjemahkan menjadi kinerja, juga berarti 

prestasi kerja, pelaksanaan atau hasil kerja atau unjuk kerja atau 

penampilan kerja.  Menurut Sedarmayanti (2001) kinerja adalah hasil 

atau keluaran dari suatu proses. Menurut Prawirosentono (1999),  

performance (kinerja) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan  sesuai dengan moral maupun etika.  

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang diperoleh oleh 

individu atau kelompok untuk menghasilkan barang atau jasa. Kinerja 

yang tinggi akan memberikan dampak pada hasil, dan memberikan 

manfaat besar bagi organisasi, maupun diri karyawan sendiri. 

2.3.2. Manajemen kinerja 

Suatu  organisasi  berkembang  pesat  dan  berkelanjutan  

sesuai  dengan  

tujuan yang diharapkan diindikasikan oleh jumlah dan mutu produk 

barang atau jasa (output), serta sesuai dengan kebutuhan para 

pengguna (stakeholders). Produk yang dihasilkan sangat ditentukan 
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oleh proses (process) kegiatan, disamping oleh kondisi inputnya. 

Kondisi tersebut akan terus meningkat dan berkembang apabila ada 

konsistenitas dalam penerapan manajemen kinerja organisasi. 

Manajemen kinerja merupakan sebuah proses komunikasi yang 

berkesinambungan dan dilakukan dalam kemitraan antara seseorang 

karyawan dan penyelia secara langsung. Proses ini meliputi kegiatan 

pembangunan harapan yang jelas serta pemahaman mengenai 

pekerjaan yang akan dilakukan, jadi merupakan sebuah sistem (Bacal, 

R., 2000:4). Manajemen kinerja tidak sama dengan penilaian 

(evaluasi) kinerja. Evaluasi kinerja hanya merupakan sebagian dari 

kegiatan manajemen kinerja. 

Didalam suatu organisasi, komunikasi dirancang untuk 

melaksanakan strategi mencapai tujuan organisasi dengan cepat. 

Karyawan perlu memahami bagaimana kinerja mereka untuk 

memberikan kepuasan pelanggan dan sukses bagi perusahaan. Mereka 

harus mengetahui apa yang sedang terjadi sepanjang kegiatan, kondisi 

seluruh organisasi, selalu mendiskusikan strategi inti, dan 

mengembangkan berbagai aktivitas yang mendukung pencapaian 

tujuan organisasi.  

Menurut Incentive Performance Centre (2003), manajemen 

kinerja berkembang sebagai disiplin dan kunci memotivasi karyawan 

untuk melayani pelanggan secara proaktif. Konsep ini didasarkan pada 

keuntungan lebih tinggi, penjualan yang ditingkatkan, penguasaan 
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pasar yang ditingkatkan, pendapatan bersih lebih besar, prestasi 

karyawan, biaya operasional lebih rendah, pemanfaatan asset lebih 

baik, inovasi yang ditingkatkan, dan lebih sedikit kecelakaan. Kinerja 

organisasi untuk mencapai tujuan melalui antara lain: (1)susunan 

kepegawaian, (2)komunikasi, (3)pendidikan, (4)ketenagakerjaan, 

(5)penghargaan dan program, serta (6)pengenalan.  

Variabel persepsi terhadap lingkungan kerja, motivasi diri, dan 

kemampuan yang dimiliki individu guru saling pengaruh dan 

mempengaruhi satu sama lainnya. Kondisi saling pengaruh 

mempengaruhi tersebut akan memberikan kontribusi terhadap mutu 

kinerja guru. Alur kedudukan faktor-faktor determinasi terhadap kinerja 

yang diadopsi dari teori Robbins (2001) adalah sebagaimana pada 

Gambar 1. 

 

 

 

 

 

  
 
 

              Gambar 1.  Diagram alur faktor-faktor determinasi terhadap 
                       kinerja guru.  
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Syarat standar kinerja adalah: (1)relevan dengan individu atau 

organisasi; (2)stabil dan dapat diandalkan; (3)bisa membedakan antara 

pelaksanaan pekerjaan yang baik, sedang dan buruk, dinyatakan dalam 

angka, mudah diukur, dapat dipahami oleh karyawan atau penyelia; 

dan (4)memberikan penafsiran yang tidak mendua (Simamora, 

1999:116). 

2.3.3. Penilaian kinerja 

Penilaian kinerja adalah proses yang dilakukan perusahaan 

dalam mengevaluasi kinerja pekerjaan seseorang. Hal tersebut apabila 

dilakukan dengan benar, maka karyawan, penyelia, departemen SDM, 

dan akhirya perusahaan akan mendapatkan keuntungan, dengan 

jaminan bahwa upaya para individu karyawan mampu mengkontribusi 

pada fokus strategi dari perusahaan. Namun penilaian kinerja 

dipengaruhi oleh kegiatan lain dalam perusahaan, dan pada gilirannya 

mempengaruhi keberhasilan perusahaan. 

Menurut Dessler (1997), penilaian kinerja adalah prosedur apa 

saja yang meliputi penetapan standar kinerja, penilaian kinerja aktual 

karyawan dalam hubungannya dengan standar-standar, dan memberi 

umpan balik karyawan dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk 

menghilangkan kemerosotan kerja atau terus berkinerja lebih tinggi. 

Penilaian kinerja terdiri dari tiga langkah yaitu (1)mendefinisikan 

pekerjaan, (2)menilai kinerja, dan (3)memberi umpan balik. 
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Evaluasi kinerja baik yang diberlakukan pada organisasi 

maupun personal karyawan bertujuan antara lain adalah: 

(1)menghasilkan informasi yang akurat dan sahih berkenaan dengan 

perilaku dan kinerja anggota organisasi; (2)dapat digolongkan kedalam 

tujuan evaluasi dan tujuan pengembangan; (3)dalam pendekatan 

evaluasi seorang manajer menilai kinerja masa lalu seorang karyawan.  

Evaluator menggunakan ratings descriptif untuk menilai 

kinerja, dan setelah itu menggunakan data tersebut dalam keputusan-

keputusan promosi, demosi, terminasi dan kompensasi; (4)dalam 

pendekatan pengembangan seorang manajer mencoba untuk 

meningkatkan kinerja seorang individu dimasa mendatang. Aspek 

pengembangan diri penilaian kinerja mendorong pertumbuhan 

semangat kerja karyawan. 

2.3.4.  Elemen penilaian kinerja guru  

Penilaian kerja karyawan dapat diindikasikan oleh beberapa 

bentuk tampilan kinerja. Menurut Dale Furtwengler (2002:86) dalam 

penilaian kerja, indikasi yang dapat dievaluasi mencakup: 

(1)kecepatan; (2)kualitas; (3)layanan;  (4)nilai; (5)keterampilan 

personal; (6)mental untuk sukses; (7)terbuka untuk berubah; 

(8)kreativitas; (9)keterampilan berkomunikasi; (10)inisiatif; dan 

(11)perencanaan organisasi. Kinerja karyawan dapat diindikasikan 

oleh tingkat produktivitas, kepuasan kerja, kemangkiran dan usaha 

untuk mengembangkan diri (Robbins, S. P., 2001).  
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Dalam penelitian ini yang dinilai adalah kinerja guru, maka 

indikator kinerja yang digunakan meliputi: produktivitas hasil 

pembelajaran, kepuasan diri guru, dan usaha guru dalam 

menoingkatkan diri. Pengukuran oleh guru sendiri, yaitu melalui 

indikator yang ditekankan pada hal-hal: kecepatan, mutu, layanan, 

keterampilan, mental untuk sukses, terbuka untuk berubah, krativitas, 

inisiatif dan perencanaan. 

1) Kecepatan. Kecepatan dalam bekerja sangat penting bagi 

keunggulan bersaing perusahaan. Beberapa persyaratan evaluasi 

derajat kecepatan adalah: (1)tindakan guru mengindikasikan 

pemahaman mengenai derajat kepentingan kecepatan dalam 

lingkungan belajar di sekolah; (2)guru melakukan pekerjaan bagus, 

dalam menyeimbangkan kecepatan dan mutu kinerja dalam 

pekerjaannya; (3)guru melaksanakan tugas sesuai jadwal; dan 

(4)guru mencari cara untuk menyelesaikan pekerjaan rutin dengan 

lebih cepat. 

2) Mutu. Mutu tidak dapat dikorbankan demi kecepatan. Seberapa 

besar guru memahami konsep ini. Pernyataan tersebut digunakan 

sebagai parameter penentu. Mutu tersebut meliputi: (1)guru bangga 

terhadap pekerjaannya; (2)guru melakukan pekerjaan dengan benar 

sejak pertama kalinya; dan (3)guru mencari cara untuk 

memperbaiki mutu pekerjaan. 
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3) Layanan. Manfaat kecepatan dan mutu akan mudah berubah 

menjadi layanan yang buruk. Pernyataan dilakukan untuk evaluasi 

layanan yaitu meliputi: (1)tindakan guru mengidentifikasikan 

pemahaman pentingnya melayani, baik pada pelanggan internal 

maupun eksternal; (2)guru menunjukkan keinginan untuk melayani 

peserta didik dengan baik; (3)guru merespon pelanggan dengan 

tepat waktu; dan (4)guru memberi lebih daripada yang diminta 

pelanggan. 

4) Keterampilan personal. Keterampilan personal dapat dimaknakan 

sebagai strategi yang baik hubungannya dengan orang lain. 

Pernyataan berikut dapat digunakan sebagai dasar untuk 

mengevaluasi kemampuan dan kemauan guru dalam 

mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, rekan kerja, atasan, 

bawahan, dan pelanggan. 

5) Mental untuk sukses. Mental untuk sukses mengandung 

pengertian bahwa, guru merasa yakin dapat berhasil dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pernyataan tersebut dapat 

membantu dalam mengevaluasi sikap guru terhadap tingkat 

keberhasilan, yaitu meliputi: (1)kepemilikan sikap “can do”, yakin 

bahwa ia dapat melakukan tugas dengan baik; (2) mencari cara 

untuk menambah pengetahuan; (3)mencari cara untuk menambah 

pengalaman; dan (4)guru realistis dalam mengukur 

kemampuannya. 
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6) Terbuka untuk berubah. Perubahan tidak disenangi oleh 

sebagian guru, karena akan membawa konsekuensi pada proses 

dan hasil kegiatanya. Perubahan adalah sesuatu yang mutlak terus 

terjadi, sehingga siapapun akan mengalami dampak dari 

perubahan. Pernyataan tersebut dapat membantu mengungkap 

kondisi sikap guru dalam keterbukaan untuk berubah, yaitu 

meliputu: (1)ketersediaan menerima perubahan; (2)mencari cara 

baru untuk menyelesaikan tugas lama; (3)melakukan tindakan 

mengidentifikasikan sifat ingin tahu; dan (4)memandang perannya 

sebagai yang terlibat secara terus menerus. 

7) Kreativitas. Kreativitas merupakan cerminan dari sikap diri karena 

wawasan yang dimiliki. Kreativitas dapat beraneka ragam sesuai 

dengan konteks kegiatannya. Kreativitas merupakan unsur penting 

dalam mencapai keberhasilan guru dalam proses pembelajaran. 

Pernyataan yang dapat membantu mengevaluasi kreativitas adalah: 

(1)kreativitas dalam pemecahan masalah; (2)menunjukkan 

kemampuan untuk melihat hubungan antara masalah-masalah yang 

terkait; (3)dapat mengambil konsep abstrak dan 

mengembangkannya menjadi konsep yang dapat diterapkan; dan 

(4)kemampuan menerapkan kreativitasnya pada pekerjaan sehari-

hari. 

8) Inisiatif. Inisiatif sangat diperlukan pada setiap diri guru dalam 

rangka mencapai keberhasilan dalam kegiatan personal maupun 
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organisasi. Pernyataan-pernyataan yang dapat membantu untuk 

mengevaluasi kadar inisiatif guru antara lain adalah: 

(1)ketersediaan membantu pekerjaan orang lain, jika pekerjaannya 

sudah selesai; (2)selalu ingin terlibat dalam kegaiatan yang baru; 

(3)selalu berusaha mengembangkan keterampilannya di luar 

sekolah; dan (4)menjadi sumber gagasan untuk perbaikan kinerja. 

9) Perencanaan. Perencanaan yang baik dan tepat dalam setiap 

kegiatan personal akan dapat mencerminkan tingkat pemahaman 

guru dalam organisasi. Pernyataan-pernyataan yang dapat 

membantu memberikan informasi tingkat kemampuan guru 

merencanakan kegiatan dalam pembelajaran adalah: (1)membuat 

jadual kerja; (2)bekerja sesuai dengan jadual yang dibuatnya; 

(3)selalu memutuskan dahulu pendekatan yang akan digunakan 

pada tugasnya sebelum memulai; dan (4)dapat dengan mudah 

menemukan informasi pada failnya. 

Didasarkan atas landasan umum kompetensi profesional guru 

vokasional pada SMKN Teknologi dan elemen parameter evaluasi 

kinerja, maka dasar penilaian kinerja guru didasarkan pada modifikasi 

antara kompetensi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil belajar 

dangan elemen evaluasi kinerja menurut dimensi Robbins dan Dale 

Furtwengler. Dari beberapa pengertian di atas dapat dikatakan bahwa, 

kinerja merupakan ukuran keberhasilan personal individu guru untuk 

mencapai tujuan 
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Mutu kinerja guru ideal sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawab yang diperankan guru, serta harus didukung oleh pemilikan 

kompetensi umum. Kompetensi umum ini yang melandasi kompetensi 

profesional atau kompetensi bidang teknologi yang dimiuliki guru. 

Kompetensi tersebut diindikasikan oleh produktivitas hasil kerja, 

kepuasan kerja guru, dan usaha dalam meningkatkan mutu jati diri 

guru sebagai bagian elemen indikator perilaku (behavior) guru di 

sekolah. 

Guru sebagai tenaga fungsional dalam satuan pendidikan 

(sekolah) memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam 

manajemen pembelajaran. Faktor–faktor determinan terhadap mutu 

kinerja guru bidang vokasional yang akan diteliti didasarkan atas dasar 

teori-teori kinerja. Faktor-faktor determinan yang dianggap dominan 

terhadap kinerja guru sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang 

diperankan guru secara langsung sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor: (1)persepsi guru terhadap lingkungan kerja, (2)motivasi kerja 

diri guru dalam melaksanakan tugas dan (3)kondisi tingkat 

kemampuan melaksanakan tugas oleh individu guru .  

Faktor-faktor tersebut merupakan variabel laten yang tidak 

dapat langsung diukur keberadaannya, dan variabel tersebut akan 

terukur melalui kondisi variabel indikatornya. Variabel indikator 
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kinerja guru meliputi, produktivitas, kepuasan kerja dan usaha 

meningkatkan diri. 

2.3.5. Produktivitas (productivity) 

Produktivitas mempunyai hubungan erat dengan permasalahan 

kinerja. Produktivitas merupakan indikator dalam menentukan 

bagaimana usaha untuk mecapai tingkat kinerja yang tinggi dalam 

suatu organisasi, dan merupakan hal yang penting. Kondisi tersebut 

sangat ditentukan oleh motivasi karyawan secara  

                  individual maupun kelompok dalam organisasi.   

Guru mata pelajaran vokasional teknologi yang profesional dan 

berkinerja tinggi dalam tugas dan tanggung jawabnya yakin mampu 

memberikan bekal keterampilan teknik tertentu, jiwa kemandirian dan 

kepribadian teknologi kepada peserta didiknya. Utami, C.W. (2001) 

produktivitas dan kualitas jasa diharapkan meningkatkan nilai 

perusahaan, melalui strategi re-engineering. 

Sistem penghargaan organisasi mendukung kinerja produktif 

berkualitas tinggi (Russ. C.F. Jr., 1999). Penghargaan penting bagi 

prestasi mereka menjadi produktif, dan tetap produktif bila 

penghargaan memenuhi harapan mereka (Cherrington, D.J. dan 

Wixom, B.J.Jr., 1999).  Peran, fungsi dan tanggung jawab guru, 

selayaknya mendapatkan perhatian dan penghargaan dari pihak yang 

bertanggung jawab atas beban yang dilaksanakan oleh guru.   
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Produktivitas pembelajaran mata pelajaran vokasional 

diindikasikan oleh perencanaan pengajaran, tingkat keterampilan dan 

kesiapan peserta didik memasuki pasar kerja, disamping hasil karya 

akademis yang dihasilkan oleh guru. Perencanaan pengajaran yang 

berorientasi kepada kepentingan peserta didik dalam koridor 

kurikulum, hasil kerja bengkel yang bermutu, kemantapan peserta 

didik untuk memasuki pasar kerja industri, dan kelancaran karir guru, 

menunjukkan produktivitas guru yang bermutu.   

2.3.6. Kepuasan kerja  (satisfaction) 

Hasil penelitian Incentive Performance Centre (2003) 

menyimpulkan bahwa, kepuasan karyawan, kondisi organisasi, dan 

perputaran adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, 

dan dapat untuk memprediksikan profitabilitas tahun berikutnya.  

Johan, R. (2002), hubungan kepuasan kerja karyawan dengan kekuatan 

pemenuhan harapan penggajian menempati peringkat pertama, 

kekuatan tipe perilaku menempati peringkat kedua, dan kekuatan 

antara locus of control menempati peringkat ketiga. Samuel, H.  

(2002), variasi keterampilan, identifikasi tugas, dan signifikasi tugas 

mempunyai dampak positip terhadap kepuasan karyawan.  

Salah satu kesimpulan hasil penelitian Mustafa, R. (2003) 

tentang sikap guru-guru vokasional teknik dalam proses industrialisasi 

di Malaysia adalah, kurang yakin terhadap kemampuan lulusan teknik 

dalam menyesuaikan diri pada dunia kerja. Kondisi tersebut 
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mengindikasikan bahwa kepuasan kerja erat kaitannya dengan 

produktivitas dan suasan organisasi. Djati, S. Pantja dan Khusaini, M. 

(2003), kepuasan karyawan pada kompensasi material dan kompensasi 

sosial mempunyai pengaruh signifikan terhadap kesetiaan karyawan 

pada organisasi, dan kemauan bekerja keras, serta kebanggaan 

karyawan pada organisasi. Begitu juga variabel kesetiaan, kemauan 

dan kebanggaan juga berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan 

dalam melakukan kegiatannya.  

Guru dalam meniti karir, pada kurun waktu tertentu akan 

memperoleh apa yang menjadi haknya. Kepangkatan, jabatan yang 

disandang, kesejahteraan merupakan sesuatu yang akan menunjang 

dan mampu mencukupi kebutuhan, dan mampu meningkatkan taraf 

hidupnya. Hubungan kerja dengan atasan, sesama guru dan seluruh 

tenaga kependidikan di sekolah yang harmonis akan memberikan rasa 

nyaman. Tingkat perolehan hak, kesejahteraan dan kenyamanan guru 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya relatif akan 

mewarnai kepuasan kerjanya.  

Hasil  penelitian  yang diperolah  dan kondisi  harapan para  

guru di atas  

menggambarkan bahwa kepuasan kerja individu guru dalam bekerja 

dipengaruhi oleh suasana organisasi, mutu hasil kerjanya, harapan 

akan hak dan kenyamanan kerja, keinginan usaha untuk meningkatkan 
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kemampuan dirinya, serta kemampuan lulusannya menyesuaikan diri 

dengan kondisi pasar kerja.  

2.3.7. Usaha meningkatkan diri  (turnover) 

Usaha peningkatan profesionalisasi guru akan berpengaruh 

terhadap kinerjanya. Kreativitas, ambisi untuk berkarya sesuai dengan 

profesi, dan inovatif dalam tugas dan kewajiban merupakan sebagian 

indikasi dari usaha guru untuk meningkatkan kemampuan diri. 

Kepuasan kerja seseorang dalam melaksanakan tugas 

memberikan rangsangan untuk meningkatkan mutu diri. 

Profesionalisme bagi guru vokasional teknik sangat dituntut, 

mengingat pada era global saat ini teknologi terus tumbuh dan 

berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia.  

Profesionalisme guru vokasional teknologi meliputi antara lain, 

penguasaan materi ajar vokasional yang menjadi tanggung jawabnya, 

keterampilan dalam keguruan dan kemauan untuk membekali 

kemampuan kewiraswastaan kepada peserta didik.  

2.4. Persepsi (perseption) Guru terhadap Lingkungan Kerja  

Lingkungan kerja yang menyenangkan menjadi kunci pendorong bagi 

karyawan untuk menghasilkan kinerja puncak (Mill, R.C., 1999). Dalam 

lingkungan proses pembelajaran, kondisi lingkungan kerja sebagai sumber 

daya akan dipersepsi oleh guru, dan hasil serapan akan mempengaruhi 

perilaku guru dalam melakukan tugasnya. Owens, R.G. (1995) menyatakan: 
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“People sometimes use such terms as atmosphere, personality, tone or ethos 

when speaking of this unique characteristics of a school. But the term 

organizational climate has come into rather general use as a metaphore for 

this distingtive characteristic of organizations”.  

Lingkungan organisasi sekolah akan menyangkut kepribadian atau 

etos pada saat berbicara tentang karakteristik yang unik di suatu sekolah. 

Istilah budaya atau iklim oraganisasi telah menjadi umum digunakan sebagai 

suatu metamorfosa bagi karakteristik organisasi yang berbeda, sesuai dengan 

komponen-komponen sumber daya yang menentukan dan dimilikinya.  

Dalam proses pembelajaran, sumber daya yang diperlukan antara 

lain: kurikulum, sumber belajar, media pengajaran, strategi pengajaran, iklim 

organisasi, kepemimpinan Kepala Sekolah, komunikasi, dan sebagainya. 

Kurikulum, bahan ajar, media pengajaran, dan daya dukung pembelajaran 

merupakan sumber daya yang sudah standar bagi setiap sekolah, sedangkan 

sumber daya yang lain merupakan unsur dinamis dan memilki tingkat standar 

mutu yang variatif.  

Guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang 

pendidik dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerjanya, baik pada tingkat 

sekolah maupun kelas. Persepsi kondisi lingkungan pembelajaran di sekolah 

oleh guru akan mewarnai perilaku guru dalam aktivitas pembelajaran sehari-

hari. Menurut Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan 

Bahasa, 1988 (TPKP-3B, 1988:675), persepsi adalah tanggapan 
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(penerimaan) yang diketahui langsung dari suatu serapan melalui panca 

inderanya. 

Lingkungan kerja suatu organisasi yang direspon dan dipersepsikan 

oleh individu yang melakukan kegiatan akan memberikan warna perilaku 

kerjanya. Dengan demikian suasana kerja akan mempengaruhi kinerja 

seseorang selama melakukan pekerjaan.  Robbins dan Coulter (1999) 

menyatakan bahwa, persepsi adalah suatu proses dimana individu-individu 

mengorganisir dan menafsirkan kesan-kesan penginderaan mereka untuk 

memberi makna pada lingkungannya. Faktor faktor yang mempengaruhi 

persepsi seseorang adalah penyerap sendiri (perceiver) dan sasarannya 

(obyek) yang dilihat dalam konteks situasi dimana sasaran tersebut 

dipersepsikan.  

Dalam penelitian ini variabel indikator yang dapat memberikan 

gambaran persepsi guru terhadap kondisi lingkungan kerja dibatasi pada 

ruang lingkup: (1)suasana sekolah (organisasi), (2)kepemimpinan kepala 

sekolah, dan (3)komunikasi antar komunitas warga sekolah. 

2.4.1. Suasana sekolah  (organizational culture) 

Menurut Owens, R. G. (1995), lingkungan yang total dalam 

organisasi adalah lingkungan organisasi yang terdiri atas 4 dimensi 

yaitu: (1)ekologi, yaitu menyangkut faktor-faktor materi dan fisik 

dalam organisasi; (2)milieu, adalah dimensi sosial dalam organisasi; 

(3)sistem sosial, yaitu struktur administratif dan organisasional dalam 
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organisasi; dan (4)budaya, yaitu menyangkut nilai-nilai sistem 

kepercayaan, norma-norma dan cara berfikir yang merupakan 

karakteristik dalam organisasi.  

Lingkungan total organisasi sekolah dengan variasi kondisi 

mutu sumber daya pembelajaran sangat ditentukan oleh persepsi guru. 

Suasana sekolah akan memberikan warna bagi aktivitas guru dalam 

menjalankan tugasnya, untuk itu diperlukan kejelasan yang mendasar 

dan harapan yang pasti dalam perumusan tujuan pendidikan di sekolah. 

Seperti yang dinyatakan oleh Deputy/Assistant Principals and Primary 

School Teachers (1998) bahwa: “…all teachers can look forward to 

working in an environment where school expectations are clearly 

stated and where professional development objectives and priorities 

are effectively identified”.  

Slamet, M. (2003) dari hasil penelitiannya menyimpulkan 

bahwa, pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda (PSG) di Indonesia 

sangat bervariasi, dan persepsi kepala sekolah, guru dan para instruktur 

di dunia kerja tentang konsep PSG ini sangat bervariasi. Kepala 

Sekolah harus mampu mengkondisikan sekolah melalui suasana kerja 

yang kondusif.    

Menurut Scanlan, B.K. (1991) dalam Timpe, A.D. 
(1991), iklim yang mendukung perilaku manajer dalam 
menggerakkan roda organisasi antara lain adalah: 
(1)memperagakan kepercayaan dan mempercayai pegawai, 
(2)mengambil tindakan positif untuk membantu pertumbuhan 
dan pengembangan pegawai, (3)membicarakan kemungkinan 
penyebab dan pemecahan masalah spesifik yang menyulitkan 
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pegawai, (4)memberi pertolongan dan bantuan dalam 
memecahkan persoalan dengan jawabannya, (5)menyediakan 
sebatas kemampuan, sarana fisik yang diperlukan untuk 
melaksanakan pekerjaan, (6)mencari tahu dan memanfaatkan 
gagasan pegawai tentang cara mereka melakukan pekerjaan, 
dan bukan selalu memproyeksikan citra” cara saya adalah cara 
terbaik”, dan (7)selalu dapat didekati, sehingga membina 
hubungan atasan bawahan di luar hubungan resmi.  

Demikian juga hasil penelitian sebuah lembaga standar 

peningkatan mutu SDM Incentive Performance Centre (2003) 

menyimpulkan bahwa, kepuasan karyawan, kondisi organisasi, dan 

perputaran adalah sesuatu yang dapat meningkatkan kinerja karyawan 

dan dapat untuk memprediksikan profitabilitas tahun berikutnya. 

Dalam kegiatan pembelajaran jika terjadi perbedaan persepsi antara 

kepala sekolah dengan guru, perilaku kepala sekolah dan kondisi 

organisasi  jelas akan mempengaruhi suasana sekolah, dan dampaknya 

akan mewarnai kinerja guru. Suasana organisasi (sekolah) dapat diukur 

melalui indikator pandangan terhadap organisasi, tanggung jawab, 

keseragaman,   semangat  kelompok,   penghargaan,   standar   dan   

kejelasan  

                  organisasi (Mill, R.C., 1999). 

2.4.2. Kepemimpinan (leadership) Kepala Sekolah 

Kepemimpinan adalah suatu tindakan memotivasi bawahan 

untuk melaksanakan tugas, dan kepemimpinan merupakan aspek yang 

paling dominan dalam manajemen suatu organisasi. Seperti halnya 

pernyataan Boone, L.E dan Kurfz, D.L. (1981:344) bahwa, “leadership 

is the act of motivating people to perform certain tasks in tended to 
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achieve specified obyectives leadership in the most visible aspect of 

management”. 

Dalam teori kepemimpinan, kata kuncinya adalah: pemimpin, 

stimulan, motivasi, dan bawahan. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Departemen Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 

1988) yang dimaksud dengan: 

1) Kepemimpinan (leadership) adalah perihal memimpin, dan 

memimpin mempunyai pengertian melatih atau mendidik supaya 

dapat mengerjakan sendiri. 

2) Stimulan/stimulus (stimulating) adalah sesuatu yang menjadi 

cambuk bagi peningkatan prestasi atau semangat kerja atau belajar. 

Kata “kerja atau belajar” selanjutnya disebut tugas. Stimulus 

sangat diperlukan oleh setiap individu pegawai dalam upaya 

peningkatan mutu kerjanya. 

3) Memotivasi (motivating) adalah usaha menciptakan suasana yang 

kondusif untuk lahirnya motivasi. Motivasi yang dimaksud adalah 

dorongan yang timbul dari seseoarang secara sadar maupun tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, 

usaha-usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok 

untuk tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan 

yang dikehendakinya, atau mendapat kepuasan dengan 

perbuatannya.  Seseorang yang menyebabkan timbulnya motivasi 
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pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu, pendorong atau 

penggerak disebut motivator.  

4) Bawahan adalah orang yang dibawah perintah. 

Berpijak dari pengertian kata kunci teori kepemimpinan 

tersebut di atas, seorang pemimpin akan mampu mempengaruhi 

seseorang atau membawa organisasi dalam mencapai suatu tujuan 

tertentu, apabila memiliki jiwa kepemimpinan yang dapat menstimulan 

dan memotivasi setiap bawahannya dalam melakukan tugas sesuai 

dengan peran, fungsi dan tanggung jawabnya.  

Kepemimpinan dengan cara memberikan stimulan dan motivasi 

sangat relevan, mengingat kondisi tersebut akan membawa suasana 

demokratis dalam kelompok atau organisasi yang dipimpin. Suasana 

demokratis akan berpengaruh terhadap bawahan untuk berapresiasi 

dan berkreasi dalam tugas. Kebebasan berinteraksi yang bertanggung 

jawab dalam suasan demokratis, membuat para bawahan tidak merasa 

tertekan dan terpaksa dalam melakukan tugas sesuai dengan peran dan 

fungsinya.   

Suasana demokratis yang berlangsung dalam kelompok atau 

organisasi relatif mudah untuk menginterkoneksikan seluruh tugas 

bawahan sesuai dengan peran dan tanggung jawabya dalam mencapai 

tujuan individu bawahan dan organisasi. Stimulan yang tepat dan benar 

sesuai dengan kondisi lingkungan kegiatan akan mendorong kesadaran 

untuk melakukan tugas sesuai dengan peran dan fungsinya secara 
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bertanggung jawab. Melakukan aktivitas bukan takut oleh pimpinan, 

tetapi oleh kesadaran diri akan arti nilai-nilai tanggung jawab. Suasana 

demokratis akan mempengaruhi kesadaran bawahan untuk berkativitas 

sesuai dengan tanggung jawabnya. 

Kepala  sekolah  sebagai  pendidik  merupakan  tenaga 

profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan 

dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi (pasal 39, 

ayat 2, UUSPN, 2003). Berijak dari tugasnya, pendidik adalah 

pemimpin dalam kegiatan pembelajaran.  

Kepala sekolah sebagai pemimpin, mempunyai kewajiban 

(1)menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, 

kreatif, dinamis dan dialogis; (2)mempunyai komitmen secara 

profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; (3)memberi teladan 

dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya (pasal 40, ayat 2, 

UUSPN, 2003). 

Kepala sekolah sebagai pendidik sekaligus pemimpin satuan 

pendidikan sebagian besar belum menunjukkan jati dirinya berperan 

sebagai pemimpin yang berhasil membawa anak didiknya mencapai 

tujuan pendidikan yang digariskan. Pernyataan tersebut didasarkan atas 

indikasi antara lain: (1)negara mengalami krisis multidimensi yang tak 
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kunjung selesai, (2)kesenjangan kehidupan dalam masyarakat, 

(3)intervensi kepentingan pendidikan oleh kebijakan politis semata, 

(3)degradasi mutu akademik lulusan, (4)mengkambing hitamkan 

kurikulum setiap penurunan mutu pendidikan, (5)budaya KKN di 

lingkungan lembaga pendidikan, dan sebagainya.  

Kepala sekolah merupakan aktor utama pemberdayaan 

pendidik atau guru sebagai ujung tombak mengantarkan peserta didik 

menuju pada kondisi generasi yang akan datang.  Pendidik dibawah 

tanggung jawab kepala sekolah dibeberapa satuan pendidikan yang 

mempunyai tanggung jawab moral secara utuh, mampu dan telah 

membawa kondisi pembelajaran menuju sekolah yang bermutu. 

Sekolah bermutu dicerminkan oleh perilaku dan mutu intelektual 

peserta didiknya. 

Manajer memiliki tingkat kekuasaan yang sesuai dengan 

kedudukan dan tanggung jawabnya. Kekuasaan pemimpin diperoleh 

dari pendapat, hormat, dan penghargaan, disamping kekuasaan untuk 

mendominasi dan memerintah. Bakat kepemimpinan pemimpin suatu 

organisasi dapat memberikan keunggulan kompetitif yang besar.  

Menurut Drake, R.L. (1991) dalam Timpe, A.D. (1991) 
terdapat delapan sifat-sifat kepemimpinan yang efektif. 
Delapan kombinasi sifat pemimpin organisasi (perusahaan) 
yang berhasil dalam lingkungan yang banyak menuntut 
kedewasaan adalah: (1)kemampuan untuk memusatkan 
perhatian, (2)penekanan pada nilai yang sederhana, (3)selalu 
bergaul dengan orang, (4)menghindari profesionalisme tiruan, 
(5)mengelola perubahan, (6)memilih orang, (7)hindari 
“mengerjakan semua sendiri”, dan (8)menghadapi kegagalan. 
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Otonomi sekolah berarti otonomi kepala sekolah dalam 

penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan berpijak pada 

Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Otonomi atau kemandirian 

kepala sekolah merupakan kunci menuju keberhasilan dalam 

pelaksanaan program sekolah yang sudah digariskan.  

Kemandirian kepala sekolah ditandai oleh keberanian sikap 

dalam pengambilan setiap keputusan. Untuk mewujudkan kondisi 

tersebut diperlukan peningkatan mutu kemampuan kepala sekolah 

untuk mengakomodasikan seluruh masukan dari stakeholder yang 

terkait dengan sekolah. Sikap demokratis dan  aspiratif  harus menjadi 

ciri utama person kepala sekolah dalam  

                  mewujudkan pendidikan bermutu. 

 2.4.3.  Komunikasi (communication) 

Jaringan komunikasi dalam organisasi sangat penting, dan 

harus difahami oleh seluruh karyawan yang terlibat didalamnya. 

Menurut Grant, P.C. (1999). dalam Timpe (1999), kegagalan dalam 

mengungkapkan gagasan akan mengakibatkan para manajer tidak 

memahami kepentingan-kepentingan yang dihadapi sebagian besar 

karyawannya.  Pembelajaran untuk mendengarkan sangat penting, hal 

tersebut untuk diberikan sama halnya dengan memberikan informasi.  

Komunikasi dengan memberikan keyakinan kepada orang lain 

sangat menunjang peningkatan kepercayaan diri. Karyawan harus ada 

kemauan untuk membagi informasi dan membantu rekan kerja yang 
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membutuhkan bantuannya. Komunikasi yang terbuka akan terjalin 

kerja sama yang lebih baik, dan kesediaan lebih besar untuk 

menghadapi konflik dengan jujur (Grant, P.C., 1999). Bagi sekolah 

untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka kepala sekolah menjadi  

sangat  penting  dalam  memfungsikan jaringan komunikasi di  

                  lingkungna sekolah. 

Komunikasi antara kepala sekolah dengan guru, dengan 

karyawan administrasi dan peserta didik; antara guru dengan guru, 

dengan karyawan administrasi, dengan peserta didik; antara karyawan 

administrasi dengan peserta didik; dan antar peserta didik harus 

berjalan dengan baik dan harmonis, jika mengharapkan tujuan 

pendidikan dapat berhasil secar optimal.  Dengan kata lain, sekolah 

yang kondusif terbangun secara berkelanjutan jaringan komunikasi 

dalam komunitasnya. Kondisi jaringan komunikasi baik secara lisan, 

tulis, maupun gerak tampilan akan memberikan pengaruh terhadap 

mutu kinerja guru.  

2.5. Motivasi (motivation) Kerja Guru 

Bell Gredler, M.E. (1994:436), motivasi merupakan fungsi variabel 

tugas dan disposisi individu untuk berusaha mencapai keberhasilan atau 

menghindari kegagalan.  Dalam TPKP-3B (1988:593) menyebutkan bahwa, 

motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang, sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu, atau usaha-
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usaha yang menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu bergerak 

melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya.  

Owens, R.G. (1995:24-25) menyatakan bahwa, “motivation deals 

with explanations of why people do the things they do. One of the first 

indicators of motivation is the apparent pattern of choices that individuals 

make when confronted with an array of possible alternative”. 

Motivasi  dapat  berasal  dari  dalam  (intrinsic),   maupun  dari  luar  

individu  

(extrinsic), dalam prakteknya keduanya saling erat berkaitan. Dominasi 

motivasi internal sangat membantu seseorang untuk berusaha mencapai 

keberhasilan. Faktor motivasi eksternal yang dapat mendorong meningkatkan 

motivasi internal akan mampu memberikan dorongan dalam usaha mencapai 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas. 

Perkembangan manajemen sebagai suatu disiplin ilmiah mengalami 

perkembangan sangat pesat. Motivasi sering dikaitkan dengan penjelasan-

penjelasan mengapa orang-orang melakukan hal-hal yang mereka kerjakan. 

Salah satu indikator motivasi adalah pola pilihan yang dilakukan individu 

pada saat dihadapkan dengan berbagai alternatif yang memungkinkan. 

 Banyak teori menyatakan bahwa dalam menggerakkan bawahan, 

teori motivasi paling banyak digunakan. Kondisi tersebut dapat dijelaskan 

bahwa manusia mengkaitkan kekaryaannya dengan pemuasan berbagai 

kebutuhan dan keinginannya. Para bawahan hanya akan bersedia 

meningkatkan produktivitas kerjanya apabila terdapat keyakinan dalam 
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dirinya, ada tujuan, harapan, keinginan, keperluan, dan kebutuhannya akan 

tercapai. 

Berpijak dari pemahaman tersebut di atas, maka variabel indikator 

motivasi yang mempengaruhi kinerja guru dibatasi pada hal gaji/insentif, 

kesempatan dan harga diri, serta kepribadian guru.   

2.5.1. Gaji/Insentif (income) 

Menurut teori Maslow, kebutuhan manusia dapat 

diklasifikasikan menjadi lima tingkatan, yaitu: (1)kebutuhan fisiologis 

(phisiological needs); (2)kebutuhan rasa aman (safety and security 

needs); (3)kebutuhan sosial (social needs); (4) kebutuhan yang 

mencerminkan harga diri (esteem needs); dan (5)kebutuhan aktualisasi 

diri (self actualization needs). 

Teori human capital menyatakan bahwa, titik singgung antara 

pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ialah prodiktivitas tenaga kerja, 

dengan asumsi bahwa semakin tinggi mutu pendidikan, semakin tinggi 

produktivitas tenaga kerja, semakin tinggi pula pengaruhnya terhadap 

pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat (Tilaar, H.A.R dan Suryadi, 

S., 1993). Teori tersebut menggambarkan bahwa peningkatan mutu 

hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional 

mengajar dan tingkat kesejahteraannya. Hasil penelitian Subandrijo, E. 

(2001) menyebutkan bahwa, peningkatan mutu kondisi guru menuntut 

harus ada suatu keseimbangan antara karir dan kehidupan ekonomi 

serta antara hak mereka dan tanggung jawabnya. 
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Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa pendapatan 

seorang guru, baik melalui gaji maupun insentif yang diterima akan 

memberikan pengaruh terhadap kinerjanya. Produktivitas kerja 

semakin meningkat, karena tingkat pendapatan semakin baik. Hal 

tersebut menggambarkan bahwa, kesejahteraan guru berdampak 

terhadap mutu hasil pendidikan, karena terbangun profesionalisme 

guru. 

2.5.2. Kesempatan dan penghargaan  (values and attitudes) 

Aktualisasi diri dalam bentuk penghargaan dari institusi akan 

meningkatkan motivasi guru dalam mengajar, seperti yang dinyatakan 

oleh Deputy/Assistant Principals and Primary School Teachers (1998), 

“….Professional Standards will be the basis against which staff 

performance will be assessed Reward”.  Dengan demikian, motivasi 

ekstrinsik yang berupa penghargaan dengan bentuk kesempatan dan 

pengakuan harga diri individu, serta besar gaji atau insentif untuk 

selalu ditingkatkan, disamping faktor kepribadian guru sendiri.  

Dalam  UUSPN No. 20 Tahun 2003 jelas disebutkan 
bahwa, guru sebagai tenaga kependidikan berhak memperoleh 
antara lain: (1)penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial 
yang pantas dan memadai, (2)penghargaan sesuai dengan tugas 
dan prestasi kerja, (3)pembinaan karir sesuai dengan tuntutan 
pengembangan kualitas, (4)perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual, dan 
(5)kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan 
fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan 
tugas. 
 
Guru sebagai pegawai pada suatu satuan pendidikan tidak lepas 

dalam pengembangan karir dan menjadi tanggung jawab top 
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managernya, yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah harus mempunyai 

perencanaan ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Perencanaan proses kepegawaian selalu mencobakan untuk 

menyiapkan SDM guru yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi 

sekolah pada masa yang akan datang.  

Khususnya untuk pembinaan peningkatan mutu dalam jabatan, 

Kepala sekolah selalu berusaha dan mencoba untuk menyiapkan 

sumber daya guru yang tepat untuk direncanakan dan dipersiapkan 

untuk peningkatan mutu jati dirinya menuju guru profesional. Kursus 

penjenjangan karir, penataran bidang studi atau kependidikan, 

seminar-seminar, pelatihan, dan sebagainya merupakan bentuk 

kegiatan dalam meningkatkan mutu kemampuan guru, disamping 

kegiatan pembinaan internal oleh sekolah. 

Para guru  dalam  tugasnya menyandang predikat pokok  sebagai  

pejabat  

fungsional, disamping jabatan struktural bagi guru yang dianggap 

memiliki prestasi bidang manajemen dan mendapatkan kepercayaan 

oleh birokrasi diatasnya. Menurut Pedoman Mutasi Kepegawaian 

(1992/1993), yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang 

menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) dalam rangka susunan suatu organisasi. 

        Guru  memiliki  posisi  yang  strategis,   karena  hanya  guru  

yang  dapat  
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menduduki jabatan struktural politis (penentukan kebijakan sekolah), 

disamping jabatan fungsional pendidikan yang melekat pada profesi 

guru. Kondisi tersebut yang menuntut pembinaan guru dalam jabatan 

untuk direncanakan dan dilaksanakan secara benar dan sungguh-

sunguh melalui peningkatan mutu kinerjanya. 

2.5.3. Kepribadian (personality) 

Menurut Yayasan Harapan Permata Hati Kita, kepribadian 

adalah sesuatu atau figur diri yang ingin ditunjukkan atau ditampilkan 

didalam keseharian yang ditunjukkan melalui sikap atau tingkah laku 

seseorang. Kepribadian juga dapat dirubah dan dapat juga tergantung 

pada persepsi atau pendapat orang. Sesuai dengan apa yang diinginkan 

yang akan ditunjukkan dihadapan orang lain. Suryabrata, S. (1983) 

kepribadian atau karakter orang dapat digolong-golongkan menurut 

kesamaan ciri-ciri atau tipologi yang didasarkan konstitusi fisik dan 

kejiwaan yang dimiliki.  

Pemenuhan kepribadian dalam lingkungan teknologi ditentukan 

oleh karakteristik individu, dukungan organisasi dan pemahaman 

hakekat tugas, sehingga akan mempengaruhi kepuasan kerja 

(Yaverbaum, G.J. dan Culpan, O., 1999). Saling hubungan antara 

kepribadian seseorang karyawan dalam organisasi akan menunjukkan 

keanekaragaman kegiatan, dan akan mempengaruhi kepuasan kerja. 

Suhartanto (2003), menyatakan terdapat hubungan yang positif dan 

signifikan antara kualitas kepribadian vokasional dengan kemampuan 
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pembelajaran psikomotor. Gredler, M.E.B. (1994) menyatakan bahwa 

“Keberhasilan yang lumayan merupakan program perubahan atribut 

(asal motivasi) yang dapat merubah reaksi emosi negatif yang 

ditimbulkan menuju pada perubahan kepercayaan”. Kepercayaan diri 

seseorang akan mendorong kondisi aktivitas yang maksimal. 

Kepribadian seseorang adalah kombinasi khas dari ciri-ciri 

kejiwaan yang dapat menggambarkan kondisi orang tersebut. Kondisi 

ciri-ciri kejiwaan seseorang antara lain: tenang, keras, pasif, ambisius, 

agresif pergaulan, tegang, mudah berteman, dan sebagainya. Ciri-ciri 

seseorang dapat diindikasikan, salah satunya melalui indikator tipe 

Myers-Briggs, yang sering disebut MBTI (Myers-Briggs Tipe 

Indicator). MBTI dapat dikelompokkan menjadi empat dimensi, yaitu 

meliputi: interaksi sosial, senang mengumpulkan data, senang 

mengambil keputusan, dan gaya pembuatan keputusan. 

Model kepribadian sebagai kritik terhadap MBTI dikenal dengan 
sebutan “model lima besar”. Ciri-ciri kepribadian lima besar adalah: 
1) Ekstraversi, menggambarkan sejauhmana seseorang dalam 

pergaulan, berbicara dan ketegasan. 
2) Agreableness, menggambarkan seseorang dalam keramahan, 

kerjasama, dan kepercayaan. 
3) Ketelitian, menggambarkan seseorang dalam rasa tanggung jawab, 

ketekunan, dan prestasi. 
4) Kemantapan emosional, menggambarkan seseorang dalam 

ketenangan, semangat, keamanan diri, kegelisahan, dan tekanan. 
5) Keterbukaan  terhadap  pengalaman,  menggambarkan  

seseorang  dalam  
      imajinatif, kepekaan terhadap seni, dan kecerdasan. 
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Ciri-ciri kepribadian dapat diprediksikan dan dapat menjelaskan 

perilaku individu dalam organisasi-organisasi, yaitu melalui ciri-ciri 

kepribadian yang mencakup: 

1) Tempat kendali (locus of control), kadar dimana seseorang 
meyakini bahwa mereka adalah penentu dari nasib mereka sendiri. 

2) Machiavelianisme (machiavelianism), ukuran kadar sejauhmana 
orang bersikap pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan 
berpendapat bahwa tujuan-tujuan dapat membenarkan cara. 

3) Harga diri (self esteem), kadar seseorang untuk menyukai atau 
tidak menyukai diri sendiri. 

4) Pemantauan diri (self monitoring), mengukur kemampuan 
seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor 
situasi eksternal.  

 
Kepribadian seorang guru diindikasikan oleh perilaku tugasnya 

sebagai seorang pendidik. Perilaku seorang guru tidak dapat disamakan 

dengan perilaku orang lain yang memiliki profesi berbeda. Guru 

sebagai manajer kelas harus mampu memberikan contoh yang baik 

dalam setiap perilaku bagi peserta didik. Sebagai dinamisator, 

motivator, inisiator, administrator kelas, evaluator, dan peran yang 

lainnya akan memberikan corak bagi berlangsungnya proses 

pembelajaran di kelas. 

 

2.6. Tingkat Kemampuan (individual level) Guru  

Kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan dan 

kekayaan. Menurut Marshal, P. (2003:39-40) dalam buku “People and 

Competencies”, kompetensi adalah suatu karakteristik dasar dari seseorang 

yang memungkinkannya memberikan kinerja unggul dalam pekerjaan, peran, 

atau situasi tertentu. Model puncak gunung es, sebagaimana ditunjukkan 
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dalam tingkatan kompetensi yang berlainan, yaitu: keterampilan, 

pengetahuan, peran sosial, citra diri, watak dan motif. 

Menurut TPKP-3B (1988:553).  Profesional guru sangat didukung 

oleh tingkat  

kemampuan yang dimilikinya. Latar belakang pendidikan guru, penambahan 

pendidikan dan latihan dalam jabatan, serta pengalaman kerja merupakan 

kekayaan yang dimiliki guru. Kekayaan yang dimiliki tersebut akan 

menunjang tingkat kecakapan guru dalam tugasnya. Kekayaan pengetahuan 

dan pengalaman, latar belakang pendidikan dan pendidikan atau latihan 

dalam jabatan akan menunjang kesanggupan guru dalam melaksanakan tugas 

dan kewajibannya sebagai tenaga fungsional. Seperti ungkapan 

Deputy/Assistant Principals and Primary School Teachers (1998) yang 

menyatakan bahwa, “Good performance management practices in schools 

can support the efforts of these teachers in many ways. Such practices 

provide the basis for dialogue about further professional development and 

growth”. 

 Mendasari pemahaman tentang kemampuan, kompetensi dan 

profesionalisme seseorang yang dikaitkan dengan profesi guru, maka 

variabel indikator tingkat kemampuan pengaruhnya terhadap kinerja guru 

dibatasi pada hal kemampuan operasional guru dalam pembelajaran, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman kerja, jiwa kepemimpinan dan mental 

kewiraswastaan guru. 

2.6.1. Kemampuan operasional (ability) guru dalam pembelajaran  
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Keunggulan dan kinerja yang bermutu merupakan hasil dari 

keyakinan terhadap kompetensi dan kemampuannya (Hallett, J., 1999). 

Guru merupakan salah satu faktor penentu tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan. Peningkatan mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan profesional mengajar dan tingkat kesejahteraannya 

(Depdikbud, 2003). 

Guru adalah salah satu unsur pendidik yang mempunyai 

kualifikasi yang sesuai dengan kekhususannya, dan berpartisipasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru sebagai tenaga kependidikan 

bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan 

pada satuan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, 

serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, 

terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. (UUSPN No. 20 Tahun 

2003) 

Guru sebagai salah satu pelaku pendidikan yang pertama dan 

paling utama. Budaya mentalitas yang pasif, takut, malas, takut untuk 

mengambil inisiatif dan kurang kreatif akibat tekanan politik masa lalu 

harus ditinggalkan oleh guru. Guru mestinya ada keberanian untuk 

lebih kreatif, berani berinisiatif dan memiliki sikap politik yang jelas. 

Guru sebagai subordinat birokrasi tetap memiliki pribadi yang mandiri 
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dan otonom.  Kondisi tersebut harus diupayakan terwujud melalui 

pemberdayaan guru secara sungguh-sunguh. 

Guru sebagai tenaga profesional bertanggung jawab atas 

jabatan fungsional yang diembannya. Berhasil tidaknya hasil proses 

pembelajaran di sekolah sangat ditentukan oleh mutu guru dalam 

mengoptimalkan peranannya dalam mengkoordinasikan seluruh 

komponen input pendidikan. Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 

guru sebagai tenaga kependidikan adalah: (1)menciptakan suasana 

pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan 

dialogis, (2)mempunyai komitmen secara profesional untuk 

meningkatkan mutu pendidikan, dan (3)memberikan teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, profesional, dan kedudukan sesuai 

dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. (UUSPN No. 20 

Tahun 2003). 

 

2.6.2.  Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja (human input) 

Rekruitmen calon guru SMK di Indonesia, khususnya bidang 

vokasional teknologi didasarkan atas persyaratan umum dan khusus. 

Persyaratan khusus yang dimaksud adalah pemilikan ijasah Sarjana 

Strata I Pendidikan Teknik atau Sarjana Teknik yang dilengkapi 

dengan sertifikat Diploma IV Kependidikan. Guru yang diterima dari 

proses rekruitmen, memiliki mutu keahlian profesional dibidangnya  

setelah ditempatkan untuk mengajar di sekolah.  



64 

 

Model rekruitmen calon guru teknik di negara Australia, 

persyaratan khusus yang harus dimiliki adalah ijasah yang bersifat 

akademik dan sertifikat keterampilan teknik tertentu yang diterbitkan 

oleh suatu organisasi asosiasi profesi guru teknik. Professional 

Personal Development Central for Career & Technical Education 

(2003), melakukan program sertifikasi permulaan guru, dan sukses 

menyelesaikan penilaian kemampuan yang bersifat jabatan melalui 

Occupational Competency Assessment (OCA).   

Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru teknik melakukan 

program pendidikan dan latihan dalam jabatan.  Pendidikan dan latihan 

guru dalam jabatan sebagai proses pembelajaran akan memberikan 

dampak positif terhadap keteraturan dalam belajar, sehingga mandiri. 

Seperti hasil penelitian Nugroho (2003), menyimpulkan bahwa, 

“proses pembelajaran mampu meningkatkan self regulated learning”. 

Dalam meningkatkan mutu guru melalui pendidikan dalam 

jabatan, penekanan diberikan kepada kemampuan guru agar dapat 

meningkatkan efektivitas mengajarnya, mengatasi persoalan-persoalan 

praktis dalam pengelolaan kegiatan proses pembelajaran/kegiatan 

belajar mengajar (KBM), dan meningkatkan kepekaan guru terhadap 

perbedaan individual para peserta didik yang dihadapinya. 

Pembinaan mutu guru secara sungguh-sungguh akan 

memberikan perhatian dalam melatih kepekaan guru terhadap latar 
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belakang peserta didik yang semakin beragam. Sebagai konsekuensi 

dari semakin terbukanya akses peserta didik terhadap sekolah. 

Prinsip peningkatan mutu berbasis sekolah (school based 

quality improvement) dan semangat desentralisasi, sekolah diberi 

kewenangan yang lebih besar untuk menentukan apa yang terbaik 

dalam pembinaan mutu guru-gurunya. Untuk itu, sekolah menyususn 

program, anggaran yang disalurkan langsung ke sekolah, dan kepada 

kepala sekolah menentukan jenis, model dan waktu pelatihan. 

2.6.3. Jiwa kepemimpinan (leadership) 

Jiwa kepemimpinan dimiliki oleh setiap orang. Perbedaan jiwa 

kepemimpinan yang dimiliki oleh seseorang terletak pada kadarnya. 

Jiwa kepemimpinan seseorang dapat dimiliki melalui proses belajar 

dan pengalaman, serta dipengaruhi oleh bakat seni memimpin yang 

melekat pada diri seseorang.  Jadi kepemimpinan merupakan 

perpaduan antara ilmu dan seni untuk memimpin. 

Hasil belajar dan pengalaman yang diperoleh seseorang, serta 

bakat seni memimpin akan mewarnai kadar kepemimpinannya. 

Seorang pemimpin dalam penerapkan kepemimpinannya, perlu 

memperhatikan pengaruh faktor situasi dan kondisi lingkungan dimana 

aktivitas berlangsung. Seorang pemimpin harus memiliki kecakapan 

dan terampil menerapkan strategi untuk menstimulan dan memotivasi 

para bawahannya dalam melaksanakan tugas. 
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Definisi kepemimpinan menurut Robert, J. dkk, akan sangat 

menunjang dalam mencapai keberhasilan program pendidikan, apabila 

diterapkan di lingkungan kelas atau sekolah. Guru dapat dikatakan 

sebagai pemimpin, sedangkan peserta didik dikatakan sebagai 

bawahan. Suasana demokratis mengurangi kesenjangan antara guru 

dan peserta didiknya. Artinya pada suasana tersebut akan terjalin 

komunikasi timbal balik yang harmonis antara guru dengan peserta 

didiknya. Yang harus diperhatikan dalam hal ini, guru diharapkan 

memiliki kemampuan mengkondisikan suasana demokratis yang saling 

menghargai dan menghormati sesuai kedudukan masing-masing. 

Kepemimpinan bukan sesuatu yang sederhana. Penggunaan 

wewenang secara konstruktif mencakup kemampuan untuk 

merumuskan sasaran dengan jelas serta menentukan langkah yang 

perlu diambil untuk mencapainya, termasuk menghimbau orang agar 

melakukan apa yang dikehendakinya. Persyaratanya adalah kerja 

keras, percaya diri, keterampilan berkomunikasi yang baik dan 

kesadaran akan kekuatan diri sendiri. 

Seorang guru harus memiliki bekal kemampuan manajemen 

sumber daya manusia dan organisasi. Kemampuan tersebut akan 

menjadi modal dasar untuk mendorong peserta didik untuk berprestasi, 

disamping kemampuan yang lain. Usaha sadar dari peserta didik untuk 

belajar, berkreasi, mengembangkan dan berinovasi iptek harus selalu 

ditumbuhkembangkan melalui stimulan dan motivasi oleh guru. 
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2.6.4. Mental kewiraswastaan (enterpreneurship) 

Kewiraswastaan (enterpreneurship) berasal dari kata 

wiraswasta, yang mengandung pengertian keberanian, keutamaan, 

serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan dan memecahkan 

permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Jika 

seseorang menganggap kegiatan wiraswasta bersangkut paut dengan 

dirinya, maka jiwa kewiraswataan  akan mempengaruhi dan 

membentuk dirinya serta kesadarannya (Sutjipto, 2002). Artinya, dapat 

dikatakan bahwa minat berwiraswasta menggambarkan tingkah laku 

yang mencakup kesadaran seseorang tentang adanya gejala yang 

berbentuk nilai-nilai kewiraswastaan, sehingga melalui kesadaran itu 

seseorang tersebut cenderung mempunyai keinginan yang makin besar 

untuk hadir dan berhubungan dengan nilai-nilai atau aspek-aspek 

kewiraswastaan.  

Soemanto (1984) mengungkapkan bahwa, seorang 

wiraswastawan harus memiliki enam kekuatan mental yang 

membangun kepribadian, yaitu; (1) kemauan yang keras, (2) keyakinan 

yang tinggi atas kekuatan atau pondasi yang dimiliki, (3) kejujuran dan 

tanggung jawab yang tinggi, dan untuk itu dibutuhkan disiplin dan 

moral yang tinggi, (4) ketahan fisik dan ketahanan mental, yang berupa 

ketabahan dan kesabaran, (5) ketekunan dan keuletan untuk bekerja 

keras, dan (6) memiliki pemikiran yang konstruktif dan kreatif. 
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The Australian Government/International Education Network 

(2004) mencanangkan kegiatan pendidikan vokasionalnya melalui 

program-program pendidikan dan pelatihan kejuruan yang melibatkan 

pekerjaan praktis di bidang industri. Dengan demikian, semua program 

pendidikan dan pelatihan memberikan persiapan untuk memasuki 

lapangan kerja. 

Unjuk kerja lulusannya masih rendah. Industri berorientasi 

kepada bisnis dengan keuntungan, sedangkan sekolah kejuruan 

berorientasi pada pelatihan dan pembentukan sumber daya manusia. 

Perbedaan ini dianggap mengganggu kegiatan industri (Syafrudi, H.A., 

1996). Salah satu ciri kewiraswastaan adalah kelengkapan komunikasi 

dalam perusahaan (Maidique, M.A. dan Hayes, R.H., 1999). 

Kemandirian guru untuk berusaha berkreasi, berinovasi dan 

dinamis dalam menumbuhkembangkan motivasi peserta didik untuk 

belajar dalam proses pembelajaran menuntut mental kewiraswastaan 

guru. Kondisi ini diperlukan otonomi guru dalam manajemen 

pembelajaran. Jiwa kewiraswastaan diindikasikan oleh inisiatif guru 

membaca perkembangan dunia kerja, perkembangan teknologi, tingkat 

kebutuhan hidup masyarakat dan permintaan dunia industri. 

Keterbatasan wacana tersebut menjadikan guru bersikap skeptis dan 

apatis. Sikap tersebut akan memperlemah kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya.  

2.7. Kerangka Berfikir 
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Kerangka berfikir merupakan cara pandang yang dipergunakan untuk 

melihat dan memahami fenomena kinerja guru bidang vokasional yang 

dilatar belakangi oleh ilmu pendidikan dan keguruan. Kondisi tersebut 

menuntut pendekatan komprehensif dan holistik, ketaatan pada azas 

penggabungan beberapa filsafat ilmu pengetahuan dalam merancang 

metodologi penelitian, dan memahami fenomena perilaku tugas guru bidang 

vokasional dan peserta didik dari berbagai perspektif. Tujuannya agar 

mendapatkan  pemahaman  mutu dan keefektifan  kegiatan  pembelajaran  

yang relatif  

        lebih realistik. 

Pemikiran paradigma baru dalam ilmu pengetahuan, bahwa dinamika 

bagian-bagian dari sistem kompleks dapat dimengerti hanya melalui 

dinamika keseluruhan. Dalam paradigma baru pemahaman fenomena 

pembelajaran, maka fenomena perilaku tugas guru difahami bukan hanya 

dari perspektif pembelajaran, tetapi juga dari perspektif dinamika peserta 

didik dan respon masyarakat. 

Teori interaksionisme menyatakan bahwa, perilaku individu 

merupakan interaksi antara faktor-faktor individu dan faktor lingkungan. 

Berdasarkan teori interaksionisme, maka perilaku tugas guru dipengaruhi 

oleh faktor individu, faktor organisasi dan faktor lingkungan kerjanya. Teori 

evolusi menjelaskan setiap organisme termasuk manusia dan lingkungannya 

serasi dalam suatu hubungan dialektik. Teori struktural menjelaskan perilaku 

individu dipengaruhi oleh peran dan status yang dimiliki.  
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Teori interaksi simbolik menjelaskan perilaku individu ditentukan 

oleh makna yang dikandung oleh komponen-komponen lingkungan, makna 

merupakan produk interaksi sosial dan makna yang diinteraksikan individu 

dapat berubah dari waktu ke waktu sejalan dengan perubahan yang 

ditentukan dalam interaksi sosial. Teori-teori tersebut dipergunakan untuk 

mensintesakan teori-teori yang direduksikan menjadi variabel-variabel 

pengamatan dan pengukuran, guna memahami fenomena faktor-faktor  

determinan terhadap kinerja guru. 

Guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam proses 

pembelajaran di kelas sebagai manusia juga mempunyai kehendak, 

kesadaran, dan hati nurani yang akan  mempengaruhi  kinerja  tugasnya  

sebagai  seorang  pendidik.  Berbagai  faktor- 

        faktor determinan eksternal berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru.  

Didasarkan atas landasan teori, maka permasalahan pemodelan dan 

besarnya kontribusi faktor-faktor determinan terhadap kinerja guru bidang 

vokasional SMKN di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah secara 

komprehensif menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini. 

Kinerja guru dalam pelaksanaannya diindikasikan oleh tingkat 

tanggung jawab profesi, kondisi lingkungan kerja, kondisi sosial dan 

ekonominya. Untuk meningkatkan jati diri mereka dalam aktivitas bidang 

pendidikan sehari-hari, harus diperlakukan oleh suatu manajemen. Kondisi 

tersebut berarti harus ada suatu keseimbangan antara karir dengan kehidupan 
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sosial dan ekonomi, serta antara hak dan tanggung jawab mereka 

(Subandrijo, E., 2001) 

Kinerja merupakan dasar yang akan mendorong ke arah 

pengembangan profesional. Mutu kinerja guru digambarkan sebagai 

profesionalisme dalam praktek mengajar dan perwujudan prestasi peserta 

didik. Seperti yang dinyatakan oleh  Schacter, J (2004), “The author than 

proposes that by implementing rigorous teacher performance-based 

accountability systems, teacher quality can be defined, leading to targeted 

professional development to improve teachers' teaching practices and 

student achievement”. 

Dalam pergeseran paradigma, sekolah sebagai satuan pendidikan 

lebih berperan sebagai industri jasa pendidikan. Jasa atau pelayanan 

pendidikan penekanannya lebih dititik beratkan pada pengembangan 

manajemen mutu layanan. Dalam operasional manajemen mutu bentuk 

kegiatannya terdiri atas: perencanaan sistem mutu, pengendalian sistem 

mutu, dan perbaikan sistem mutu. 

Pengembangan manajemen mutu dalam pembelajaran pada satuan 

pendidikan, khususnya dalam manajemen kelas, peran guru sangat 

menentukan tingkat pencapaian tujuan instruksional sesuai dengan cakupan 

kurikulum mata pelajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Berpijak dari 

kondisi tersebut, perbaikan manajemen mutu pada elemen pemberdayaan 

sumber daya guru pada masa paradigma baru saat ini harus dilakukan 

melalui fungsi-fungsi manajemen pendidikan. Dinamika proses pembelajaran 
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untuk mencapai tujuan instruksional sangat ditentukan oleh mutu kinerja 

guru, disamping dukungan ketersediaan sumber daya pembelajaran lainnya.  

Kinerja guru harus terus dibangun untuk mencapai derajat 

profesional. Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui perencanaan 

optimalisasi pemberdayaan secara maksimal dari seluruh faktor-faktor 

determinan kinerja guru. Faktor-faktor penting yang mempengaruhi langsung 

maupun yang tidak langsung terhadap tingkat mutu kinerja guru dalam 

kegiatan pembelajaran sebagai hal yang krusial. 

Jadi ukuran kinerja guru digambarkan oleh mutu proses pembelajaran 

dan perolehan prestasi peserta didik yang mudah difahami oleh masyarakat.  

Good performance management practices in schools can 
support the efforts of these teachers in many ways.., all teachers can 
look forward to working in an environment where school 
expectations are clearly stated and where professional development 
objectives and priorities are effectively identified. (Interim 
Professional Standards for Primary School Deputy/Assistant 
Principals and Primary School Teachers, 1998). 

     Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, kinerja akan mendukung 

usaha guru dalam manajemen kelas. Standar profesionalisme mewarnai 

kinerja, karena akan dapat dikenali prioritas dan sasaran hasil pengembangan 

profesional secara efektif. 

Paradigma teori kinerja (perilaku individu) menjelaskan keunikan 

suasana lingkungan kerja yang kondusif, motivasi kerja guru yang efektif, 

dan kemampuan diri guru di sekolah. Kinerja guru tersebut diwarnai oleh 

kondisi variabel lingkungan kerja, motivasi kerja guru, dan kemempuan 

individu guru. Kondisi variabel-variabel dengan indikatornya adalah sebagai 

berikut:   
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1) Hubungan antara variabel indikator (produktivitas kerja, kepuasan kerja 

guru, dan usaha meningkatkan diri) dengan variabel laten endogen 

kinerja guru. 

2) Hubungan antara variabel indikator (suasana sekolah, kepemimpinan 

kepala sekolah, dan komunikasi antar warga sekolah) dengan variabel 

laten eksogen lingkungan kerja yang dipersepsikan oleh guru. 

3) Hubungan antara variabel indikator (gaji dan insentif yang diterima guru, 

pemberian kesempatan dan penghargaan kepada guru, dan kepribadian 

teknologi guru) dengan variabel laten eksogen motivasi guru dalam kerja. 

4) Hubungan antara variabel indikator (kemempuan opersional guru dalam 

tugas pembeljaran, latar belakang pendidikan dan pengalaman, jiwa 

kepemimpinan dan kecakapan kewiraswastaan yang dimilki guru) 

dengan variabel laten eksogen tingkat kemampuan guru.  

Hubungan antara variabel lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kemampuan guru terhadap variabel kinerja guru dalam proses pembelajaran 

dipetakan dalam diagram alur seperti pada Gambar 2. 
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Gambar 2.  Diagram alur faktor-faktor determinasi terhadap kinerja guru. 
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2.4. Hipotesis 

2.4.1. Hipotesis umum 

Berpijak dari rumusan masalah, tujuan penelitian yang hendak 

dicapai,  dan kerangka berfikir pada penelitian ini, maka hipotesis 

umum yang diajukan adalah, “faktor-faktor determinan internal guru 

dan lingkungan sekolah memiliki kontribusi langsung terhadap mutu 

kinerja guru SMKNT dalam pembelajaran ”. 

2.4.2. Hipotesis kerja 

Hipotesis umum yang dinyatakan dalam penelitian ini 

selanjutnya diperlukan pembuktian-pembuktian, maka diajukan 

hipotesis kerja sebagai berikut: 

1) Konseptual model yang dibangun dari variabel laten eksogen 

kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, kamampuan individu 

guru dengan  variabel laten endogen kinerja guru SMKNT tidak 

sesuai dengan data empiris 

2) Kondisi lingkungan kerja berhubungan dan memiliki kontribusi 

langsung yang signifikan terhadap kinerja guru SMKNT dalam 

pembelajaran. 

3) Motivasi kerja berhubungan dan memiliki kontribusi langsung 

yang signifikan terhadap kinerja guru SMKNT dalam 

pembelajaran. 
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4) Kemampuan individu guru berhubungan dan memiliki kontribusi 

langsung yang signifikan terhadap kinerja guru SMKNT dalam 

pembelajaran. 

5) Kondisi  lingkungan   kerja,  motivasi  kerja,  dan  kemampuan  

guru  secara  

      bersamaan berhubungan dan memiliki kontribusi langsung yang 

signifikan terhadap kinerja guru SMKNT dalam pembelajaran. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Desain Penelitian 

3.1.1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini termasuk deskriptif korelasional. Hal 

tersebut dikarenakan, penelitian ini akan mendeskripsi hubungan 

antara variabel endogen lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kemempuan diri guru dengan variabel eksogen kinerja guru SMKNT 

melalui uji statistik.  

Fenomena mutu dan efektivitas pembelajaran pada SMKNT, 

khususnya faktor kinerja guru dapat difahami melalui pendekatan yang 

bersifat memilih terbaik dari berbagai sumber (eklektif) filsafat ilmu 

pengetahuan, sehingga fenomena tentang kinerja guru mendekati realita. 

3.1.2. Desain penelitian 

Desain model pengukuran penelitian ini dirancang melalui 

pendekatan confirmatory factor analysis. Pendekatan tersebut digunakan 

karena modelnya dibangun atau dibentuk lebih dahulu, Banyaknya 

variabel laten sudah ditentukan, hubungan satu variabel laten dengan 

variabel-variabel indikator (teramati) ditentukan lebih dahulu, kovarian 

variabel laten dapat diestimasi, dan identifikasi parameter diperlukan 

(Wijanto Setyo, H., 2002). Modelnya dibangun lebih dahulu dari landasan 
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teori utama (grand theory) dan dukungan teori-teori lainnnya yang 

berhubungan dengan kinerja. Jumlah variabel laten dan hubungan 

variabel laten dengan variabel-variabel indikator masing-masing 

ditentukan lebih dahulu, menurut segi ontologik realita yang menjadi 

obyek penelitian dapat dipecah-pecah, dapat dipelajari independensinya, 

dieliminasikan dari obyek lain, dan dapat dikontrol. Kovarian variabel 

laten dapat diestimasi, dan identifikasi parameter ditentukan.  

Berpijak dari segi epistomologi, positivisme menuntut 

dipilihnya subyek penelitian, agar diperoleh hasil yang obyektif. 

Berfikir positivistik adalah berfikir tentang fakta empiris yang 

teramati, terukur, dan dapat dieliminasikan serta dimanipulasikan, 

dilepaskan dari satuan besarnya. Satuan terkecil obyek penelitian 

adalah variabel penelitian (Mc Millan, J.H and Schumacher, 2001).  

3.2. Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel, dan Responden  

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru pengampu 

mata pelajaran kelompok vokasional bidang teknologi di SMKN se-

Provinsi Jawa Tengah pada semester genap Tahun Pelajaran 2004-

2005. Provinsi Jawa Tengah memiliki sebanyak 40 SMKNT dangan 

potensi sejumlah 2023 orang guru vokasional bidang teknologi (Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2004)  
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3.2.2. Sampel, teknik pengambilan sampel, dan responden 

Sampel dalam penelitian ini ditetapkan melalui teknik “multi 

stage cluster area random sampling”, yaitu penentuan sampel secara 

acak melalui tahapan didasarkan atas tingkat area atau wilayah sampling.  

Tahapan penentuan sampel atas tingkat wilayah sampling 

adalah sebagai berikut:  

1) Sampel   diambil   secara   acak  sebanyak   setengah  dari  enam  

wilayah  

pembantu gubernur, sehingga diperoleh sampel sebanyak tiga 

wilayah pembentu gubernur. Hasilnya terpilih sebagai sampel 

yaitu, Pembantu Gubernur Wilayah Kedu, Semarang dan 

Pekalongan. Kemudian,  

2) Dilakukan pengambilan secara acak sepertiga dari sejumlah 

SMKNT yang ada di kota atau kabupaten dari masing-masing 

wilayah pembantu gubernur sampel. SMKNT terambil secara 

acak sebagai sampel penelitian adalah: 

(1) Pembantu Gubernur Wilayah Kedu: SMKN 1 Kota 

Magelang, dan SMKN 1 Kabupaten Temanggung. 

(2) Pembantu Gubernur Wilayah Semarang: SMKN 1 Kota 

Semarang, SMKN 4  Kota Semarang, dan SMKN 2 

Kabupaten Kendal. 

(3) Pembantu Gubernur Wilayah Pekalongan: SMKN 1 

Kedungwuni Kabupaten Pekalongan, SMKN 1 Adiwerna 
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Kabupaten Tegal, dan SMKN 3 Kota Tegal. Tahap 

berikutnya, 

3) Penentuan subyek penelitian. Subyek penelitian ditentukan 

melalui Model Nomogram Harry King (t 95%). Hasil penarikan 

garis pada Model Nomogram Harry King dari angka 2023 

dengan (t 95%), menunjukkan pada angka 11,9. Hasil 

perhitungannya (11,9% X 2023) adalah 232,74 ≈ 240, atau sama 

dengan 11,86% dari seluruh anggota populasi. 

Responden guru SMKN vokasional bidang teknologi ditentukan 

secara random pada delapan SMKN sampel, masing-masing kurang lebih 

30 responden. Penetapan kurang lebih 30 orang guru sebagai responden di 

setiap SMKNT sampel sebagai bentuk pemudahan pendistribusian 

angket. Kondisi responden tidak dibedakan jenis kelamin, kepangkatan 

dan banyaknya guru di setiap Program Keahlian. Hal tersebut 

diasumsikan bahwa, penerapan strategi pengembangan mutu manajemen 

personal guru di Jawa Tengah pada kondisi yang sama. 

 

3.3. Variabel dan Definisi Operasional 

3.3.1. Variabel penelitian 

Penelitian ini direncanakan satu variabel laten endogen, dan 

tiga variabel laten eksogen, serta 13 variabel indikator (indication 

variable). Variabel tersebut akan diungkap melalui data yang 
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terkumpul dari hasil jawaban responden melalui pertanyaan-

pertanyaan dalam angket tertutup Data tersebut digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan setelah melalui uji validitas dan 

reliabilitas butir. 

3.3.1.1. Variabel laten endogen dan Variabel indikator endogen  

Variabel laten endogen yang dimaksud adalah kinerja 

guru (η). Variabel indikator endogen yang dimaksud adalah 

(1)produktivitas, (2)kepuasan kerja, dan (3) usaha 

meningkatkan diri. Variabel tersebut selanjutnya diberikan 

simbol Y. 

3.3.1.2. Variabel laten eksogen dan Variabel indikator eksogen 
 

Variabel laten eksogen yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah: (1)persepsi guru terhadap lingkungan 

kerja; (2)motivasi kerja guru; dan (3)kemampuan guru. 

Variabel tersebut selanjutnya diberikan simbol (ξ).  

Variabel indikator eksogen yang dimaksud adalah: 

(1)suasana sekolah, (2)kepemimpinan kepala sekolah, 

(3)komunikasi antar warga komunitas sekolah, (4)gaji/insentif, 

(5)kesempatan dan penghargaan kepada guru, (6)kepribadian 

teknologi guru, (7)kemampuan operasional guru dalam 

pembelajaran, (8)latar belakang pendidikan dan pengalaman 

kerja, (9)jiwa kepemimpinan guru, dan (10)mental 
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kewiraswastaan guru. Variabel indikator tersebut selanjutnya 

diberikan simbol X. 

3.3.2. Definisi Operasional Variabel 

3.3.2.1. Kinerja guru; skor hasil pengukuran  instrumen penilaian kinerja 

guru. Penilaian kinerja guru yang dikonstruksikan oleh Dale 

Furtwengler (2002:86) dalam penilaian kerja, indikasi yang 

dievaluasi mencakup variabel indikator: (1)produktivitas kerja, 

(2)kepuasan kerja, dan (3)usaha guru meningkatkan diri. 

3.3.2.2. Persepsi guru terhadap lingkungan kerja; sebagai variabel 

laten diukur dari skor hasil pengukuran variabel indikator dari 

persepsi guru yang digambarkan oleh (1)suasana sekolah, 

(2)kepemimpinan kepala sekolah, dan (3)komunikasi antar 

guru, dan guru dengan kepala sekolah. 

3.3.2.3. Motivasi  kerja  guru;  sebagai   variabel  laten  diukur  dari 

skor hasil pengukuran variabel teramati dari motivasi kerja 

guru, yang digambarkan oleh aspek-aspek (1)gaji/insentif 

yang diterima guru, (2) kesempatan dan penghargaan kepada 

guru, dan (3) kepribadian teknologi yang dimiliki guru.  

3.3.2.4. Kemampuan  guru secara individu  sebagai  variabel  laten,  

diukur  dari skor hasil pengukuran variabel teramati tingkat 

kemampuan guru, yang diindikasikan oleh variabel 

(1)kemampuan operasional guru dalam pembelajaran, (2)latar 
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belakang pendidikan dan pengalaman, (3)jiwa kepemimpinan 

guru, dan (4)kecakapan mental kewiraswastaan guru.  

Penelitian dengan 17 variabel tersebut masing-masing diberi 

simbul: kinerja guru (KINJ atau η); produktivitas (Y1); kepuasan kerja 

(Y2); usaha peningkatan diri (Y3); persepsi guru terhadap lingkungan 

kerja (LIKER atau ξ1); motivasi kerja guru (MOTI atau ξ2); 

kemampuan guru (MAMP atau ξ3); suasana sekolah (Suasek atau X1); 

kepemimpinan kepala sekolah (Kepsek atau X2); komunikasi antar 

warga komunitas sekolah (Komsi atau X3); gaji/insentif (Gajin atau 

X4) kesempatan dan penghargaan (Keshad atau X5); kepribadian 

(Kepri atau X6); kemampuan operasional guru dalam pembelajaran 

(Mamops atau X7); latar belakang pendidikan dan pengalaman 

(Penpeng atau X8), jiwa kepemimpinan guru (Jipim atau X9), dan 

mental kewiraswastaan guru (Menswa atau X10).  

Model penuh yang dibangun dari landasan teori utama dan 

teori-teori berkenaan dengan kinerja pendukung lainnya adalah, 

hubungan antara variabel indikator eksogen dengan variabel laten 

eksogen, antara ketiga variabel laten eksogen, variabel indikator 

endogen dengan variabel laten endogen, dan hubungan antara variabel 

laten eksogen dengan variabel laten endogen, secara menyeluruh 

digambarkan dalam bentuk model konseptual. Gambar bangun model 

konseptual sebagaimana pada Gambar 3. 
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              Keterangan:    
 : Variabel indikator eksogen SUASEK : Suasana sekolah 
 :  Variabel indikator endogen KEPSEK : Kepemimpinan Kepala Sekolah 
 : Variabel laten endogen (ξ) 

: Variabel laten eksogen  (η) 
KOMSI 
GAJIN 

: Komunikasi 
: Gaji/Insentif 

LIKER : Persepsi thp. lingkungan kerja KESHAD : Kesempatan dan penghargaan 
MOTI : Motivasi  kerja KEPRI : Kepribadian 
MAMP : Kemampuan guru MAMOPS : Kemampuan operasional 
KINJ 
PROD 

: Kinerja 
: Produktivitas 

PENPENG : Latar belakang pendidikan dan 
pengalaman 

PUASDI : Kepuasan kerja JIPIM : Jiwa kepemimpinan 
PENDR : Usaha peningkatan diri MENSWA : Mental kewiraswastaan 

       Gambar 3.  Model penuh hubungan antara variabel eksogen dengan 
             variabel endogen  kinerja guru SMKNT.  
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3. 4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

        3.4.1. Pembuatan instrumen 

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui instrumen 

angket (quetionaire) tertutup yang mengacu dari sub variabel yang 

disusun berupa butir pertanyaan sedemikian rupa, dari masing-masing 

variabel. Jawaban dari setiap pertanyaan dalam angket akan dapat 

mengungkap aspek-aspek variabel yang sudah ditetapkan.  

Ukuran jawaban dari pertanyaan dalam angket yang ditanggapi 

responden menggunakan “Skala Likert”. Skala Likert merupakan jenis 

skala yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel penelitian 

seperti sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang. 

Modifikasi skala likert digunakan pada setiap butir pertanyaan yang 

disajikan pada angket yang dilengkapi dengan 4 alternatif jawaban. 

Alternatif jawaban dari setiap butir pertanyaan yaitu, selalu 

atau SL (76-100%), sering atau SR (51-75%), kadang-kadang atau KD 

(26-50%), dan belum pernah atau BP (0-25%). Masing-masing 

alternatif jawaban diberikan rentang nilai dari skor satu (1) sampai 

dengan empat (4). Angka satu merupakan skor terendah, dan empat 

merupakan skor tertinggi. 

     Responden  diminta  untuk memilih  salah  satu alternatif 

jawaban yang  
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sesuai dengan penilaian kondisi yang dipersepsikan dan dialaminya.  

Angket diberikan dan ditanggapi oleh responden setelah teridentifikasi 

personal calon responden dari masing-masing sekolah sampel. 

3.4.2. Tahap pengambilan data 

Data yang terkumpul selanjutnya diuji terlebih dahulu melalui 

uji prasyarat dengan bantuan Soft ware SPSS versi 13.00 for windows 

dan LISREL versi 8,51 windows application dengan bantuan media 

komputer. Uji prasyarat dilakukan untuk mendapatkan data yang valid 

dan reliabel melalui uji validitas dan reliabilitas data. Data yang valid 

dan reliabel dari hasil uji validitas dan reliabilitas tersebut selanjutnya 

yang akan dianalisis melalui uji statistik lanjut yang sudah ditetapkan. 

Hasil analisis tersebut digunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban 

sebagaimana beberapa tujuan yang diajukan dalam penelitian ini. 

Data dianalisis berdasarkan nilai interkorelasi butir-butir 

dengan sub total skor yang ada pada alat ukur. Korelasi yang tinggi 

antar butir item dengan sub total skor mengidentifikasikan adanya 

homogenitas yang berkaitan dengan validitas konstrak. Hasil uji 

analisis butir dilihat untuk masing-masing variabel indikator untuk 

setiap variabvel laten eksogen dan variabel laten endogen yang sudah 

ditetapkan terlebih dahulu.  

Hasil analisis uji validitas dan reliabilitas data secara detail 

pada Lampiran 1:166-170 dan Lampiran 2:171-202. Variabel dan sub-
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variabel, banyaknya butir pertanyaan, nomor butir (data) yang 

tereliminasi, serta data yang valid dan reliabel untuk variabel indikator 

endogen dan variabel indikator eksogen pada taraf signifikansi  95%, 

masing-masing variabel dijelaskan sebagaimana pada Tabel 1 . 

                       Tabel 1. Data (butir) valid dan reliabel serta yang tereliminasi dari  
                                      hasil analisis uji validitas dan reliabilitas butir 

Variabel/Sub 
Variabel 

Banyaknya 
butir 

pertanyaan 

No. bitir 
tereliminasi 

Jml (nomor)  
butir valid  & 

reliabel 

Cron-
bach’s  
α 

1. Kinerja: 
1.1 Produktivitas 
1.2 Kepuasan kerja 
1.3 Usaha 

meningkat. diri 
 

 
15 (no.1-15) 
16 (no.16-31) 
 
13 (no.32-44) 

 
3,5,12,14, dan 
15 
19,20,21,24,26, 
30, dan 31 
32 dan 33 

 
10 (no.1-10) 
9 (no.11-19) 
 
11(no.20-30) 

0,807
0,758

0,805

2. Persepsi thd 
lingk. kerja: 

2.1 Suasana sekolah 
2.2 Kepemimpinan 

Kepala Sekolah 
2.3 Komunikasi 

 
15 (no.1-15) 
22 (no.16-37) 
11(no.38-48) 

 
1,4,7,14, dan 15 
16,21,30,32,34, 
dan 36 
40,42, dan 47 

 
10 (no.1-10) 
16 (no.11-26) 
8 (no.27-34) 

0,954
0,949
0,788

3. Motivasi kerja: 
3.1 Gaji/Insentif 
3.2 Kesempatan & 

penghargaan 
3.3 Kepribadian 

 
11 (no.1-11) 
18 (no.12-29) 
14 (no.30-43) 

 
----- 
14,15,17,19,20,
21,28, dan 29 
30,31,32,33,34,
35,36, dan 37 

 
11 (no.1-11) 
10 (no.12-21) 
6 (no.22-27) 

0,892
0,837
0,700

4. Kemampuan diri: 
4.1 Kemampuan 

operasional 
4.2 Latar belakang 

pendidikan dan 
pengalaman 

4.3 Jiwa 
kepemimpinan 

4.4 Mental 
kewiraswastaan 

 
11 (no.1-11) 
 
16 (no.12-27) 
21 (no.28-48) 
 
20 (no.49-68) 

 
1,10, dan11 
 
12,13,14,15,26, 
dan 27 
32,34,35,36,38,
40,41,43, dan 
46 
49,50,51,54,55,
56,57,60,61,63,
64, dan 68 

 
8 (no.1-8) 
 
10 (no.9-18) 
12 (no.19-30) 
 
8 (no.31-38) 

0,815

0,876
0.879

0,798

      Catatan: taraf signifikansi  95% 
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Pada Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa: (1)variabel kinerja, dari 

44 butir data yang dikumpulkan tereliminasi 14 butir, (2)variabel 

persepsi terhadap lingkungan kerja, dari 48 butir data yang 

dikumpulkan tereliminasi 14 butir, (3)variabel motivasi kerja, dari 43 

butir data yang dikumpulkan tereliminasi 15 butir, dan (4)variabel 

kemampuan guru, dari 68 data yang dikumpulkan tereliminasi 31 butir.  

Uji normalitas data berupa nilai statistic and sig (Kolmogorov-

Smirnov). Kreteria pengujian, angka signifikansi (SIG) > 0,05 

(Santoso, S., 2003:36). Nilai statistik pada hasil analisis ke-13 variabel 

indikator sangat jauh diatas 0,05 (Lampiran 17:326). Hal tersebut 

menunjukkan data memiliki tingkat normalitas sangat baik  

3.4.3. Uji validitas konstruk dangan analisis konfirmatori 

Uji validitas konstruk dangan analisis konfirmatori dilakukan 

melalui dua tahap. Uji tahap pertama, 13 variabel yaitu produktivitas, 

kepuasan kerja, usaha meningkatkan diri, suasana sekolah, 

kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi, gaji/insentif, kesempatan 

dan penghargaan, kepribadian, kemampuan operasional guru, latar 

belakang pendidikan dan pengamalan, jiwa kepemimpinan, dan mental 

kewiraswastaan pada posisi sebagai variabel laten. Uji tahap kedua, 

ke-13 variabel tersebut selanjutnya berfungsi sebagai variabel 

indikator.  

Variabel-variabel persepsi terhadap lingkungan kerja, 

motivasi kerja dan kemampuan guru dengan masing-masing variabel 
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indikatornya tidak dapat diukur secara langsung (berupa konstruk). 

Jika reliabilitas pengukuran tidak sempurna (kurang dari 1) akan 

mengakibatkan diperoleh koefisien yang lebih rendah dari yang 

semestinya (under estimated). Kondisi untuk analisis data dalam  

penelitian ini dapat diatasi dengan menggunakan perangkat lunak  

Linier  

Structural Relationships versi 8.51 windows aplication (software 

LISREL 8,51),  

Program Software LISREL versi 8.51 digunakan dengan 

menempatkan variabel-variabel utama sebagai faktor yang diukur atau 

konstruk. Butir-butir item berfungsi sebagai indikator dari faktor yang 

diukur. Dengan demikian koefisien jalur yang akan dihasilkan adalah 

dalam skala “true score”, yang sudah terbebaskan dari pengaruh 

kurang reliabelnya pengukuran. Dengan kata lain, uji hipotesis 

terhadap koefisien jalur yang dihasilkan akan lebih terpercaya. 

Program LISREL 8,51 ini sekaligus mampu melakukan analisis faktor 

konfirmatoris. Analisis faktor konfirmatoris bertujuan untuk 

mengetahui apakah setiap butir mengukur variabel yang akan diukur, 

dan apakah model pengelompokan butir yang disusun didasarkan teori 

sesuai dengan data. Signifikan tidaknya setiap indikator dinilai pada 

nilai t (p<0,05). Indikator yang signifikan terhadap variabel latennya 

jika mempunyai nilai-t  > 1, 960 untuk responden (N) banyaknya lebih 

dari 120 (Ghozali, I dan Fuad, 2005:40) 
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       3.4.3.1. Uji Faktor Tahap Pertama 

Analisis konfirmatori untuk mengetahui seberapa besar nilai 

muatan faktor, standar kesalahan dan nilai-t (signifikansi) pada taraf 

kepercayaan 95%. Hasil analisis faktor tahap pertama setiap variabel 

laten dalam penelitian ini sebagaimana pada Tabel 2, 3, 4, dan 5. 

1). Kinerja Guru 

Faktor produktivitas, kepuasan kerja, dan usaha 

meningkatkan diri merupakan indikator variabel laten kinerja 

guru. Dalam Tabel 2 dapat diketahui indikator yang bermakna 

dan pemahaman tentang variabel-variabel yang berperan 

dalam sampel penelitian. Nilai muatan faktor, standar 

kesalahan, dan nilai-t, masing-masing variabel sebagaimana 

pada Lampiran 3:203-211. Kondisi masing-masing variabel 

laten dan indikatornya dijelaskan sebagai berikut. 

(1) Produktivitas 

Variabel laten produktivitas memiliki 10 variabel 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ke-

10 indikator bermakna (p<0,05). Indikator pekerjaan 

administrasi pendidikan nilai muatan faktornya paling 

tinggi (1,17), diikuti keserasian kegiatan (1,09), 

ketepatan pelayanan (1,03), kesesuaian tugas dan waktu 

(1,03), hasil program pembelajaran (1,00), penggunaan 
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waktu (0,94), pelayanan pembelajaran (0,75), 

pemahaman tugas (0,72), ketepatan waktu mengajar 

(0,72), dan nilai muatan faktor terendah adalah mutu 

pelayanan (0,58). 

(2) Kepuasan kerja 

Variabel laten kepuasan kerja memiliki 9 variabel 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ke-9 

indikator bermakna (p<0,05). Indikator kesesuaian jasa 

dengan prestasi memiliki nilai muatan faktornya paling 

tinggi (1,87), diikuti dorongan kepala sekolah (1,33), 

penghargaan dari kepsek (1,11), kenaikan pangkat (1,00), 

dukungan sesama guru (1,00), pujian kepsek dan sesama 

guru (0,99), keberanian beda pendapat (0,70), keberanian 

berpendapat (0,76), dan nilai muatan faktor hubungan  

                                       dengan pihak lain paling rendah (0,43).    

                  Tabel 2.  Hasil analisis faktor variabel laten produktivitas, 
kepuasan kerja,  
                                                    dan usaha peningkatan diri 

Faktor dan Variabel Muatan 
faktor 

Standard 
kesalahan 

Nilai-t 

Produktivitas  
(1) Hasil program pembelajaran 
(2) Keserasian kegiatan 
(3) Pemahaman tugas 
(4) Pelayanan pembelajaran 
(5) Mutu pelayanan 
(6) Ketepatan pelayanan 
(7) Kesesuaian tugas dan waktu 
(8) Penggunaan waktu 

 
1,00
1,09
0,72
0,75
0,58
1,03
1,03
0,94

 
0,19 
0,13 
0,15 
0,12 
0,18 
0,17 
0,16 
0,19 

*5,75
*5,44
*5,03
*4,83
*5,79
*5,99
*5,88
*6,21
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(9) Pekerjaan administrasi pendd 
(10) Ketepatan waktu mengajar 

Kepuasan kerja 
(11) Kenaikan pangkat 
(12) Dorongan Kepala Sekolah 
(13) Dukungan sesama guru 
(14) Keberanian berpendapat 
(15) Keberanian beda pendapat 
(16) Hubungan dengan pihak 

lain 
(17) Pujian Kepsek & sesama 

guru 
(18) Penghargaan dari Kepsek 
(19) Kesesuain jasa dengan 

prestasi 
Usaha peningkatan diri 

(20) Bertanya kepada teman guru 
(21) Usaha memperbaik   

kesalahan 
(22) Memberikan penghormatan 
(23) Berusaha menambah penget. 
(24) Membantu sesama guru 
(25) Membantu sesuai kemamp. 
(26) Mengemb. terampilan di  

luar 
(27) Bekerja tanpa pengawasan 
(28) Penyalahgunaan wewenang 
(29) Menamb. pengal. 

vokasional 
(30) Menambah pengal. Pengaj. 

1,17
0,72

1,00
1,33
1,00
0,76
0,79
0,43
0,99

     1,11
1,87

 
0,75
0,75
1,05
0,95
1,29
1,38
1,02
1,00
0,53
1,07
0,88

0,13 
 

0,16 
0,13 
0,10 
0,11 
0,08 
0,13 
0,15 
0,12 

 
 

0,13 
0,12 
0,16 
0,15 
0,21 
0,22 
0,16 
0,10 
0,17 
0,15 

*5,34

*8,12
*7,50
*7,23
*7,27
*5,68
*7,55
*7,31
*7,24

*5,97
*6,25
*6,67
*6,36
*6,28
*6,40
*6,48
*5,22
*6,14

       *6,04

           Keterangan: * = nilai-t signifikan pada taraf kepercayaan 95% 

                          (3) Usaha peningkatan diri 

Variabel laten usaha peningkatan diri memiliki 11 

variabel indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan 

bahwa ke-11 indikator bermakna (p<0,05). Indikator 

membantu sesuai kemampuan memiliki nilai muatan 

faktor paling tinggi (1,38), membantu sesama guru 

(1,29), menambah pengal. vokasional (1,07), 
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memberikan penghormatan (1,05), mengemb. terampilan 

di luar (1,02), bekerja tanpa pengawasan (1,00), berusaha 

menambah pengetahuan (0,95), bertanya kepada teman 

guru (0,75), usaha memperbaiki kesalahan (0,75), dan 

nilai muatan faktor penyalahgunaan wewenang paling 

rendah (0,53). 

   2).  Lingkungan Kerja 

Faktor suasana sekolah, kepemimpinan Kepala Sekolah, 

dan komunikasi merupakan indikator variabel laten persepsi 

terhadap lingkungan kerja. Dalam Tabel 3 dapat diketahui 

indikator yang bermakna dan pemahaman tentang variabel-

variabel yang berperan dalam sampel penelitian. Nilai muatan 

faktor, standar kesalahan, dan nilai-t, masing-masing variabel 

sebagaimana pada Lampiran 4:212-221. Kondisi masing-masing 

variabel laten dan indikatornya dijelaskan sebagaimana hasil 

analisis faktor pada Tabel 3.  

         (1) Suasana sekolah 

Variabel laten suasana sekolah memiliki 10 variabel 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ke-10 

indikator bermakna (p<0,05). Indikator penataan lingkungan 

sekolah, penataan ruang kelas dan suasana demokrasi 

memiliki nilai muatan faktor paling tinggi (1,12), diikuti 
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indikator pelaksanaan hasil rapat (1,06), ketentuan sangsi 

(1,01), konsistenitas aturan sekolah (1,00), pelaksanaan 

kedisiplinan/etika (0,97), media pengajaran (0,91), evaluasi 

peralatan praktek dan pengadaan alat praktek memiliki nilai 

muatan faktor paling rendah (0,80). 

(2) Kepemimpinan kepala sekolah 

Variabel laten kepemimpinan kepala sekolah memiliki 

16 variabel indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan 

bahwa ke-16 indikator bermakna (p<0,05). Indikator 

ketauladanan memiliki nilai yang paling tinggi (1,37), diikuti 

indikator rasa keadilan (1,36), rasionalisasi/emosional (1,27), 

adaptif (1,23), rasa percaya diri (1,20), kesemp. 

bertanya/kritik dan perlakuan terhadap guru (1,19), perhatian 

thd. orang lain (1,13), daya tarik dan rasa tanggung jawab 

(1,12), memberikan kepercayaan (1,07), dorongan dari 

Kepsek (1,10), orientasi masa depan (1,03), kesemp. 

kreatif/inovasi (1,00), dan nilai muatan faktor yang paling 

rendah adalah indikator sikap kepada bawahan (0,92).  

(3) Komunikasi 

Variabel laten komunikasi memiliki 8 variabel 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ke-8 

indikator bermakna (p<0,05). Indikator kecemasan memiliki 
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nilai muatan faktor paling tinggi (1,22), diikuti indikator 

pengenalan thp. diri sendiri (1,21), percaya diri (1,18), 

penampilan diri (1,09), kemantapan dalam bicara (1,00), 

kerjasama (0,98), hubungan baik dengan sesama  (0,90), dan 

nilai muatan faktor yang paling rendah adalah indikator tukar 

pikir (0,88). 

Tabel 3.  Hasil analisis faktor variabel laten persepsi terhadap suasana              
sekolah, kepemimpinan Kepala Sekolah, dan komunikasi 

Faktor dan Variabel Muatan 
faktor 

Standar 
kesalahan 

Nilai-t 

Suasana sekolah 
(1) Konsistenitas aturan sek. 
(2) Pelaks. kedisiplinan/etika  
(3) Ketentuan sangsi  
(4) Suasana demokrasi 
(5) Pelaksanaan hasil rapat 
(6) Penataan ruang kelas 
(7) Penataan lingk. sekolah 
(8) Media pengaj. 
(9) Evaluasi peralatan praktek 
(10) Pengadaan alat praktek 

Kepemimpinan Kepala Sekolah 
(11) Kesemp. kreatif/inovasi 
(12) Kesemp. bertanya/kritik 
(13) Memberikan kepercayaan 
(14) Perlakuan terhadap guru 
(15) Sikap kepada bawahan 
(16) Dorongan dari Kepsek 
(17) Ketauladanan 
(18) Daya tarik 
(19) Rasa percaya diri 
(20) Rasionalisasi/emosional 
(21) Rasa keadilan 
(22) Adaptif 
(23) Ketegasan 
(24) Orientasi masa depan 
(25) Perhatian thd. orang lain 
(26) Rasa tanggung jawab 

Komunikasi 

1,00
0,97
1,01
1,12
1,06
1,12
1,12
0,91
0,80
0,80

1,00
1,19
1,07
1,19
0,92
1,10
1,37
1,12
1,20
1,27
1,36
1,23
1,27
1,03
1,13
1,12

0,10
0,12
0,11
0,10
0,11
0,12
0,11
0,10
0,11

0,11
0,11
0,11
0,09
0,10
0,12
0,12
0,11
0,11
0,12
0,11
0,12
0,10
0,11
0,11

0,16

 
*9,65 
*8,44 

*10,06 
*10,44 
*10,35 
*9,55 
*8,25 
*7,68 
*7,42 

 
*10,54 
*9,89 

*10,43 
*9,75 

*10,26 
*11,64 
*9,24 

*10,51 
*11,47 
*11,58 
*11,27 
*10,33 
*9,84 

*10,21 
*10,61 

 
 

*7,59 
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(27) Kemantapan dalam bicara  
(28) Pengenalan thp. diri sendiri 
(29) Percaya diri 
(30) Kecemasan 
(31) Penampilan diri 
(32) Hub. baik dengan sesama 
(33) Kerjasama 
(34) Tukar piker 
 

1,00
1,21
1,18
1,22
1,09
0,90
0,98
0,88 

0,16
0,18
0,16
0,11
0,15
0,16

*7,29 
*6,71 
*6,68 
*7,81 
*6,57 
*5,45 

                        Keterangan: * = nilai-t signifikan pada taraf kepercayaan 95%   

3). Motivasi 

 Faktor gaji/insentif, kesempatan dan penghargaan, dan 

kepribadian merupakan indikator variabel laten motivasi kerja. 

Dalam Tabel 4 dapat diketahui indikator yang bermakna dan 

pemahaman tentang variabel-variabel yang berperan dalam 

sampel penelitian. Nilai muatan faktor, standar kesalahan, dan 

nilai-t, masing-masing variabel sebagaimana pada Lampiran 

5:222-230. Kondisi masing-masing variabel laten dan 

indikatornya, nilai muatan faktor, standar kesalahan dan nilai-t 

dijelaskan sebagai yang tertuang dalam Tabel 4. 

(1) Gaji/Insentif 

Variabel laten gaji/insentif memiliki 11 variabel 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ke-11 

indikator bermakna (p<0,05). Indikator insentif dan prestasi 

kerja memiliki nilai muatan faktor paling tinggi (1,09), 

diikuti indikator penyisihkan pendapatan (1,07), kesesuaian 

pendapatan dan kebututuhan keluarga (1,00), gaji dan 

kebutuhan keluarga (0,09), insentif dan waktu kerja (0,93), 
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peningk. kemampuan manajerial (0,89), peningk. partisipasi 

manajerial (0,87), pembelian buku/referensi (0,64), dan yang 

memiliki nilai paling rendah adalah kegiatan pendidikan dan 

pelatihan/seminar (0,63). 

Tabel 4. Hasil analisis faktor variabel laten gaji/insentifkesempatan dan 
penghargaan, serta kepribadian 

Faktor dan Variabel Muatan 
faktor 

Standar 
kesalahan 

Nilai-t 

 
Gaji/Insentif 
(1) Pendapat. dan kebut. Keluarga 
(2) Penyisihkan pendapatan 
(3) Gaji dan kebut. Keluarga 
(4) Pembelian buku/referensi 
(5) Kegiatan diklat/seminar 
(6) Peningk. kemamp. manajerial 
(7) Peningk. partisipasi manajerial 
(8) Insentif dan tanggung jawab 
(9) Insentif dan prestasi kerja 
(10) Insentif dan waktu kerja 
(11) Ketepatan penerimaan insentif 
Kesempatan dan penghargaan 
(12) Peluang berprestasi 
(13) Kesuksesan kerja 
(14) Prestasi 
(15) Pengakuan prestasi dari Kepsek 
(16) Gairah belajar 
(17) Jabatan non edukatif 
(18) Semangat kerja 
(19) Target pekerjaan 
(20) Pengembangan gagasan 
(21) Perkembangan kemampuan 
(22) Kinginan studi lanjut 
Kepribadian 
(23) Rasa keadilan 
(24) Suasana dan keteladanan 
(25) Budaya kritis 
(26) Teguran santun 
(27) Prediksi prestasi peserta didik 
(28) Mengajar untuk peserta didik 
 

1,00
1,07
0,99
0,64
0,63
0,89
0,87
1,09
1,09
0,93
0,63

1,00
1,11
0,84
0,91
1,05
1,44
1,17
1,25
1,11
0,95
0,75

1,00
1,65
1,22
1,60
1,06
1,38

 
 

0,10 
0,10 
0,09 
0,09 
0,09 
0,09 
0,10 
0,10 
0,09 
0,09 

 
0,15 
0,13 
0,17 
0,14 
0,19 
0,15 
0,17 
0,16 
0,15 
0,18 

 
0,26 
0,25 
0,27 
0,23 
0,22 

 
*10,33
*10,31
*7,02
*7,26
*9,58
*9,38

*11,13
*11,22
*9,97
*7,05

 
*7,29
*6,33
*5,22
*7,27
*7,53
*8,00
*7,50
*7,03
*6,34
*4,06

*6,36
*4,79
*5,86
*4,49
*6,31
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                          Keterangan: * = nilai-t signifikan pada taraf kepercayaan 95%. 

 (2) Kesempatan dan penghargaan 

Variabel laten kesempatan dan penghargaan memiliki 

11 variabel indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan 

bahwa ke-11 indikator bermakna (p<0,05). Indikator 

indikator jabatan non edukatif memiliki nilai muatan faktor 

paling tinggi (1,44), diikuti nilai target pekerjaan (1,25), 

semangat kerja (1,17), kesuksesan kerja dan pengembangan 

gagasan (1,11), gairah belajar (1,05), peluang berprestasi 

(1,00), perkembangan kemampuan (0,95), pengakuan 

prestasi dari Kepsek (0,91), prestasi (0,84), dan indikator 

keinginan studi lanjut memiliki nilai muatan faktor paling 

rendah (0,75). 

(3) Kepribadian 

Variabel laten kepribadian memiliki 6 variabel 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ke-6 

indikator bermakna (p<0,05). Indikator suasana dan 

keteladanan memiliki nilai muatan faktor paling tinggi 

(1,65), diikuti nilai indikator teguran yang santun (1,60), 

mengajar untuk peserta didik (1,38), budaya kritis (1,22), 

prediksi prestasi peserta didik (1,06), dan nilai muatan faktor 

terendah dimiliki indikator rasa keadilan (1,00). 
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4). Kemampuan guru 

Faktor kemampuan operasional, latar belakang 

pendidikan dan pengalaman, jiwa kepemimpinan, dan mental 

kewiraswastaan merupakan indikator variabel laten kemampuan 

guru. Dalam Tabel 5 dapat diketahui indikator yang bermakna 

dan pemahaman tentang variabel-variabel yang berperan dalam 

sampel penelitian. Nilai muatan faktor, standar kesalahan, dan 

nilai-t, masing-masing variabel sebagaimana pada Lampiran 

6:231-241. Kondisi masing-masing variabel laten dan 

indikatornya dijelaskan sebagai berikut. 

             (1) Kemampuan operasional 

Variabel laten kemampuan operasional memiliki 8  

variabel indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa 

ke-8 indikator bermakna (p<0,05). Indikator penggunaan 

media pengajaran memiliki nilai muatan faktor paling tinggi 

(6,97), diikuti dokumen nilai (1,24), strategi pengajaran 

(1,21), evaluasi pengajaran (1,02), pemahaman peserta didik 

(1,01), pembuatan satuan pelajaran (1,00), perencanaan PBM 

lanjut (0,98), dan nilai muatan faktor terendah dimiliki oleh 

indikator pengakuan dari peserta didik (0,95). 
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                (2) Latar belakang pendidikan dan pengalaman 

Variabel laten latar belakang pendidikan dan 

pengalaman memiliki 10 variabel indikator. Hasil analisis 

faktor menunjukkan bahwa ke-10 indikator bermakna 

(p<0,05). Indikator pengembangan vokasional melalui 

seminar memiliki nilai muatan faktor paling tinggi (1,75), 

diikuti ), pendidikan dan latihan kepemimpinan pendidikan 

(1,64), pengembangan pengajaran melalui seminar dan 

pendidikan dan latihan kewiraswastaan (1,57), pengembangan 

pengajaran melalui diklat (1,46), pengembangan vokasional 

melalui pendidikan dan latihan (1,42), uji kompetensi (1,19), 

hubungan dengan industri (1,03), pelatihan vokasional dalam 

prajabatan dan pemahaman guru terhadap job jabatan dalam 

tugas memiliki nilai muatan faktor paling rendah (1,00). 

(3) Jiwa kepemimpinan 

                  Variabel laten Jiwa kepemimpinan memiliki 12 

variabel indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa 

ke-12 indikator bermakna (p<0,05). Indikator yang memiliki 

nilai muatan faktor tertinggi adalah kedisiplinan dan 

demokratis (1,00), diikuti indikator kebijaksanaan (0,90), 

orientasi masa depan (0,86), kreativitas dan inovasi (0,84),  

perhatian terhadap orang lain (0,82), sikap terhadap peserta 
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didik (0,81), konsistenitas diri (0,79), ketauladanan (0,78), 

rasa tanggung jawab (0,76), bertanya (0,73), kemitraan 

dengan peserta didik (0,72), ketegasan bertindak memiliki 

nilai muatan faktor paling rendah (0,66).           

(4) Mental kewiraswastaan 

Variabel laten mental kewiraswastaan memiliki 7 

variabel indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa 

ke-7 indikator bermakna (p<0,05). Indikator pengemb. 

keterampilan peserta didik memiliki nilai muatan faktor 

paling tinggi (1,30), diikuti modifikasi teknologi (1,06), info 

perkembangan teknologi (1,05), kemamp. mengajar 

vokasional (1,00), keterampilan metode mengajar (0,94), 

kondisi fisik guru (0,80), dan indikator dalam mempersiapkan 

calon tenaga kerja atau calon lulusan nilai muatan faktor yang 

dimilikinya paling rendah (6,21). 

Tabel 5.  Hasil analisis faktor variabel laten kemampuan operasional,     pendd.  
dan  pengal, jiwa kepem. & mental kewiraswastaan    

Faktor dan Variabel Muatan 
faktor 

Standar 
kesalahan 

Nilai-t 

Kemampuan operasional 
(1) Pembuatan satuan pelajaran 
(2) Pemahaman peserta didik 
(3) Penggunaan media pengajaran 
(4) Strategi pengajaran 
(5) Dokumen nilai 
(6) Evaluasi pengajaran 
(7) Perencanaan PBM lanjut 
(8) Pengakuan dari peserta didik 

Latar belakang pendd & pengal.  

 
1,00
1,01
1,26
1,21
1,24
1,02
0,98
0,95
1,00

 
0,15 
0,18 
0,16 
0,18 
0,17 
0,15 
0,15 

 
0,23 

*6,95
*6,97
*7,34
*6,94
*5,90
*6,44
*6,33

*5,04
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(9) Pelatihan vokasional prajabatan 
(10) Uji kompetensi 
(11) Pengemb. vokasional (diklat) 
(12) Pengemb. vokasional (seminar) 
(13) Pengemb. pengajaran (diklat) 
(14) Pengemb. pengajaran (seminar) 
(15) Diklat kepemimp. Pendidikan 
(16) Diklat kewiraswastaan 
(17) Hubungan dengan industri 
(18) Pemahaman thp job jabatan 

Jiwa kepemimpinan 
(19) Kedisiplinan dan demokratis 
(20) Kreativitas dan inovasi 
(21) Bertanya 
(22) Sikap terhadap peserta didik 
(23) Kemitraan dengan peserta   didik 
(24) Ketegasan bertindak 
(25) Perhatian terhadap orang lain 
(26) Kebijaksanaan 
(27) Ketauladanan 
(28) Rasa tanggung jawab 
(29) Konsistenitas diri 
(30) Orientasi masa depan 

Mental kewiraswastaan 
(31) Kemamp. mengajar vokasional 
(32) Mempersiapkan canaker 
(33) Info perkembangan teknologi 
(34) Kondisi fisik guru 
(35) Modifikasi teknologi 
(36) Pengemb. tramp. peserta didik 
(37)  Keterampilan metode  mengajar 

1,19
1,42
1,75
1,46
1,57
1,64
1,57
1,03
1,00
1,00
0,84
0,73
0,81
0,72
0,66
0,82
0,90
0,78
0,76
0,79
0,86
1,00
0,72
1,05
0,80
1,06
1,30
0,94

0,24 
0,27 
0,24 
0,25 
0,27 
0,27 
0,20 
0,19 

 
0,09 
0,08 
0,11 
0,10 
0,09 
0,10 
0,09 
0,10 
0,10 
0,08 
0,09 

 
0,12 
0,15 
0,12 
0,15 

0,`15 
0,12 

*5,91
*6,37
*6,13
*6,19
*6,03
*5,89
*5,11
*5,24

*9,40
*8,63
*7,05
*7,51
*7,43
*8,58

*10,45
*8,00
*7,95
*9,40
*9,75

*6,21
*7,19
*6,84
*6,97
*8,66
*7,51

                    Keterangan:  * = nilai-t signifikan pada taraf kepercayaan 95%. 

3.4.3.2. Uji Faktor Tahap Kedua 

Analisis model pengukuran kedua dilakukan terhadap 

empat variabel laten yaitu kinerja guru, lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kemampuan guru yang masing-masing 

memiliki sejumlah variabel indikator yang terukur.  

Uji validitas konstruk melalui measurement model, 

dengan menggunakan analisis faktor konfirmatori. Data 
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pengukur variabel dan model pengelompokan butir yang 

disusun menurut teori sesuai dengan data empirik. Hasilnya 

dapat dilihat untuk masing-masing variabel laten yang 

diindikasikan oleh variabel terukur. Kesesuaian data dengan 

model pengukuran teoritis dapat dilihat dari hasil chi-sguare.  

Kesesuaian antara model pengukuran dengan data empiris 

adalah: Df (degrees of freedom), X2 (chi-square), GFI 

(goodness of fit index), RMR (root mean square residu), P 

(probability) dan RMSEA (root mean square error of 

approximation). Hasil analisis akhir berupa output analysis dan 

dalam bentuk gambar model penuh maupun model struktural. 

Tabel 6. Chi-square kesesuaian antara model  
                                             pengukuran dengan data 

No Variabel 
laten 

Df X2 GFI RMR P RMSEA

1 Kinerja 402 1034,79 0,92 0,042 0,00 0,084
2 Lingkungan 

kerja 525 1282,09 0,75
 

0,033 
 

0,00 0,081
3 Motivasi 

kerja 
347 1058,94 0,75 0,048 0,00 0,096

4 Kemampuan 
guru 624 1542,72 0,73

 
0,046 

 
0,00 0,081

                      Keterangan: 
Df      = degree of freedom X2                = chi-square 
GFI   = goodness fit of index RMR      = root mean residu 
P       = probability RMSEA = root mean square 

error of 
approximation 

Hasil analisis uji validitas konstrak sebagaimana pada 

Lampiran 3:203-211, 4:212-221, 5:222-230, dan 6:231-241.  

Kesesuaian antara model pengukuran teoritis dengan perolehan 
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data empiris berupa nilai Df - X2-GFI – RMR - P dan RMSEA 

sebagaimana pada Tabel 6. 

Analisis konfirmatori untuk mengetahui seberapa besar 

nilai muatan faktor, standar kesalahan dan nilai-t (signifikansi) 

masing-masing variabel indikator terhadap variabel laten 

kinerja guru, persepsi terhadap lingkungan kerja, motivasi 

kerja, dan kemampuan guru adalah sebagaimana Tabel 7. 

Analisis dilakukan pada taraf kepercayaan 95%, secara rinci 

hasil analisis pada Lampiran 7:253-260.         

Tabel 7.   Hasil analisis faktor masing-masing variabel        indikator terhadap 
variabel latennya  

No Faktor dan variabel Muatan 
faktor 

Standard 
kesalahan 

Nilai-t 

1 Kinerja 
1. Produktivitas 
2. Kepuasan kerja 
3. Usaha meningkat. diri 

 
1,00 
1,04 
0,79 

 
0,12 
0,11 

 
*8,79 
*6,99 

2 Lingkungan kerja 
1. Suasana sekolah 
2. Kepem kepsek  
3. Komunikasi 

 
0,87 
0,92 
0,67 

 
0,056 
0,054 
0,061 

 
*15,57 
*16,97 
*10,89 

3 Motivasi kerja 
1. Gaji/insentrif 
2. Kesemp. dan penghargaan 
3. Kepribadian 

 
0,48 
0,83 
-0,14 

 
0,070 
0,074 
0,043 

 
*6,77 
*11,32 
-3,25 

4 Kemampuan guru 
1. Kemamp. operasional 
2. Latbel.pendd dan pengalaman 
3. jiwa kepemp 
4. Mental kewiraswastaan 

 
0,71 
0,30 
-0,14 
-0,09 

 
0,091 
0,076 
0,041 
0,046 

 
*7,76 
*3,89 
-3,36 
-1,94 

 Keterangan: * = nilai-t signifikansi pada taraf kepercayaan 95%. 



105 

 

Hasil analisis faktor pada setiap variabel dalam 

penelitian ini selanjutnya dijelaskan untuk masing-masing 

variabel laten kinerja, persepsi terhadap lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kemampuan guru sebagai berikut: 

1) Kinerja 

Variabel laten kinerja memiliki tiga indikator. Hasil 

analisis faktor menunjukkan bahwa dua variabel indikator 

bermakna terhadap variabel laten kinerja. Indikator 

kepuasan kerja memiliki muatan faktor tertinggi (1,04), 

diikuti indikator produktivitas (1,00), dan indikator usaha 

meningkatkan diri (0,79). Untuk lebih jelasnya 

sebagaimana pada Gambar 4. 

    
 
 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
                                                         Keterangan: 

η   = KINJ       = kinerja 
Y1 = PROD     = Produktivitas 
Y2 = PUASDI = Kepuasan kerja 
Y3 = PENDR   = Usaha meningkatkan diri 
ε   = Error (komponen unik) 

 
          Gambar 4. Muatan faktor setiap indikator variabel laten kinerja guru. 

ε1    

η 

Y1 
 

Y2 
 

Y3 
 

1,00 

1,04 

0,79 

ε2 

ε3 
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 Variabel indikator kepuasan kerja memiliki nilai 

muatan faktor tertinggi, kondisi tersebut menunjukkan 

bahwa, variabel kepuasan kerja dan produktivitas merupakan 

faktor yang paling penting dalam menggambarkan mutu 

kinerja guru. Usaha peningkatan diri merupakan faktor yang 

relatif paling rendah dari tiga indikator yang 

menggambarkan kinerja guru dalam pembelajaran. 

2) Lingkungan kerja 

Variabel laten lingkungan kerja memiliki tiga 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa ketiga 

variabel indikator bermakna terhadap variabel laten 

lingkungan kerja. Indikator kepemimpinan kepala sekolah 

memiliki muatan faktor paling tinggi (0,92), diikuti suasana 

sekolah (0,87), dan indikator komunikasi memiliki nilai 

muatan faktor terendah (0,67). Untuk lebih jelasnya 

sebagaimana pada Gambar 5. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Keterangan: 

ξ 1  = LIKER       = Persepsi thd. lingkungan kerja 
X1 = SWASEK = Suasana Sekolah 

δ1 
 

δ2 
 

X1 

X2 ξ 1 
 

0,87 

0,92 

X3 0,67 δ3 
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X2 = KEPSEK  = Kepemimpinan kepala sekolah  
X3 = KOMSI    = Komunikasi 
  δ = Error (komponen unik) 

 
                          Gambar 5.   Muatan faktor setiap indikator variabe laten 

lingkungan kerja. 
 

Variabel indikator kepemimpinan kepala sekolah 

memiliki kontribusi yang paling besar terhadap penciptaan 

kondisi lingkungan sekolah, karena kepemimpinan dalam 

suatu organisasi akan berpengaruh pada tingkat motivasi 

karyawannya dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

tugasnya. Hal tersebut seperti dinyatakan oleh Boone, L.E 

dan Kurfz, D.L. (1981:344), kepemimpinan merupakan 

aspek yang paling dominan dalam manajemen suatu 

organisasi, sekaligus sebagai suatu tindakan memotivasi 

bawahan untuk melaksanakan tugas. 

Tindakan kepala sekolah dalam kepemimpinannya 

langsung akan mewarnai suasana sekolah. Dengan demikian, 

komunikasi dalam lingkungan sekolah akan berjalan baik 

dan lancar, apabila suasana sekolah diciptakan oleh kepala 

sekolah dengan tipe kepemimpinan yang efektif. 

Komunikasi yang terbuka akan terjalin kerja sama yang lebih 

baik, dan kesediaan lebih besar untuk menghadapi konflik 

dengan jujur. Jaringan komunikasi dalam organisasi sangat 

penting, dan harus difahami oleh seluruh karyawan. 
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Kegagalan dalam mengungkapkan gagasan akan 

mengakibatkan para manajer tidak memahami kepentingan-

kepentingan yang dihadapi sebagian besar karyawannya 

(Grant, P.C., 1999). 

3) Motivasi kerja 

Variabel laten motivasi kerja memiliki tiga 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa dua dari 

tiga variabel indikator bermakna terhadap variabel laten 

lingkungan kerja, yaitu variabel gaji/insentif serta variabel 

kesempatan dan penghargaan. Indikator kesempatan dan 

penghargaan memiliki nilai koefisien faktor (0,83) lebih 

tinggi dari indikator gaji/insentif (0,48). Untuk lebih jelasnya 

sebagaimana pada Gambar 6. 

 

 
 
 
  

                                       Keterangan: 
ξ 2  = MOTI        =   Motivasi kerja 
X4 = GAJIN        =  Gaji/insentif 
X5 = KESHAD   =  Kesempatan dan penghargaan  
X6 = KEPRI        =  Kepribadian 
  δ = Error (komponen unik) 

 
                               Gambar 6. Muatan faktor setiap indikator variabel laten  

motivasi kerja. 

X4 

X5 

X6 

ξ 2 

0,48 

0,83 

-0,14 

δ4 

δ5 

δ6 
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Variabel indikator kesempatan dan penghargaan 

memiliki peran yang paling penting dalam meningkatkan 

motivasi kerja yang dilakukan oleh guru. Kondisi tersebut 

seperti yang dinyatakan oleh Deputy/Assistant Principals and 

Primary School Teachers. 1998 “…Professional Standards 

will be the basis against which staff performance will be 

assessed Reward”.   

Variabel gaji/insentif merupakan bentuk indikator 

penghargaan yang diperoleh oleh guru dalam melaksanakan 

tugasnya. Kesesuaian gaji/insentif dengan kesempatan kerja 

yang diberikan akan meningkatkan motivasi kerja guru 

dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah. Faktor 

kepribadian guru secara individu tidak memberikan 

kontribusi secara signifikan (-0,14) terhadap motivasi kerja 

guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah. 

(5) Kemampuan guru 

Variabel laten kemampuan guru memiliki empat 

indikator. Hasil analisis faktor menunjukkan bahwa dua dari 

empat variabel indikator bermakna terhadap variabel laten 

lingkungan kerja, yaitu indikator kemampuan operasional, 

latar belakang pendidikan dan pengalaman. Indikator 

kemampuan operasional memiliki muatan faktor (0,71) lebih 



110 

 

tinggi dari muatan faktor indikator latar belakang pendidikan 

dan pengalaman (0,30). 

Kemampuan operasional yang dimiliki oleh guru 

mempunyai kontribusi yang paling besar untuk 

menggambarkan kondisi kemampuan guru, disamping 

dukungan latar belakang pendidikan dan pengalaman. 

Seperti pernyataan Hallett, J. (1999), kemampuan 

operasional yang bermutu merupakan hasil dari keyakinan 

terhadap kompetensi dan kemampuannya.  

Faktor jiwa kepemimpinan (-0,14) dan mental 

kewiraswastaan guru (-0,09) secara individu tidak 

memberikan kontribusi secara signifikan terhadap 

kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran 

di sekolah. Untuk lebih jelasnya sebagaimana pada Gambar 

7. 

 

 

 

 
 

                                           
                                         Keterangan: 

ξ 3   = MAMP       = Kemampuan guru 
X7   = MAMOPS  = Kemampuan operasional 
X8   = PENPENG = Pendidikan dan pengalaman  

X7 

X8 

X10 

ξ 3 
 

0,71 

0,30 

-0,09 

δ7 

δ8 
 

δ10 
 

X9 -0,14 δ9 
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X9    = JIPIM         = Jiwa kepemimpinan 
X10 = MENSWA  = Mental kewiraswastaan 
  δ    = Error (komponen unik) 

 
                                           Gambar 7. Muatan faktor setiap indikator laten 
                                                                      kemampuan guru. 
 
 
 

3.6. Teknik Analisis Data  

Data dianalisis melalui statistik deskriptif dengan batuan software 

Statistic Program Solution System (SPSS)  versi 13.0 for windows dan 

analisis koefisien determinasi dengan bantuan software Linear Structural 

RELationships (LISREL) versi 8,51 windows application melalui media 

komputer. 

LISREL adalah satu-satunya program Strctural Eguation Modeling 

(SEM) yang tercanggih dan yang dapat mengistimasi berbagai masalah SEM 

yang nyaris tak dapat dilakukan oleh program SEM yang lain. LISREL 

merupakan program yang paling informatif dalam menghasilkan hasil-hasil 

statistik. Modifikasi model dan penyebab sesuai tidaknya suatu model dapat 

dengan mudah difahami (Ghozali, I dan Fuad, 2005:8). 

 Analisis deskriptif 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui: 

(1)karakteristik subyek penelitian, meliputi program keahlian, 

pendidikan terakhir dan golongan ruang yang dimiliki guru, 

(2)gambaran sebaran analisis deskriptif  berupa nilai mean, minimum, 



112 

 

maksimum, dari variabel kinerja guru, persepsi terhadap lingkungan 

kerja, motivasi kerja dan kemampuan guru.  

Interpretasi sebaran nilai dirumuskan ke dalam empat interval: 

(1)0 sampai dengan 25% dikatagorikan kurang baik, (2)26 sampai 

dengan 50% dikatagorikan cukup baik, (3)51 sampai dengan 75% 

dikatagorikan baik, dan (4)76 sampai dengan 100% dikatagorikan 

sangat baik.  

Data dianalisis dengan software SPSS versi 13.0  for windows 

melalui bantuan perangkat media komputer. 

 Analisis koefisien determinasi 

          Analisis koefisien determinasi memanfaatkan program  

LISREL. Proses pemanfaatan rogram LISREL meliputi beberapa 

langkah yang harus dilakukan. Tahapan proses tersebut meliputi: 

(1)konseptual model, (2)penyusunan diagram alur, (3)spesifikasi 

model, (4)identifikasi model, (5)estimasi parameter, (6)penilaian 

model fit, (7)modifikasi model, dan (8)validasi silang model.   

Analisis ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

kontribusi variabel eksogen pengaruhnya terhadap variabel endogen. 

Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari koefisien korelasi 

berganda (r2) yang dalam penggunaannya dinyatakan dalam 

persentase (%).  
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Dalam analisis koefisien determinasi ini dilakukan 2 tahap, 

yaitu sebagai berikut: 

1). Menguji  kebenaran  model dengan melihat apakah terdapat 

perbedaan signifikan antara model dengan data (model fit). 

2). Jika ada kesesuaian antara teori dengan data, maka dapat dilakukan 

pengujian atas hipotesis, tentang hubungan struktural dalam model 

tersebut (koefisien regresi dalam skala/true score). 

3.6.2.1.1. Teknis Analisis Persamaan Struktural/Laten 

Model dalam penelitian ini yang diuji adalah teori 

yang menyatakan bahwa persepsi kondisi lingkungan kerja, 

motivasi dalam bekerja dan kemampuan diri berhubungan 

dan memberikan kontribusi langsung yang signifikan 

terhadap kinerja guru. Kebenaran model teoritis akan dilihat 

menggunakan signifikansi parameter.  

Dalam LISREL, tidak terdapat nilai signifikansi 

yang langsung dapat memberi tahu apakah hubungan antara 

variabel dengan variabel lainnya adalah signifikan. Untuk 

mengetahui signifikan tidaknya hubungan antara variabel, 

maka nilai-t harus lebih besar dari nilai t–tabel. Pada setiap 

estimasi parameter dalam LISREL terdapat tiga informasi 

yaitu koefisien regresi, standar error, dan nilai t. (Ghozali, I 

dan Fuad, 2005:40)  
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Nilai-t yang diperoleh digunakan sebagai dasar 

pengujian hipotesis tentang parameter model, yaitu koefisien 

korelasi. Dari hasil pengujian tersebut akan terinformasikan 

variabel eksogen mana yang memiliki koefisien korelasi 

yang signifikan. 

Persamaan untuk pengukuran variabel laten eksogen 

ξ (ksi) dengan menggunakan variabel X sebagai indikator 

variabelnya adalah: 

 X   =   Λx ξ  +  δ 

                                  dimana:  
  Λx =  Matrik muatan faktor (factor loading) variabel X 

untuk  mengukur variabel laten (konstruk) ξ 
  δ     =    Vektor dari komponen unik (kesalahan pengukuran) 

Persamaan yang sama untuk pengukuran variabel 

laten endogen η (eta), dengan menggunakan Y sebagai 

indikatornya adalah:  

  Y    =    Λy η  +   ε 

                                  dimana: 
Λy = Matrik muatan faktor variabel Y untuk mengukur 

variabel laten (konstruk) η. 
  Ε    =   Vektor komponen kesalahan pengukuran (residu) 

Persamaan model struktural yang menggambarkan 

pengaruh variabel laten terhadap suatu veriabel laten lainnya 

adalah: 

            η    =    β η  +  г ξ +  ζ 

                                  dimana: 
 η  =    Vektor variabel laten endogen (effect) 
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    ξ =    Vektor variabel laten eksogen (cause) 
   ζ  =    Vektor dari variabel residu 
   β  =    Matrik koefisien yang menggambarkan pengaruh dari 

suatu variabel endogen (η) terhadap variabel endogen  
lainnya  (η) . 

    г =   Matrik  koefisien  yang  menggambarkan  pengaruh 
suatu  variabel eksogen (ξ) terhadap variabel endogen 
(η). 

3.6.2.1.2. Modifikasi Model  

Modifikasi model dilakukan melalui konstruksi ulang 

untuk mendapatkan model yang paling dekat dengan data 

empiris.  Strategi pemodelan yang digunakan dalam LISREL 

terdapat tiga pilihan yaitu, (1)Stricly Convermatory (SC) atau 

Convermatory Modeling Strategy, (2)Alternative Models 

(AM) atau Alternative Modeling Strategy, dan (3) Modeling 

Generating (MG) atau Development Strategy (Joreskog dan 

Sorbon, 1993 atau Hair et.al., 1995).  

Dalam penelitian ini strategi pemodelan yang 

digunakan adalah MG. MG digunakan dengan alasan, (1)jika 

tingkat kesesuaian model kurang baik maka model 

dimodifikasi dan diuji kembali dengan data yang sama, dan 

(2)proses konstruksi ulang dapat diulang-ulang sampai 

diperoleh tingkat kesesuaian terbaik. Modifikasi model 

melalui konstruksi ulang menurut evaluasi terhadap derajat 

kesesuaian atau goodness of fit (GOF) adalah, jika perolehan 

nilai akaike information criterion (AIC) dan consistent 
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akaike information criterion (CAIC) semakin kecil, maka 

model yang diperoleh semakin baik. Atau semakin tinggi 

nilai parsimony normed fit index (PNFI) dan parsimony 

goodness of fit index (PGFI), maka model yang diperoleh 

semakin baik (Sriningsih, R.S., Ekosoesilo, M., dan 

Suwarno, 2004). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1 . Gambaran Umum Penelitian  

4.1.1.   Data Penelitian dan Karakteristik Sampel  

Sumber data utama adalah isian atas tanggapan setiap 

pertanyaan pada angket penelitian tentang “Perencanaan 

Optimalisasi Peran Guru SMKN Teknologi Didasarkan Faktor-

faktor Determinasi Kinerja”. Informasi yang diminta sebagaimana 

pada angket dikelompokkan menjadi empat bagian variabel laten, 

yaitu: (1)kinerja guru, (2)persepsi guru terhadap lingkungan kerja, 

(3)motivasi kerja, dan (4)kemampuan guru..  

Dari angket yang kembali tercatat, responden yang berlatar 

belakang pendidikan Sarjana Muda 3 orang, Diploma III 13 orang, 

Sarjana 205 orang, dan Magister 3 orang. Karir yang dimiliki 

masing-masing adalah 12% golongan IIIa, 14% golongan IIIb,  16% 

golongan IIIc, 24% golongan IIId,  31% golongan IVa, dan 3% tidak 

diisi oleh responden. Kondisi latar belakang pendidikan dan 

golongan/dalam ruang tersebut menunjukkan bahwa, sebagian besar 

para guru SMKN Teknologi secara formal memiliki kemampuan 

dan kewenangan (kompetensi dan kualifikasi) dalam melaksanakan 

tugas mengajar di sekolah.  
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Sampel guru SMKN vokasional bidang teknologi di Provinsi Jawa 

Tengah mengajar pada 16 program keahlian,  yaitu pada:  

(1)   Program Keahlian Konstruksi Bangunan,  

(2)   Program Keahlian Gambar Bangunan,  

(3)   Program Keahlian Audio Vidio,  

(4)   Program Keahlian Listrik Pemakaian,  

(5)   Program Keahlian Mesin Perkakas,  

(6)   Program Keahlian Mekanik Otomotif,  

(7)   Program Keahlian Perkayuan,  

(8)   Program Keahlian Komputer Jaringan,  

(9)   Program Keahlian Pendingan,  

(10) Program Keahlian Pemesinan,  

(11) Program Keahlian Budidaya Tanaman,  

(12) Program Keahlian Elektro,  

(13) Program Keahlian Teknologi Hasil  Pertanian,  

(14) Program Keahlian Listrik Industri,  

(15) Program Keahlian Multi Media, dan  

(16) Program Keahlian Neotika Pelayaran Laut 

4.1.2. Statistik Deskriptif 

Pada Tabel 8 terinformasikan hasil analisis dari masing-

masing variabel indikator: (1)produktivitas (Prod), (2)kepuasan 

kerja (Puasdi), (3)usaha meningkatkan diri (Pendr), (4)suasana 

sekolah (Suasek), (5)kepemimpinan kepala sekolah (Kepsek), 
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(6)komunikasi (Komsi), (7)gaji/insentif (Gajin), (8)kesempatan dan 

penghargaan (Keshad), (9)kepribadian (Kepri), (10)kemampuan 

operasional (Mamops), (11)latar belakang pendidikan dan 

pengalaman (Penpeng), (12) jiwa kepemimpinan (Jipim), dan 

(13)mental kewiraswastaan (Menswa) pada kolom satu. Komponen 

statistik deskriptif meliputi nilai mean, minimum, dan maksimum.  

                                             Tabel 8.Hasil analisis deskriptif data 
 

Variabel 
 

N 
 

Mean 
 

Min 
 

Max 
Produktivitas 224 49,44 31,00 60,00
Kepuasan kerja 224 50,94 34,00 64,00
Usaha peningkatan diri 224 44,43 28,00 52,00
Suasana sekolah 224 46,13 26,00 60,00
Kepemimpinan Kepsek 224 69,66 32,00 88,00
Komunikasi 224 36,02 32,00 88,00
Gaji/insentif 224 26,01 12,00 44,00
Kesempatan & penghargaan 224 54,71 37,00 72,00
Kepribadian 224 28,15 21,00 56,00
Kemampuan operasional 224 36,50 21,00 44,00
Lapendd & pengalaman 224 43,85 20,00 64,00
Jiwa kepemimpinan 224 37,10 22,00 84,00
Mental kewiraswastaan 224 34,80 20,00 80,00

 

Nilai hasil analisis deskriptif yang diperoleh dari 224 

responden untuk masing-masing variabel indikator adalah sebagai 

berikut: 

1) Produktivitas. Nilai rata-rata 49,44 pada posisi interval 75-

100% dan minimum 31,00 pada posisi interval 26-50%. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa, produktivitas guru rata-rata sangat 

baik dengan batas terendah cukup baik.  

2) Kepuasan kerja guru. Nilai rata-rata 50,94 pada posisi interval 

51-75% dan minimum 34,00 pada posisi interval 26-50%. 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, kepuasan kerja guru rata-

rata baik dan batas terendah cukup baik.  

3) Usaha peningkatan diri guru. Nilai rata-rata 44,43 pada posisi 

interval 75-100% dan minimum 28,00 pada posisi interval 26-

50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, usaha peningkatan 

diri guru rata-rata sangat baik dan batas terendah cukup baik. 

4) Suasana sekolah. Nilai rata-rata 46,44 pada posisi interval 75-

100% dan minimum 26,00 pada posisi interval 26-50%. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa, suasana sekolah rata-rata sangat 

baik dan batas terendahnya cukup baik.   

5) Kepemimpinan kepala sekolah. Nilai rata-rata 69,66 pada 

posisi interval 51-75% dan minimum 32,00. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa, kepemimpinan kepala sekolah rata-rata 

baik dan batas terendah kurang baik. 

6) Komunikasi antar warga tenaga kependidikan. Nilai rata-rata 

36,2 pada posisi interval 75-100% dan minimum 22,00 pada 

posisi interval 26-50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, 

komunikasi antar warga tenaga kependidikan rata-rata baik 

menuju sangat baik dan batas terendah cukup baik. 

7) Gaji/insentif. Nilai rata-rata 26,01 pada posisi interval 26-50% 

dan minimum 12,00 pada posisi interval 0-25%. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa, gaji/insentif yang diterima guru rata-rata 

baik dan batas terendah kurang baik. 
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8) Kesempatan dan penghargaan. Nilai rata-rata 54,71 pada 

posisi interval 51-75% dan minimum 37,00 pada posisi interval 

26-50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, kesempatan dan 

penghargaan guru rata-rata baik dan batas terendah cukup baik. 

9) Kepribadian guru, Nilai rata-rata 28,15 pada posisi interval 26-

50% dan minimum 21,00 pada posisi interval 0-25%. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa, kepribadian guru rata-rata cukup 

baik dan batas terendah kurang baik. 

10) Kemampuan operasional guru, Nilai rata-rata  36,50  pada  

posisi untuk  

interval 75-100% dan minimum 31,00 pada posisi interval 26-

50%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, kemampuan 

operasional guru rata-rata sangat baik dan batas terendah cukup. 

11) Kemampuan latar belakang pendidikan dan pengalaman 

guru. Nilai rata-rata 43,85 pada posisi interval 51-75% dan 

minimum 20,00 pada posisi interval 0-25%. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa, kemampuan latar belakang pendidikan dan 

pengalaman guru rata-rata baik dan batas terendah kurang baik. 

12) Jiwa kepemimpinan. Nilai rata-rata 37,10 pada posisi interval 

26-50% dan minimum 22,00 pada posisi interval 0-25%. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa, jiwa kepemimpinan guru rata-rata 

cukup dan batas terendah kurang baik. 
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13) Mental kewiraswastaan. Nilai rata-rata 34,80 pada posisi 

interval 0-25% dan minimum 20,00 pada posisi interval 0-25%. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, mental kewiraswastaan 

guru rata-rata kurang baik. 

 Kondisi kinerja guru SMKNT yang diindikasikan oleh 

tingkat produktivitas, kepuasan kerja, dan keinginan guru untuk 

meningkatkan diri sebagian besar guru menyatakan dalam kondisi 

baik menuju ke sangat baik. 

 Keadaan lingkungan kerja di sekolah yang dirasakan oleh 

guru dengan indikasi suasana sekolah, peran kepemimpinan kepala 

sekolah, dan suasan komunikasi dilingkungan tenaga kependidikan, 

guru sebagian besar menyatakan sangat baik. 

 Guru dalam melaksanakan tugas mendidik di sekolah, 

sebagian besar menyatakan termotivasi cukup baik. Hal tersebut 

diindikasikan oleh besarnya gaji/insentif, kesempatan dan 

penghargaan yang diterima, dan kondisi pribadi guru. 

 Kemampuan guru dalam melaksanakan tugas mengajar di 

sekolah diwarnai oleh kemampuan operasional yang sangat baik, 

dengan dukungan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang 

baik. Walaupun demikian para guru sebagian besar menyatakan 

merasa kurang baik kemampuan kepemimpinan diri dan mental 

kewiraswastaan yang dimiliki.  
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4.2. Uji Hipotesis 

Uji hipotesis pertama kali dilakukan untuk mendapatkan jawaban 

dari hipotesis kerja yang diajukan, yaitu uji kesesuaian antara model yang 

dibangun dengan data empiris. Uji hipotesis selanjutnya atau kedua adalah, 

untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Uji hipotesis 

tersebut tetap berpijak dari model yang dibangun dari landasan teori, yaitu 

menyangkut hubungan bersama-sama dan secara sendiri-sendiri antara 

variabel laten eksogen kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kemampuan guru terhadap variabel laten endogen kinerja guru. 

4.2.1. Uji hipotesis kesesuaian model awal yang dibangun (Model I) 
dengan data empiris  

Hipotesis kerja (Ha) yang diajukan adalah, model yang 

dibangun dari variabel laten eksogen lingkungan kerja, motivasi 

kerja, kamampuan guru dan variabel laten endogen kinerja guru 

berbeda dengan data empiris. Model yang dibangun tersebut 

merupakan model asli, yang selanjutnya disebut Model I.  

Model penuh (Model I) sebagaimana pada Gambar 8 

merupakan model awal. Model awal merupakan model asli yang 

disusun berdasarkan model teoritis sebagaimana yang diuraikan 

pada bab II. Hasil analisis uji kesesuaian model penuh yang 

dibangun dengan data empiris diperoleh nilai-nilai sebagai berikut: 

(1)Chi-square = 14,71; (2)Df  = 14; (3)P-value  = 0,39811; dan (4) 

RMSEA = 0,015. seperti pada Gambar 8 dan Lampiran 7:242-249.      
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Dalam Ghozali, I dan Fuad (2005:29), oleh Joreskog dan 

Sorbon, 1993; Joreskog dan Sorbon, 1996; Hair et al. 1998; 

Joreskog, 2002, dinyatakan bahwa, chi-square adalah petunjuk 

adanya penyimpangan antara sample covariance matrix dan model 

(fitted) covariance, serta merupakan ukuran mengenai buruknya fit 

suatu mode matrix.  Nilai chi-square sebesar nol menunjukkan 

bahwa, model memiliki fit yang sempurna (perfect fit).  

Hasil uji kesesuaian Model I dengan data empiris, diperoleh 

nilai chi-square 14,71; nilai tersebut relatif kecil. Dengan demikian  

dapat dikatakan bahwa, model yang dibangun (Model I) pada 

kondisi sesuai (fit) dengan data empiris. Artinya, model dan 

dibangun baik untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan atau 

keputusan untuk perencanaan program kegiatan berkaitan dengan 

permasalahan kinerja guru SMKNT yang akan dilaksanakan. 

Permasalahan kinerja guru SMKNT harus selalu 

mempertimbangkan secara komprehensif dari berbagai faktor-

faktort yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut meliputi: 

suasana sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, komunikasi antar 

warga sekolah, penerimaan gaji dan insentif guru, pemberian 

kesempatan dan penghargaan, kepemilikan kepribadian teknologi, 

kemampuan opersional guru dalam proses pembelajaran, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman, jiwa kepemimpinan guru, dan 

kecakapan mental kewiraswastaan bagi guru.  
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Model penuh (Model I) dangan nilai muatan faktor 

(koefisien jalur) hasil analisis yang dihasilkan melalui proses 

analisis LISREL sebagaimana pada model penuh Gambar 8. 

 
 

Chi-square = 14,71 p-value   = 0,39811 
Df              = 14 RMSEA = 0,015 

            Gambar 8. Model penuh (Model I) dan nilai koefisien jalur. 
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Hasil uji probabilitas pada penelitian ini adalah p-value = 

0,39811 lebih besar dari 0,05. Nilai p-value hasil analisis lebih besar 

dari 0,05; hal tersebut menunjukkan bahwa, hipotesis kerja (Ha) 

yang diajukan yaitu, model yang dibangun dari variabel laten 

eksogen lingkungan kerja, motivasi kerja, kamampuan guru dan 

variabel laten endogen kinerja guru berbeda dengan data empiris, 

berarti ditolak. Atau dengan kata lain bahwa, model yang dibangun 

(Model I) sesuai dengan data empiris. Berpijak dari model penuh 

yang dibangun pada kondisi sesuai dengan data empiris, maka dapat 

dilakukan uji lanjutan sebagaimana hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini.  

4.2.2. Uji hipotesis hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja 
guru 

Uji hipotesis berpijak dari model teoritis antara variabel 

laten eksogen dan endogen. Hipotesis kedua yang diajukan adalah 

kondisi lingkungan kerja (ξ1) memiliki kontribusi langsung yang 

signifikan terhadap kinerja guru (η) SMK Teknologi dalam 

pembelajaran. 
             Hasil analisis uji kesesuaian model struktural (structural 

equations) antara variabel laten eksogen persepsi lingkungan kerja 

yang diindikasikan oleh variabel suasana sekolah, kepemimpinan 

kepala sekolah, dan komunikasi dengan variabel laten endogen 

kinerja guru yang diindikasikan oleh variabel produktivitas, 

kepuasan kerja, dan usaha meningkatkan diri Lampiran 8:250-253. 
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diperoleh nilai sebagai berikut: (1)muatan faktor antara lingkungan 

kerja (ξ1) terhadap kinerja  (η) atau γ11 sebesar 0,60; (2)nilai-t 

sebesar 9,53; dan (3)r2 = 0,76. 

Nilai γ11 =  0,60 dan nilai t = 9,53 > (t95% = 2,00) 

memberikan arti bahwa, korelasi antara variabel lingkungan kerja 

dengan variabel kinerja guru signifikan pada taraf kepercayaan 95%, 

dan variabel persepsi lingkungan kerja secara sendirian bermakna 

dan memberikan kontribusi langsung sebesar 76% terhadap variabel 

mutu kinerja guru, dan yang 24% oleh faktor lainnya. Informasi 

lebih detail hubungan antar variabel sebagaimana pada model penuh 

Gambar 9.  

 
Gambar 9. Model penuh hubungan antara variabel 

        lingkungan kerja dengan  kinerja. 

4.2.3. Uji hipotesis hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja 

Hipotesis ketiga yang diajukan adalah, motivasi kerja (ξ2)  

memiliki kontribusi langsung yang signifikan terhadap kinerja guru 

(η) SMKNT dalam pembelajaran. 
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Hasil analisis uji kesesuaian model struktural  antara variabel 

laten eksogen motivasi kerja yang diindikasikan oleh variabel 

gaji/insentif, kesempatan dan penghargaan, serta kepribadian dengan 

variabel laten endogen kinerja guru yang diindikasikan oleh variabel 

produktivitas, kepuasan kerja, dan usaha meningkatkan diri 

(Lampiran 9:254-257) diperoleh nilai sebagai berikut: (1)muatan 

faktor antara motivasi kerja (ξ2) terhadap kinerja  (η) atau γ21 

sebesar 0,68; (2)nilai-t sebesar 9,51; dan (3)r2 = 0,87. 

Nilai γ11 =  0,68 dan nilai t = 9,51 > (t95% = 2,00) 

memberikan arti bahwa, korelasi antara variabel motivasi kerja 

dengan variabel kinerja guru signifikan pada taraf kepercayaan 95%, 

dan variabel motivasi kerja secara sendiri bermakna dan 

memberikan kontribusi  sebesar 87% terhadap variabel mutu kinerja 

guru, dan 13% oleh faktor yang lain. Informasi hubungan antar 

variabel lebih jelasnya sebagaimana pada Gambar 10 

 
        Gambar 10. Model penuh hubungan antara variabel motivasi    

        kerja dengan  kinerja. 
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4.2.4. Uji hipotesis hubungan antara kemampuan guru dengan kinerja 

Uji hipotesis berpijak dari model teoritis antara variabel 

eksogen dan endogen. Hipotesis keempat yang diajukan adalah, 

kemampuan guru (ξ3)  memiliki kontribusi langsung yang signifikan 

terhadap kinerja guru (η) SMKNT dalam pembelajaran. 

Hasil analisis uji kesesuaian model struktural (structural 

equations) antara variabel laten eksogen kemampuan guru yang 

diindikasikan oleh variabel kemampuan operasional, latar belakang 

pendidikan dan pengalaman, jiwa kepemimpinan, dan jiwa 

kewiraswastaan dengan variabel laten endogen kinerja yang 

diindikasikan oleh variabel produktivitas, kepuasan kerja, dan usaha 

meningkatkan diri (Lampiran 10:258:262) diperoleh nilai sebagai 

berikut: (1)muatan faktor antara lingkungan kerja (ξ3) terhadap 

kinerja  (η) atau γ31 = 0,72;  (2)nilai-t sebesar 7,69;  dan (3)r2 = 0,87.  

Nilai γ11 =  0,72 dan nilai t = 7,69 > (t95% = 2,00) 

memberikan arti bahwa, korelasi antara variabel laten kemampuan 

guru dengan variabel kinerja guru signifikan pada taraf kepercayaan 

95%, dan variabel kemampuan guru secara sendiri bermakna dan 

memberikan kontribusi sebesar 87% terhadap variabel mutu kinerja 

guru, yang 13% oleh faktor lain. Gambaran lebih jelas sebagaimana 

pada Gambar 11. 
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Gambar 11.   Model penuh hubungan antara variabel 

                                        kemampuan  guru dengan  kinerja. 

4.2.5.  Uji hipotesis hubungan antara lingkungan kerja, motivasi kerja, 
dan kemampuan guru dengan kinerja 

Uji hipotesis berpijak pada model yang dibangun dari dasar 

teoritis antara variabel eksogen dan endogen dangan hipotesis 

kelima yang diajukan. Hasil analisis uji kesesuaian menunjukkan 

bahwa, variabel laten kondisi lingkungan kerja (ξ1), motivasi diri 

(ξ2), dan kemampuan guru (ξ3), secara bersamaan memiliki 

kontribusi langsung yang signifikan dan bermakna terhadap variabel 

laten kinerja guru (η) SMK Teknologi dalam pembelajaran. 

Hubungan variabel yang dibangun dalam penelitian ini 

menggambarkan hubungan antar variabel laten eksogen meliputi 

(1)persepsi lingkungan kerja yang diindikasikan oleh variabel 

suasana sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan komunikasi; 
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kesempatan dan penghargaan, serta kepribadian; dan (3)kemampuan 

guru yang diindikasikan oleh variabel kemampuan operasional, latar 

belakang pendidikan dan pengalaman, jiwa kepemimpinan, dan jiwa 

kewiraswastaan. Hubungan variabel tersebut sekaligus 

menggambarkan hubungan antara ketiga variabel laten eksogen 

dengan variabel laten endogen kinerja guru yang diindikasikan oleh 

variabel produktivitas, kepuasan kerja, dan usaha meningkatkan diri. 

Nilai signifikansi parameter hubungan langsung antar 

variabel masing-masing memiliki nilai-t lebih besar dari 2,00. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa, pengaruh langsung kondisi 

lingkungan kerja terhadap kinerja guru (t = 12,49), motivasi kerja 

terhadap kinerja guru (t = 8,66), dan kemampuan guru  (t = 7,17) 

terhadap kinerjanya pada kondisi signifikan.  

Hubungan antar variabel laten eksogen lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kemampuan guru, dan pengaruh antara ketiga 

variabel laten eksogen secara bersama-sama terhadap variabel letan 

endogen kenerja guru, masing-masing memiliki muatan faktor (nilai 

koefisien)  sebagaimana pada Tabel 9. 

Hubungan antar variabel laten eksogen pengaruhnya 

terhadap variabel laten endogen sebagaimana pada Tabel 9 yang 

menginformasikan muatan faktor lengkap dengan simbulnya dapat 

untuk menjelaskan hubungan pengaruh langsung maupun tidak 
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langsung antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten 

endogen.  

                                 Tabel 9. Muatan faktor hubungan antar variabel pada Model I 

Hubungan antar variabel Simbol Muatan faktor 
(1) Pengaruh langsung lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru 
(2) Pengaruh langsung motivasi 

kerja terhadap kinerja guru 
(3) Pengaruh langsung kemampuan  

terhadap kinerja guru 

γ 11 

γ 21 

γ 31 

0,75 

0,54 
0,46 

(1) Pengaruh tidak langsung 
lingkungan kerja terhadap kinerja 
guru 

(2) Pengaruh tidak langsung 
motivasi kerja terhadap kinerja 
guru 

(3) Pengaruh tidak langsung 
kemampuan  terhadap kinerja 
guru 

(Ø12.γ 21) 
+ 

(Ø13.γ 31) 
(Ø12-γ 11) 

+ 
(Ø23.γ 31) 
(Ø13.γ 11) 

+ 
(Ø23.γ 21) 

 
0,22 

 
0,21 

 
0,27 

                      

 Besarnya nilai tingkat pengaruh langsung maupun tidak 

langsung dari masing-masing variabel laten eksogen kondisi 

lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan guru terhadap 

variabel laten endogen kinerja guru adalah sebagai berikut. 

1) Pengaruh langsung 

Pengaruh langsung variabel kondisi lingkungan kerja 

memberikan kontribusi bersama-sama paling besar (γ11=0,75), 

diikuti motivasi kerja (γ21=0,54), yang paling kecil (γ31=0,46) 

kontribusinya adalah kemampuan diri terhadap kinerja guru.  

 



133 

 

 
 

Chi-square = 14,71 P-value   = 0,39811 
Df               = 14 RMSEA   = 0,015 

            Keterangan: 
LIKER (ξ1) = Persepsi terhadap lingkungan kerja 
MOTIV(ξ2) = Motivasi kerja 
MAMP(ξ3) = Kemampuan guru 
KINJ (η) = Kinerja guru 
Ø = Nilai koefisien distribusi antar variabel 

laten eksogen 
γ = nilai koefisien distribusi variabel laten 

Nksogen terhadap variabel laten endogen 
t =  Nilai – t 

 
                          Gambar 12. Model struktural (Model I). 

2) Pengaruh tidak langsung 

Pengaruh tidak langsung variabel kemampuan guru 

melalui variabel antara motivasi kerja dan kondisi lingkungan 

kerja memberikan kontribusi bersama-sama paling besar (0,27), 

KINJ 
(η) 

MOTIV 
(ξ2) 

MAMP 
(ξ3) 

γ 31 

LIKER 
(ξ1) 

γ 11 

γ 21 

Ø12 

Ø23 

Ø13 

t =12,49 

t =8,66 

t =7,17 

t =7,13 

t =
7,

18
 

t =7,42 
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diikuti variabel lingkungan kerja melalui variabel motivasi kerja 

dan variabel kemampuan guru (0,22), dan variabel motivasi 

kerja melalui variabel kondisi lingkungan kerja dan variabel 

kemampuan guru memberikan kontribusi paling kecil (0,21) 

terhadap variabel kinerja guru. 

Gambar 12 adalah model struktural (Model I) yang 

menggambarkan (1)nilai muatan faktor sebagai distribusi koefisien 

korelasi bolak-balik dan besarnya nilai-t antara masing-masing 

variabel laten eksogen, dan (2)menggambarkan nilai distribusi 

koefisien korelasi variabel laten eksogen terhadap variabel laten 

endogen, serta besarnya nilai-t dari hubungan masing-masing 

variabel. 

4.3.  Model I 

Model penuh dan model strukural I (Model 1) adalah model awal. 

Model awal merupakan pemodelan asli yang disusun berdasarkan teoritis 

sebagaimana yang diuraikan pada bab II.  Hasil analisis uji kesesuaian data 

empiris dengan model penuh yang dibangun melalui proses analisis program 

LISREL diperoleh nilai-nilai: (1)Chi-square = 14,71; (2)Df  = 14; (3)P-value  

= 0,39811; dan (4)RMSEA = 0,015 sebagaimana out put hasil analisis 

program LISREL Lampiran 7:242-249. dan tampilan path diagram model 

penuh pada Gambar 8, dan path diagram model struktural pada Gambar 12. 

Nilai chi-square 14,71 pada Model I ini relatif kecil, dan hasil uji 

probabilitas pada penelitian ini adalah p-value = 0,39811 > 0,05; sehingga 
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dapat dikatakan bahwa model yang dibangun (Model I)  pada kondisi sesuai  

dengan data empiris. 

Nilai signifikansi parameter hubungan langsung antar masing-

masing variabel memiliki nilai-t lebih besar dari 1,96. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa, pengaruh langsung kondisi lingkungan kerja terhadap 

kinerja guru (t = 12,49), motivasi kerja terhadap kinerja guru (t = 8,66), dan 

kemampuan guru  (t = 7,17) terhadap kinerja guru pada kondisi bermakna 

dan signifikan.  

4.3. Model II 

Model II dibangun melalui proses modifikasi dari Model I . Model II 

sebagai modifikasi Model I, maka proses analisisnya tetap didasarkan pada 

data empiris. Seluruh variabel indikator tetap diikutsertakan dalam analisis.  

Menurut buku tuntunan palaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS), kepribadian merupakan salah satu indikator kemampuan guru (Dirjen 

Dikdasmen, 2002). Pada Model II variabel kepribadian dijadikan indikator 

variabel kemampuan guru. Dengan demikian, variabel laten eksogen 

kemampuan guru diindikasikan oleh variabel kepribadian, kemampuan 

operasional, latar belakang pendidikan dan pengalaman, jiwa kepemimpinan, 

dan mental kewiraswastaan. Variabel laten eksogen motivasi kerja hanya 

diindikasikan oleh variabel gaji/insentif, kesempatan dan penghargaan. 

Model II hasil modifikasi dengan data empiris, selanjutnya dianalisis 

dengan menggunakan program LISREL. Hasil analisis berupa nilai-nilai 

muatan faktor (koefisien) yang akan memberikan gambaran tentang: 
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variabel laten endogen, serta besarnya nilai-t dari masing-masing variabel 

terinformasikan lebih jelas pada path diagram model struktural (Model II) 

sebagaimana out put analisis (Lampiran 11:263-270.) dan pada Gambar 14. 

 

Chi-square = 18,13 P-value   = 0,20074 
Df                = 14 RMSEA   = 0,036 

                  Keterangan: 
LIKER (ξ1) = Persepsi terhadap lingkungan kerja 
MOTIV(ξ2) = Motivasi kerja 
MAMP(ξ3) = Kemampuan guru 
KINJ (η) = Kinerja guru 
Ø = Koefisien distribusi antar variabel laten eksogen 
γ = nilai koefisien distribusi variabel laten eksogen 

terhadap variabel laten endogen 
t =  Nilai – t 

                              
                                              Gambar 14. Model struktural (Model II). 
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Hasil analisis dengan menggunakan program LISREL didasarkan 

model modifikasi (Model II) dangan didasarkan data empiris diperoleh 

nilai-nilai sebagai berikut, (1)Chi-square = 18,13;  (2)Df = 14;  (3)P-value = 

0,20074; dan  (4)RMSEA = 0,036 sebagaimana path diagram pada Gambar 

13 dan 14. Besarnya nilai chi-square 18,13 relatif kecil, dan P-value = 

0,20074 > 0,05. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, Model II yang 

dibangun tersebut pada kondisi sesuai dengan data empiris. 

Path diagram Gambar 14, merupakan tampilan pada model 

struktural II. Hasil analisis sebagaimana Gambar 14 terinformasikan bahwa, 

nilai-t yang dimiliki dari keseluruhan hubungan antar variabel lebih besar 

dari 2,00. Nilai-t hasil analisis yang lebih besar dari 1,96 menunjukkan 

bahwa, Model II yang dibangun pada kondisi bermakna dan signifikan.  

Nilai muatan faktor yang dimiliki masing-masing variabel laten 

eksogen pengaruhnya terhadap variabel laten endogen sebagaimana path 

diagram dapat diketahui besarnya muatan faktor untuk masing-masing  

variabel laten eksogen hubungannya dengan variabel laten endogen. Nilai-

nilai tersebut besarnya sebagaimana pada Tabel 12. 

Hubungan antar variabel laten eksogen pengaruhnya terhadap 

variabel laten endogen sebagaimana pada Tabel 10 tersebut  

menginformasikan nilai muatan faktor yang dimiliki dan lengkap dengan 

simbulnya. Nilai-nilai muatan faktor tersebut dapat untuk menjelaskan 

hubungan pengaruh langsung maupun tidak langsung untuk masing-masing 

variabel antara variabel laten eksogen kondisi lingkungan kerja, motivasi 
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kerja, dan kemempuan individu guru terhadap variabel laten endogen 

kinerja guru SMKNT.  

                            Tabel 10. Nilai muatan faktor hubungan antar variabel  Model II 

Hubungan antar variabel Simbul Muatan faktor 
 
1) Pengaruh langsung lingkungan kerja 

terhadap kinerja guru 
2) Pengaruh langsung motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 
3) Pengaruh langsung kemampuan  

terhadap kinerja guru 

 

γ 11 
γ 21 
γ 31 

 

0,68 
0,45 
0,45 

 
1) Pengaruh tidak langsung lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru 
2) Pengaruh tidak langsung motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 
3) Pengaruh tidak langsung kemampuan  

terhadap kinerja guru 
 

   
(Ø12-γ 21)+ 
(Ø13-γ 31) 

      (Ø12-γ 11)+ 
(Ø23-γ 31) 

 (Ø13-γ 11)+ 
(Ø23-γ 21) 

 
0,23 
0,22 
0,27 

          

Tingkat pengaruh langsung maupun tidak langsung dari masing-

masing variabel laten eksogen kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kemampuan guru terhadap variabel laten endogen kinerja guru adalah 

sebagai berikut. 

1) Pengaruh langsung 

Pengaruh langsung variabel kondisi lingkungan kerja bermakna 

dan memberikan kontribusi paling besar (γ11=0,68), diikuti variabel 

motivasi kerja (γ21=0,45), dan yang paling kecil (γ31=0,45) kontribusi 

kemampuan diri terhadap variabel kinerja guru.  
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2) Pengaruh tidak langsung 

Pengaruh tidak langsung variabel kemampuan guru melalui 

variabel antara yaitu, motivasi kerja dan kondisi lingkungan kerja 

memberikan kontribusi paling besar (0,27), diikuti variabel lingkungan 

kerja melalui variabel antara yaitu, motivasi kerja dan variabel 

kemampuan guru (0,23), dan variabel motivasi kerja melalui variabel 

antara yaitu, kondisi lingkungan kerja dan variabel kemampuan guru 

memberikan kontribusi paling kecil (0,22) terhadap variabel kinerja 

guru. 

4.5.    Model III 

Hasil analisis Model I menunjukkan bahwa, variabel indikator 

kepribadian, jiwa kepemimpinan, dan jiwa kewiraawastaan memiliki 

muatan faktor negatif terhadap variabel latennya. Dengan demikian Model 

III dibangun dengan melakukan modifikasi Model I, yaitu dengan 

mengeluarkan variabel-variabel yang bermuatan faktor negatif. 

Model III dibangun melalui proses modifikasi dari Model I . Dengan 

demikian, Model III proses analisisnya tetap didasarkan atas data empiris 

Model I yang terbangun. Model III hasil modifikasi dianalisis menggunakan 

program LISREL.  

 Model III sebagaimana pada path diagram Gambar 15, variabel 

laten eksogen kondisi lingkungan kerja diindikasikan oleh variabel suasana 

sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan komunikasi. Variabel laten 

eksogen motivasi kerja diindikasikan oleh variabel gaji/insentif, kesempatan 
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dan penghargaan. Variabel laten eksogen kemampuan guru diindikasikan 

oleh variabel kepribadian, kemampuan operasional, latar belakang 

pendidikan dan pengalaman. Variabel kepribadian dijadikan indikator 

variabel laten kemampuan kerja sebagimana yang dinyatakan oleh 

Suhartanto (2003), terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara 

mutu kepribadian vokasional dengan kemampuan pembelajaran psikomotor 

Pada  path  diagram  model  penuh  dapat  terinformasikan  nilai-

nilai muatan faktor (1)hubungan variabel indikator terhadap variabel laten 

eksogen kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan guru, 

(2)hubungan variabel indikator terhadap variabel laten endogen kinerja 

guru, dan (3) hubungan variabel laten eksogen kondisi lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kemampuan guru terhadap variabel laten endogen 

kinerja guru. 

 



142 

 

 

X4 

X5 

X7 

ξ 2 

1,00 

1,00 

1,66 

X8 

Y1 

Y2 

Y3 

ξ 3 

η 

0,53 

0,93 

1,00 

0,84 

X1 

X2 

X3 

ξ 1 

1,00 

1,27 

1,06 

0,67 

0,15 

0,46 

X6 

-0,21 



143 

 

 

Chi-square = 29,22 P-value   = 0,02251 
Df               = 16 RMSEA   = 0,061 

 
                           Gambar 15. Model penuh dan nilai koefisien jalur Model III. 

Hasil analisis dengan menggunakan program LISREL didasarkan 

model modifikasi (Model III) dangan didasarkan data empiris diperoleh 

nilai-nilai (Lampiran 12:271-278) sebagai berikut: (1)Chi-square = 29,22; 

(2)Df = 16; (3)P-value = 0,20051; dan (4)RMSEA = 0,061 sebagaimana path 

diagram Gambar 15 dan 16. Nilai chi-square 29,22 relatif kecil, dan p-value 

= 0,20051 > 0,05, sehingga dapat dikatakan Model III tersebut pada kondisi 

sesuai dengan data empiris. 

Path diagram pada Gambar 16 merupakan tampilan model 

struktural Model III.  Dari gambar tersebut terinformasikan hasil analisis 

bahwa, nilai-t yang dimiliki dari keseluruhan hubungan antar variabel lebih 
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besar dari 1,96.  Nilai-t yang dimiliki dari hasil analisis lebih besar dari 1,96 

menunjukkan bahwa, Model III yang dibangun dari hasil modifikasi Model 

I pada kondisi signifikan.  

 

Chi-square = 29,22 P-value   = 0,02251  
Df               = 16 RMSEA   = 0,061  

                                 Keterangan: 
LIKER (ξ1) = Persepsi terhadap lingkungan kerja 
MOTIV(ξ2) = Motivasi kerja 
MAMP(ξ3) = Kemampuan guru 
KINJ (η) = Kinerja guru 
Ø = Nilai koefisien distribusi antar variabel laten eksogen 
γ = nilai koefisien distribusi variabel laten eksogen terhadap 

variabel laten endogen 
t =  Nilai-t 

               Gambar 16. Model struktural (Model III). 
 

Besarnya muatan faktor yang dimiliki masing-masing variabel laten 

eksogen pengaruhnya terhadap variabel laten endogen sebagaimana path 

diagram pada Gambar 16, selanjutnya dapat diketahui besarnya muatan 
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faktor untuk masing-masing hubungan variabel laten eksogen terhadap 

variabel laten endogen.  

 Besarnya muatan faktor antar variabel laten eksogen dan hubungan 

antara variabel laten eksogen dengan variabel laten endogen sebagaimana 

pada Tabel 11. Pada Tabel 11 terinformasikan nilai muatan faktor lengkap 

dengan simbulnya. Besarnya nilai muatan faktor dapat untuk menjelaskan 

hubungan masing-masing pengaruh langsung maupun tidak langsung antara 

variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.  

                         Tabel 11. Nilai muatan faktor hubungan antar variabel Model III 
Hubungan antar variabel Simbul Muatan faktor 

 
1) Pengaruh langsung lingkungan kerja 

terhadap kinerja guru 
2) Pengaruh langsung motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 
3) Pengaruh langsung kemampuan  

terhadap kinerja guru 
 

 
γ 11 
γ 21 
γ 31 

 

0,67 
0,46 
0,45 

 
1) Pengaruh tidak langsung lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru 
2) Pengaruh tidak langsung motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 
3) Pengaruh tidak langsung kemampuan  

terhadap kinerja guru 

 
(Ø12.γ 21)+ 
(Ø13-γ 31) 

       (Ø12-γ 11)+ 
(Ø23-γ 31) 

(Ø13-γ 11)+ 
(Ø23-γ 21) 

 
0,23 
0,22 
0,27 

 

 

Besarnya nilai muatan faktor sebagai tingkat pengaruh langsung 

maupun tidak langsung dari masing-masing variabel laten eksogen kondisi 

lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan guru terhadap variabel 

laten endogen kinerja guru dengan tingkat kepercayaan 95%, selanjutnya 

dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1) Pengaruh langsung 
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Pengaruh langsung variabel kondisi lingkungan kerja 

memberikan kontribusi paling besar (γ11=0,67), diikuti variabel motivasi 

kerja (γ21=0,46), dan yang paling kecil (γ31=0,45) kontribusi kemampuan 

diri terhadap variabel kinerja guru.  

2) Pengaruh tidak langsung 

Pengaruh tidak langsung variabel kemampuan guru melalui 

variabel antara motivasi kerja dan kondisi lingkungan kerja memberikan 

kontribusi paling besar (0,27), diikuti variabel lingkungan kerja melaui 

variabel motivasi kerja dan variabel kemampuan guru (0,24) terhadap 

variabel kinerja guru. Variabel motivasi kerja melalui variabel kondisi 

lingkungan kerja dan variabel kemampuan guru memberikan kontribusi 

paling kecil (0,22) terhadap variabel kinerja guru. 

4.6. Model IV 

Model IV dibangun didasarkan pada data empiris. Variabel indikator 

kepribadian, jiwa kepemimpinan, dan mental kewiraswastaan dikeluarkan. 

Dengan demikian variabel laten motivasi kerja hanya diindikasikan oleh 

variabel gaji/insentif, kesempatan dan penghargaan, sedangkan variabel 

laten kemampuan guru hanya diindikasikan oleh variabel kemampuan 

operasional, latar belakang pendidikan dan pengalaman.  

Model IV hasil modifikasi, selanjutnya dilakukan dianalisis data 

dengan menggunakan program LISREL. Hasil analisis berupa nilai-nilai 

muatan faktor yang akan memberikan gambaran besar kontribusi dari, 

(1)masing-masing variabel indikator terhadap variabel laten eksogen, 

(2)masing-masing variabel indikator terhadap variabel laten endogen, dan 
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(3)besarnya kontribusi dari masing-masing variabel laten eksogen terhadap 

variabel laten endogen kinerja guru.  

Hasil analisis dengan menggunakan program LISREL didasarkan 

model modifikasi (Model IV) dan pada data empiris diperoleh nilai-nilai 

(Lampiran 13:279-286) sebagai berikut, (1)Chi-square = 25,33;  (2)Df = 17;  P-

value = 0,8746; dan  RMSEA = 0,047 sebagaimana path diagram Gambar 17 

dan 18. Nilai chi-square 25,33 relatif kecil, dan p-value = 0,8746 > 0,05; 

dengan demikian dapat dikatakan, Model IV tersebut pada kondisi sesuai 

dengan data empiris. 

 

Chi-square = 25,33 P-value   = 0,8746  
Df               = 17 RMSEA   = 0,047  

                          Keterangan: 
LIKER(ξ1) = Persepsi terhadap lingkungan kerja 
MOTIV(ξ2) = Motivasi kerja 
MAMP(ξ3) = Kemampuan guru 
KINJ (η) = Kinerja guru 
Ø = Nilai koefisien distribusi antar variabel laten eksogen 
γ = nilai koefisien distribusi variabel laten eksogen terhadap 

variabel laten endogen 
t =  Nilai-t 
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                          Gambar 17. Model struktural (Model IV). 
Path diagram pada Gambar 17, merupakan tampilan model 

struktural (Model IV). Dari hasil analisis menunjukkan bahwa, Model IV 

yang dibangun pada kondisi signifikan. 7. Model struktural (Model IV). 

Nilai-t hubungan antara variabel leten kondisi lingkungan kerja (10,38), 

motivasi kerja (6,97), dan kemampuan kerja (6,75) dengan variabel laten 

kinerja guru lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, hubungan antara 

variabel laten eksogen secara bersamaan bermakna terhadap kinerja guru. 

 

 
Chi-square = 25,33 P-value   = 0,8742 
Df              = 17 RMSEA   = 0,047 

 
    Gambar 18. Model penuh dan nilai koefisien jalur Model IV. 
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Besarnya nilai-nilai muatan faktor antar variabel model penuh 

sebagaiman pada  path diagram Model IV Gambar 18.  Pada path diagram 

model penuh dapat terinformasikan nilai-nilai muatan faktor (1)hubungan 

variabel indikator terhadap masing-masing variabel laten eksogennya, 

(2)hubungan variabel indikator terhadap variabel laten endogen kinerja 

guru, dan (3) hubungan masing-masing variabel laten eksogen kondisi 

lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan guru terhadap variabel 

laten endogen kinerja guru.  

Besarnya nilai muatan faktor hubungan variabel laten eksogen 

terhadap variabel laten endogen, masing-masing dituangkan sebagai 

hubungan langsung dan tidak langsung antar variabel pada Tabel 12.  

                           Tabel 12. Nilai muatan faktor hubungan antar variabel Model IV 

Hubungan antar variabel Simbol Muatan faktor 
1) Pengaruh langsung lingkungan kerja 

terhadap kinerja guru 
2) Pengaruh langsung motivasi kerja 

terhadap kinerja guru 
3) Pengaruh langsung kemampuan  

terhadap kinerja guru 
 

γ 11 

γ 21 
γ 31 

0,58 

0,32 
0,42 

1) Pengaruh tidak langsung lingkungan 
kerja terhadap kinerja guru 

2) Pengaruh tidak langsung motivasi kerja 
terhadap kinerja guru 

3) Pengaruh tidak langsung kemampuan  
terhadap kinerja guru 

(Ø12-γ 21)+ 
(Ø13-γ 31) 

    (Ø12-γ 11)+ 
(Ø23-γ 31) 

(Ø13-γ 11)+ 
(Ø23-γ 21) 

 
0,53 
0,62 
0,56 

          

Pada Tabel 12 terinformasikan nilai muatan faktor, sehingga dapat 

untuk menjelaskan hubungan pengaruh langsung maupun tidak langsung 

antara variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.  
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1) Pengaruh langsung 

Pengaruh langsung variabel kondisi lingkungan kerja 

memberikan kontribusi paling besar (γ11=0,58), diikuti variabel 

kemampuan guru (γ21=0,42) pengaruhnya terhadap variabel kinerja 

guru. Variabel motivasi kerja yang paling kecil (γ31=0,46) memberikan 

kontribusi terhadap variabel kinerja guru.  

2) Pengaruh tidak langsung 

Pengaruh tidak langsung variabel motivasi kerja melalui variabel 

kondisi lingkungan kerja dan variabel kemampuan guru memberikan 

kontribusi paling tinggi (0,62), diikuti variabel kemampuan guru melalui 

lingkungan kerja dan motivasi kerja (0,56), pengaruhnya terhadap 

variabel kinerja guru. Variabel lingkungan kerja melaui variabel 

motivasi kerja dan kemampuan guru memberikan kontribusi paling kecil 

(0,53) terhadap variabel kinerja guru. 

4.7. Uji Hipotesis Modifikasi Model 

Hasil analisis uji kesesuaian Model I, II, III, dan IV dengan data 

empiris dapat diketahui pada out put proses analisis program LISREL, yaitu 

nilai-nilai chi-square (x2), degrees of freedom (df), p, Goodness of Fit Index 

(GFI),  dan Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

sebagaimana Lampiran 7, 11, 12, dan 13. Secara ringkas hasil analisis uji 

kesesuaian antara Model I, II, III, dan IV berupa nilai x2, df, p, GFI, dan  

RMSEA adalah sebagaimana pada Tabel 13. 
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                         Tabel 13. Hasil uji kesesuaian data dengan Model I, II, III, dan IV 

Bangun 
pemodelan 

x2 df p GFI RMSEA 

Model I 14,71 14 0,39 0,99 0,015 

Model II 18,13 14 0,20 0,99 0,036 

Model III 29,22 16 0,02 0,99 0,061 

Model IV  25,33 17 0,087 0,99 0,047 

 

Nilai chi-square yang dimiliki oleh masing-masing Model I, II, III 

dan IV relatif kecil, dan nilai p yang dimiliki lebih besar dari 0,05; kecuali 

Model III memiliki nilai p (0,02) lebih kecil dari 0,05 (Tabel 13). Berpijak 

dari kondisi tersebut, maka hipotesis kerja (Ha) yang diajukan yaitu, model 

teoritik yang dibangun terdiri dari variabel kondisi lingkungan kerja, 

motivasi kerja, dan kemampuan guru tidak sesuai untuk mempengaruhi 

variabel kinerja guru, ditolak.   

Keadaan tersebut dapat juga dikatakan bahwa, kondisi bangun 

pemodelan Model I dan Model II, III, dan IV sebagai bentuk modifikasi 

Model I sesuai (fit) dengan kondisi data empiris. Dengan demikian, Model I, 

II, III, dan IV konsekuensinya dapat digunakan untuk menjelaskan 

hubungan struktural yang dibangun pada model-model tersebut. 

Nilai Goodness-of-fit-index (GFI) dari keempat model adalah sama 

yaitu 0,99. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa, keempat model (Model I, 

II, III, dan IV) adalah good fit. Kondisi good fit didasarkan pada penilaian 

uji kesesuaian model Absolute-Fit-Measure yang menyatakan bahwa, nilai 

GFI berkisar 0 – 1, dengan nilai lebih tinggi lebih baik. GFI > 0,90 adalah 
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good fit, sedang 0,80 < GFI <  0,90 adalah marginal fit (Ghozali, I dan 

Fuad, 2005). 

Nilai Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) Model 

I (0,015), Model II (0,036), Model III (0,061), dan Model IV (0,047) lebih 

kecil dari 0,08. RMSEA < 0,08  adalah sesuai (good fi)t. Dengan demikian 

keempat model pada kondisi good fit. 

Semakin kecil nilai chi-square, maka kondisi model semakin pada 

kondisi good fit. Nilai GFI pada Model I, II, III, dan IV walaupun sama 

(0,99), tetapi tingkat kesesuaian antara pemodelan dengan data empiris 

menunjukkan perbedaan yang berarti. Perbedaan model terletak pada tingkat 

kesesuaian dengan data empiris yang diindikasikan oleh nilai chi-square, 

yaitu menunjukkan bahwa model I (14,71) paling sesuai, diikuti model II 

(18,13), model IV (25,33), dan model III (29,22). Dengan demikian, Model 

I dijadikan dasar perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT. 

Seperti penjelasan sebelumnya bahwa, ketiga model merupakan 

hasil modifikasi dari Model I yang dibangun dari teori. Model-model 

tersebut dibangun untuk mendapatkan model yang terbaik. Model-model 

tersebut dibangun dan diuji dalam rangka untuk mendapatkan penjelasan 

faktor-faktor apa saja yang mempunyai makna mempengaruhi mutu kinerja 

guru dalam pembelajaran. 

Model I, II, III, dan IV perbedaan bangunnya terletak pada 

banyaknya jalur variabel indikator pada variabel laten eksogen. Model yang 
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pertama lebih banyak jalur variabel indikator pada variabel laten eksogen 

yang dibangun. Dengan demikian model IV merupakan model yang paling 

sederhana, tetapi modelnya yang paling kuat. Kekuatan tersebut terletak 

pada variabel indikator eksogen secara bersama-sama yang memberikan 

pengaruh bermakna terhadap variabel latennya.  

                        Tabel 14.  Pengaruh langsung dan nilai muatan faktor antar 
variabel 

Hubungan 
antar variabel 

Sim 

bol 

Muatan 
faktor 

Model I 

Muatan 
faktor 

Model II 

Muatan 
faktor 

Model III 

Muatan 
faktor 

Model IV 

Pengaruh 
langsung 
lingkungan 
kerja terhadap 
kinerja guru 
Pengaruh 
langsung 
motivasi kerja 
terhadap 
kinerja guru 
Pengaruh 
langsung 
kemampuan  
terhadap 
kinerja guru 
 

 
  γ 11 
 

γ 21 

 

γ 31 

 

0,75 

 

0,54 

 

0,46 

 

0,68 

 

0,45 

 

0,45 

 

0,67 

 

0,46 

 

0,45 

 

0,58 

 

0,32 

 

0,42 

 

Besar nilai-nilai muatan faktor hubungan pengaruh variabel laten 

eksogen kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan guru 

terhadap variabel laten endogen kinerja guru dari masing-masing model 

sebagaimana pada Tabel 14 dan 15. 

Pada Tabel 14 terinformasikan bahwa, nilai muatan faktor pengaruh 

langsung dari variabel laten eksogen terhadap variabel laten endogen.  
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1) Nilai muatan faktor pengaruh langsung dari variabel laten lingkungan 

kerja terhadap kinerja guru pada Model I paling tinggi (0,75), diikuti 

Model II (0,68), Model III (0,67), dan yang paling rendah nilai koefisien 

pada Model IV (0,58).  

2) Nilai muatan faktor pengaruh langsung dari variabel laten eksogen 

motivasi kerja terhadap variabel laten endogen kinerja guru pada Model 

I paling tinggi (0,54), diikuti Model III (0,46), Model II (0,45), dan yang 

paling rendah nilai muatan faktor pada Model IV (0,32).  

3) Nilai muatan faktor pengaruh langsung dari variabel laten eksogen 

kemapuan guru terhadap variabel laten endogen kinerja guru pada 

Model I paling tinggi (0,46), diikuti Model III dan Model II sama (0,45), 

dan yang paling rendah nilai muatan faktor pada Model IV (0,42). 

Nilai-nilai muatan faktor pangaruh tidak langsung sebagaimana 

Tabel 15 pada kondisi sebaliknya, yaitu:  

1)  Besarnya nilai muatan faktor variabel laten eksogen kondisi lingkungan 

kerja melalui variabel antara motivasi kerja dan kemampuan guru 

terhadap variabel laten endogen kinerja guru, Model I paling rendah 

(0,22), meningkat Model II dan Model III sama (0,23), dan yang paling 

tinggi nilai muatan faktornya pada  

     Model IV (0,53).  

2)  Nilai muatan faktor pangaruh tidak langsung dari variabel laten eksogen 

motivasi kerja melalui variabel antara yaitu, kondisi lingkungan kerja 
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dan kemampuan guru terhadap variabel laten endogen kinerja guru,  

Model I paling rendah (0,21), meningkat Model II dan Model III sama 

(0,22), dan yang paling tinggi nilai muatan faktor pada Model IV (0,62).  

3)  Nilai muatan faktor pangaruh tidak langsung dari variabel laten eksogen 

kondisi kemampuan guru melalui variabel antara yaitu lingkungan dan 

motivasi kerja terhadap variabel laten endogen kinerja guru, Model I, 

Model II, dan Model III sama (0,27), nilai muatan faktor pada Model IV 

labih tinggi (0,56). 

                      Tabel 15.  Pengaruh tidak langsung dan nilai muatan faktor antar 
variabel 

Hubungan 
antar variabel 

Sim 

bol 

Muatan 
faktor 

Model I 

Muatan 
faktor 

Model II 

Muatan 
faktor 

Model III 

Muatan 
faktor 

Model IV 

Pengaruh tidak 
langsung 
lingkungan 
kerja 
terhadap 
kinerja guru 

Pengaruh tidak 
langsung 
motivasi 
kerja 
terhadap 
kinerja guru 

Pengaruh tidak 
langsung 
kemampuan  
terhadap 
kinerja guru 

 

 
(Ø12.γ 21) 

+ 
(Ø13.γ 31) 

 
 

(Ø12.γ 11) 
+ 

(Ø23.γ 31) 

 
 

(Ø13.γ 11) 
+ 

(Ø23.γ 21) 
 

 
0,22 

 
 

0,21 
 
 

0,27 
 

 
0,23 

 
 

0,22 
 
 

0,27 

 
0,23 

 
 

0,22 
 
 

0,27 
 

 
0,53 

 
 

0,62 
 
 

0,56 
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4.8. Pembahasan 

Guru-guru SMKN pemegang materi pelajaran vokasional bidang 

teknologi sebagian besar berlatar belakang pendidikan formal sarjana strata 

satu (S1). Kondisi tersebut tergambarkan bahwa, para guru telah memenuhi 

persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagai tenaga kependidikan bidang 

teknologi untuk SMK. Gambaran lain menunjukkan bahwa, para guru 

vokasional bidang teknologi memiliki golongan pangkat dan ruang relatif 

bagus, sebagaian besar memiliki golongan pangkat/ruang IIIc, IIId, dan IVa. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, latar belakang pendidikan dan 

pengalaman prajabatan bermakna, tetapi memberikan nilai koefisien 

(kontribusi) secara langsung lebih rendah, bila dibandingkan dengan 

kemampuan operasional terhadap tingkat kemampuan guru, baik pada 

Model I, II, III, maupun IV. 

Hasil analisis kondisi pengaruh latar belakang pendidikan dan 

pengalaman prajabatan yang lebih rendah bila dibandingkan dangan 

kemampuan operasional guru terhadap kemampuan guru yang dimiliki, sama 

halnya dengan ungkapan Deputy/Assistant Principals and Primary School 

Teachers (1998) yang menyatakan bahwa, “Good performance management 

practices in schools can support the efforts of these teachers in many ways. 

Such practices provide the basis for dialogue about further professional 

development and growth”. 

Kinerja guru SMKNT pengampu materi ajar vokasional bidang 

teknologi pada kondisi diatas rata-rata dalam kegiatan proses pembelajaran. 
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Indikator variabel produktivitas kerja bermakna dan, memberikan kontribusi 

tertinggi selanjutnya variabel kepuasan kerja dan usaha meningkatkan diri 

terhadap kinerja guru. 

Keinginan usaha untuk meningkatan kompetensi dan kualifikasi diri 

guru perlu untuk ditumbuhkembangkan melalui motivasi dan pengkondisian 

lingkungan kerja, disamping peluang dalam melanjutkan studi lanjut,. 

kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam jabatan. Keinginan usaha untuk 

meningkatkan diri akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan 

kepuasan dalam bekerja. Peningkatan produktivitas kerja, kepuasan kerja, 

dan usaha meningkatkan diri merupakan peningkatan kinerja guru dalam 

proses pembelajaran di sekolah. 

4.8.1.  Model hubungan struktural penelitian 

Hasil uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa, model yang dibangun (Model I) sesuai (fit) 

dengan data empiris.  Demikian juga Model II, III, dan IV sebagai 

bangun pemodelan hasil modifikasi Model I menunjukkan sesuai 

dengan data empiris. 

Model I sebagai model yang dibangun melalui teori, hasil 

analisis kesesuaian menunjukkan bahwa, ketiga variabel laten 

eksogen kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan 

guru memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. 
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1) Temuan dalam uji kesesuain Model I menunjukkan bahwa,  

variabel kepribadian sebagai indikator variabel laten motivasi 

kerja tidak memberikan kontribusi yang bermakna (-0,14). Hal 

tersebut dijelaskan oleh Owens, R.G (1995) bahwa, lingkungan 

organisasi sekolah akan menyangkut kepribadian tentang 

karakteristik yang unik. Ketidakbermaknaan variabel 

kepribadian tersebut dimungkinkan pada era sekarang telah 

terjadi pergeseran pandangan hidup guru. Guru seharusnya 

berkepribadian sebagai pendidik yang membimbing peserta 

didik dengan tanggung jawab moral, telah bergeser menjadi 

berpandangan materialistik dan hedonistis. Pandangan hidup 

yang materialistik dan hedonistis adalah sifat manusia yang 

berpandangan hidup mencari dasar kehidupan manusia didalam 

alam kebendaan, dan menganggap bahwa kesenangan dan 

kenikmatan adalah tujuan utama dalam hidup (TPKP-3B, 1988). 

2) Nilai koefisien jiwa kepemimpinan guru (-0,14) dan mental 

kewiraswastaan (-0,09) menunjukkan bahwa, variabel tersebut 

tidak dapat dijadikan variabel indikator kemampuan guru dalam 

pembelajaran pada saat ini, karena memberikan kontribusi 

negatif. Jiwa kepemimpinan yang dimiliki guru dimungkinkan 

telah terdegradasi oleh intervensi faktor eksternal individu guru. 

Kemampuan kewiraswastaan tidak memberikan kontribusi yang 

bermakna terhadap kinerja guru. Hal tersebut diindikasikan oleh 
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lemahnya inisiatif guru membaca perkembangan dunia kerja, 

perkembangan teknologi, tingkat kebutuhan hidup masyarakat 

dan permintaan dunia industri. Keadaan tersebut dimungkinkan 

para guru tidak memperoleh wawasan atau pengalaman 

kewiraswastaan dalam prajabatan. 

Berpijak dari kondisi Model I tersebut selanjutnya dilakukan 

modifikasi Model I, yaitu membangun Model II, III, dan IV.  

1) Pada pemodelan Model II, variabel kepribadian dijadikan 

indikator variabel laten eksogen kemampuan guru.  

2) Model III memasukkan variabel kepribadian dan mengeluarkan 

variabel  

jiwa kepemimpinan dan mental kewiraswastaan dari variabel 

laten eksogen kemampuan guru.  

3) Model IV, variabel kepribadian, jiwa kepemimpinan, dan mental 

kewiraswastaan dikeluarkan dari pemodelan. 

Hasil uji analisis dari keempat pemodelan tersebut bila 

dibandingkan menunjukkan bahwa, model struktural hubungan antar 

variabel yang terbangun memiliki nilai muatan faktor sebagai 

berikut: 

1) Pengaruh langsung variabel laten eksogen kondisi lingkungan 

kerja, motivasi kerja, dan kemamapuan guru terhadap variabel 

laten endogen kinerja guru pada Model I lebih tinggi dari Model 
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II, Model II lebih tinggi dari Model III, dan nilai muatan faktor 

Model III lebih tinggi dari Model IV. 

2) Pengaruh tidak langsung variabel laten eksogen kondisi 

lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemamapuan guru Model 

IV lebih tinggi dari Model III, Model III lebih tinggi dari Model 

II, dan nilai muatan faktor Model II lebih tinggi dari Model I. 

Pengaruh langsung variabel laten kondisi lingkungan kerja 

memberikan kontribusi paling tinggi, diikuti variabel motivasi kerja, 

dan kemampuan guru terhadap kinerja guru, baik untuk Model I, II, 

III, maupun Model IV. 

Pengaruh tidak langsung variabel laten kemampuan guru  

memberikan kontribusi paling tinggi, diikuti variabel kondisi 

lingkungan kerja, dan paling rendah motivasi kerja terhadap variabel 

kinerja guru, untuk Model I, II, dan III. Pada Model  IV, motivasi 

kerja memberikan kontribusi paling tinggi, diikuti variabel 

kemampuan guru, dan variabel kondisi lingkungan kerja paling 

rendah terhadap variabel kinerja guru.  

Berpijak dari uraian hubungan struktural baik untuk Model I, 

II, III, dan IV menunjukkan bahwa faktor kemampuan guru 

merupakan pondasi terhadap motivasi dan lingkungan kerja. Kondisi 

tersebut sangat mendukung terhadap ketentuan yuridis formal 
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bahwa, unsur pimpinan pejabat struktural Kepala Sekolah sampai 

terbawah harus dipegang oleh guru.  

Kemampuan Kepala Sekolah atau unsur pimpinan yang lain 

sebagai motivator kerja akan mewarnai kondisi lingkungan kerja di 

sekolah. Kemampuan tersebut mencakup kompetensi materi 

pelajaran dibidangnya dan kemampuan manajemen pendidikan 

secara menyeluruh, disamping tingkat kualifikasi yang dimiliki. 

Kondisi lingkungan kerja di sekolah dan motivasi kerja 

terhadap guru yang diciptakan oleh kemampuan guru yang bermutu 

dan berkualifikasi sebagai Kepala Sekolah, akan bermakna dan 

berpengaruh besar secara langsung terhadap mutu kinerja guru. 

Menurut Prawirosentono (1999),  performance (kinerja) adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan  sesuai dengan 

moral maupun etika.  

Kepemimpinan kepala sekolah memberikan kontribusi 

langsung paling tinggi. Rusmin (2003) menyatakan bahwa, kompetensi 

guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru mengelola 

pembelajaran. Sebagaimana pernyataan Rusmin tersebut, bahwa guru 

yang kompeten menjabat sebagai kepala sekolah adalah mereka yang 

mampu mengelola sekolah dengan baik dan benar dengan penciptaan 
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suasana sekolah yang kondusif melalui komunikasi interaktif. 

Hubungan kepala sekolah dengan kinerja guru dapat digambarkan 

bangun konstruksi model sebagaimana Gambar 19. 

 

  Gambar 19.Bangun konstruksi model peningkatan               
     kinerja guru SMKNT. 

4.8.2. Perencanaan Optimalisasi Peran Guru SMKNT 

Perencanaan guru diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan di sekolah, untuk itu harus dilaksanakan dengan berbagai 

pertimbangan dan secara komprehensif. Perencanaan merupakan 

proses untuk mencapai kondisi yang lebih baik untuk masa yang akan 

datang. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi 

persyaratan yang diperlukan dengan cara yang paling efektif.  
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Perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT dirumuskan 

berpijak dari model kinerja (Model I). Model I merupakan pemodelan 

kinerja guru SMKNT yang teruji dan paling tepat sebagai dasar untuk 

meningkatkan peran guru di masa yang akan datang. Model tersebut 

memperhatikan faktor internal dan eksternal guru, meliputi variabel 

kondisi lingkungan kerja, motivasi kerja, dan kemampuan guru. Setiap 

variabel memiliki variabel indikator dengan kebermaknaan yang 

variatif. Kebermaknaan variabel tersebut selanjutnya dijadikan dasar 

perumusan alternatif perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT.     

      1)  Kebermaknaan variabel 

  Kemampuan Operasional 

Latar belakang pendidikan dan pengalaman prajabatan 

penting sebelum menjadi seorang guru, tetapi lebih penting lagi 

adalah kemampuan opersional yang dimiliki oleh guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kemampuan 

operasional guru merupakan bentuk nyata implementasi 

kemampuan guru di sekolah.  

Kemampuan operasional guru bermakna dan memberikan 

kontribusi secara tidak langsung sebesar dua kali lipat dari 

kontribusi latar belakang pendidikan dan pengalaman. Latar 

belakang pendidikan dan pengalaman prajabatan hanya 

memberikan kontribusi yang bermakna sebesar 53% secara tidak 

langsung terhadap kinerja guru. 
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Kemampuan operasional ternyata memberikan kontribusi 

bermakna yang relatif tinggi secara tidak langsung terhadap 

kinerja guru. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa, pendidikan 

dalam jabatan baik melalui studi lanjut, pelatihan, penataran, 

seminar, kursus, dan sebagainya, sangat menunjang meningkatkan 

kemampuan operasional pada pelaksanaan proses pembelajaran di 

sekolah.  

Pendidikan dan latihan guru dalam jabatan sebagai proses 

pembelajaran akan memberikan dampak positif terhadap 

keteraturan dalam belajar, sehingga mandiri. Seperti hasil 

penelitian Nugroho (2003), menyimpulkan bahwa, “proses 

pembelajaran mampu menigkatkan self regulated learning”. 

Kemampuan operasional yang dimiliki oleh guru 

mempunyai kontribusi yang paling besar dalam menggambarkan 

kondisi kemampuan guru, disamping dukungan latar belakang 

pendidikan dan pengalaman. Seperti pernyataan Hallett, J., (1999), 

kemampuan operasional yang bermutu merupakan hasil dari 

keyakinan terhadap kompetensi dan kemampuannya. Demikian 

juga Professional Personal Development Central for Career & 

Technical Education (2003), melakukan program sertifikasi 

permulaan guru, dan sukses menyelesaikan penilaian kemampuan 

yang bersifat jabatan melalui Occupational Competency 

Assessment (OCA).   
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Pengembangan kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugas sangat dipengaruhi secara langsung oleh kemampuan 

oprasional guru dalam jabatan.  Kemampuan operasional dapat 

dioptimalkan melalui peningkatan pendidikan dan pengalaman. 

Program peningkatan pendidikan dan pengalaman yang 

diprioritaskan meliputi pendidikan kepemimpinan dan pengalaman 

mental kewiraswastaan 

   Kesempatan dan Penghargaan 

Motivasi kerja guru sangat dipengaruhi oleh kesempatan 

dan penghargaan untuk mencapai mutu kinerja yang diharapkan. 

Kesempatan dan pengharaagaan yang diberikan oleh sekolah 

dalam hal ini oleh pihak kepala sekolah, sesama guru, dan seluruh 

warga sekolah memberikan kontribusi yang sangat bermakna 

sebesar 83% terhadap mutu kinerja guru. Kondisi tersebut sangat 

memberikan makna dalam meningkatkan kinerja guru. Guru relatif 

membutuhkan ruang gerak sebagaimana perannya sebagai sosok 

yang senantiasa  menumbuhkembangkan dirinya sebagai pendidik 

yang profesional.  

Kondisi tersebut sangat dibutuhkan oleh guru, mengingat 

dalam mempersiapkan peserta didik SMKNT memasuki dunia 

kerja semakin berat, penuh tantangan dan persaingan dimasa yang 

akan datang. Kondisi tersebut seperti yang dinyatakan oleh 

Deputy/Assistant Principals and Primary School Teachers. 1998 
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“…Professional Standards will be the basis against which staff 

performance will be assessed Reward”.   

Peningkatan program pemberian kesempatan dan 

penghargaan dalam melaksankan tugas untuk mendapatkan 

prioritas utama. Peningkatan kualitas dan kuantitas dalam 

pemberian kesempatan dan penghargaan kepada guru akan 

meningkat pula pendapatan dan kepribadian guru. Kondisi tersebut 

pada gilirannya akan meningkatkan motivasi guru dalam 

melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah. Dengan 

meningkatnya motivasi kerja, maka akan berpengaruh positif 

terhadap peningkatan mutu kinerja guru. 

  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Budaya paternalistik di Indonesia masih relatif kuat dalam 

menggerakkan roda organisasi. Kondisi tersebut menggambarkan 

bahwa, peran tauladan yang konstruktif dan proporsional seorang 

pimpinan sangat dibutuhkan oleh warganya dalam mencapai 

tujuan organisasi. Kepala sekolah sebagai sosok pimpinan utama 

akan mewarnai gerak dan dinamika dalam mencapai tujuan 

pendidikan.  

Sekolah yang dipimpin dapat ditingkatkan mutunya melalui 

peningkatan kemampuan guru, motivasi kerja, dan kondisi 

lingkungan kerja. Peningkatan kondisi tersebut pada gilirannya 
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secara tidak langsung akan meningkatkan kinerja guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab pembelajaran di sekolah.  

  Kepemimpinan kepala sekolah memberikan kontribusi 

yang bermakna tidak langsung terhadap kinerja guru.  

Kepemimpinan kepala sekolah memberikan pengaruh timbal balik 

terhadap penciptaan suasana sekolah dangan komunikasi yang 

interaktif. Kepemimpinan kepala sekolah yang kondusif akan 

menghidupkan komunikasi antar warga sekolah, sehingga akan 

tercipta suasana kerja yang sejuk dan harmonis. Kondisi tersebut 

akan meningkatkan  kinerja guru dalam melaksanakan proses 

tugas 

   pembelajaran di sekolah.  

Penciptaan suasana (budaya) sekolah yang komunikatif 

oleh model kepemimpinan kepala sekolah, secara tidak langsung 

memberikan kontribusi yang bermakna terhadap kinerja guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran di sekolah. Kondisi 

tersebut memperkuat pernyataan Owens, R. G. (1995) bahwa, 

lingkungan yang total dalam organisasi adalah lingkungan 

organisasi yang terdiri atas empat dimensi yaitu: (1)ekologi, 

(2)sistem sosial, dan (3)budaya. 

Peningkatan peran kepemimpinan kepala sekolah sebagai 

bentuk peningkatan keamampuan diri selalu dilakukan sepanjang 
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waktu. Meningkatnya peran kepala sekolah akan berpengaruh 

besar terhadap peningkatan suasana kerja dan komunikasi antar 

anggota komunitas sekolah. Meningkatannya ketiga faktor 

tersebut, pada gilirannya akan meningkat pula kondisi lingkungan 

kerja sekolah. Peningkatan kepemimpinan kepala sekolah pada 

dasarnya adalah bentuk peningkatan kemampuan guru, mengingat 

kepala sekolah adalah seseorang yang diangkat dari unsur guru. 

   Kepribadian, Jiwa Kepemimpinan, dan Mental Kewiraswastaan 

Guru berkepribadian teknologi, memiliki jiwa 

kepemimpinan, dan mental kewiraswastaan merupakan kecakapan 

yang harus dimiliki oleh setiap individu guru vokasional bidang 

teknologi. Ketiga karakter tersebut akan menunjang tugas dan 

tanggung jawab para guru dalam mempersiapkan peserta didiknya 

memasuki pasar kerja teknologi industri. Permasalahan 

kepribadian, jiwa kepemimpinan, dan mental kewiraswastaan yang 

dinyatakan oleh Robbins merupakan karakter atau kecakapan, dan 

sikap yang harus dimiliki oleh individu-individu pegawai 

perusahaan.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, ketiga variabel 

indikator tersebut memberikan kontribusi negatif dan tidak 

bermakna terhadap variabel kinerja guru. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa, pada saat ini karakter guru tidak dapat 
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disamakan dengan karakter teknologi yang harus dimiliki oleh 

individu perusahaan 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, para guru 

SMKNT kurang memiliki karakter teknologi. Hal tersebut 

dikarenakan guru tidak langsung berhadapan dengan nuansa 

bisnis, tetapi lebih dituntut untuk mempersiapkan peserta didik 

memasuki dunia kerja. Seperti pernyataan Syafrudi, H.A.(1996), 

unjuk kerja lulusannya masih rendah. Industri berorientasi kepada 

bisnis dengan keuntungan, sedangkan sekolah kejuruan 

berorientasi pada pelatihan dan pembentukan sumber daya 

manusia. Perbedaan pemahaman guru inilah yang dianggap 

mengganggu kegiatan industri  

Dalam rangka meningkatkan mutu peran guru SMKNT ke 

depan diperlukan perencanaan sumberdaya yang ada, khususnya 

dalam hal perencanaan optimalisasi peran guru. Berpijak dari 

kebermaknaan setiap variabel dan kontribusi variabel-variabel 

yang berpengaruh terhadap kinerja guru, maka dapat dirumuskan 

model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT. 

2) Perencanaan optimalisasi peran guru  

Perencanaan  optimalisasi  peran  guru  SMKNT  dilakukan  

melalui  
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peningkatan kinerja guru didasarkan pada model I yang paling 

sesuai dengan kondisi empiris keberadaan guru di sekolah. 

Perumusannya melalui pengembangan kebermaknaan variabel 

indikator kinerja guru.  

Berpijak dari model bangun kinerja guru (model I) yang 

sesuai dengan data empiris, kerangka besar teori perilaku 

organisasi Robbins, kebermaknaan setiap variabel, dan hakekat 

dari suatu perencanaan, maka dapat direkomendasikan 

perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT didasarkan atas 

pertimbangan faktor lingkungan kerja, motivasi kerja, dan 

kemampuan guru.  

Pengembangan kemampuan guru harus mendapatkan 

prioritas utama dalam pertimbangan program peningkatan kinerja. 

Peningkatan kemampuan guru memiliki tingkat kebermaknaan 

paling tinggi terhadap kinerja guru melalui lingkungan kerja di 

sekolah, dan motivasi kerja. Atau dapat dikatakan bahwa, 

meningkatnya kemampuan guru, meningkat pula kondisi yang 

kondusif terhadap lingkungan kerja di sekolah, dan meningkat 

pula motivasi kerja guru dalam melaksanakan tugas mendidik. 

Meningkatnya ketiga faktor tersebut, pada gilirannya akan 

meningkatkan kinerja guru. Peningkatan kinerja akan 

mengoptimalkan peran guru SMKNT dalam melaksanakan tugas 

sebagai tenaga fungsional pendidikan teknologi. 



171 

 

Pendidikan dan pelatihan bagi guru perlu dilaksanakan 

dalam rangka peningkatan kemampuan guru. Pendidikan dan 

pelatihan yang diberikan terutama adalah materi kepemimpinan 

dan kewiraswastaan.  Mengingat, kecakapan guru dalam hal 

kepemimpinan dan kewiraswastaan saat ini sangat lemah, bahkan 

belum memberikan kontribusi kebermaknaan terhadap 

kemampuan guru. 

Faktor kepribadian guru yang teknologis belum 

memberikan kontribusi kebermaknaan terhadap motivasi kerja 

guru pada saat ini. Berpijak dari kondisi tersebut, perlu 

direncanakan program peningkatan kecakapan kepribadian 

teknologi bagi guru SMKNT melalui pelatihan-pelatihan yang 

komprehensif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan 

kemajuan teknologi.  

Uraian menyeluruh tentang strategi perencanaan 

optimalisasi peran guru SMKNT melalui peningkatan kinerja guru 

yang didasarkan atas faktor-faktor determinasi kinerja guru dapat 

dijelaskan dalam model (bentuk peta kognitif) sebagaimana pada 

Gambar 20. 
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       Gambar 20. Model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT didasarkan 

faktor-faktor determinasi kinerja. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 Pada bab penutup laporan penelitian ini berisi tentang simpulan, 

keterbatasan penelitian, implikasi, dan rekomendasi dalam rangka usaha 

peningkatan mutu manajemen SMKN Teknologi, khususunya dalam membangun 

model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT didasarkan faktor-faktor 

determinasi kinerja guru. Langkah tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan 

peran guru vokasional bidang teknologi. 

5.1. Simpulan 

1) Model yang dibangun (Model I) pada kondisi sesuai (fit) dengan data 

empiris. Besarnya kontribusi variabel lingkungan kerja, motivasi kerja, 

dan kemampuan guru terhadap variabel kinerja guru bermakna dan 

signifikan. Model tersebut dapat digunakan sebagai pemodelan untuk 

merencanakan optimalisasi kinerja guru SMKN Teknologi, dengan catatan 

lebih memprioritaskan upaya peningkatan faktor kepribadian teknologi, 

jiwa kepemimpinan dan mental kewiraswastaan bagi guru, disamping 

minimal mempertahankan kebermaknaan fakto-faktor determinan yang 

lainnya..  

2) Faktor lingkungan kerja secara sendirian yang diindikasikan oleh kondisi 

suasana sekolah, kepemimpinan kepala sekolah, dan komunikasi di 

lingkungan sekolah bermakna, dan memberikan kontribusi langsung 
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sebesar 76% terhadap variabel kinerja guru. Variabel indikator 

kepemimpinan kepala sekolah memiliki peran yang paling besar terhadap 

kinerja guru. Peran kepemimpinan kepala sekolah akan mewarnai suasana 

sekolah dan komunikasi antar warga tenaga kependidikan di sekolah 

dalam meningkatkan kinerja guru.  

3) Korelasi antara faktor motivasi kerja yang diindikasikan oleh variabel 

gaji/insentif, kesempatan dan penghargaan, serta kepribadian dengan 

kinerja guru signifikan. Faktor motivasi kerja secara sendirian bermakna 

dan memberikan kontribusi  sebesar 68%  terhadap kinerja guru. Faktor 

kesempatan dan penghargaan lebih bermakna dibandingkan dengan 

gaji/insentif dalam peningkatan mutu kinerja guru. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa, guru dalam melaksanakan tugasnya tidak bisa 

terbelenggu oleh birokrasi yang mencekam, walaupun gaji/insentifnya 

tinggi. Guru sesuai dengan karakter profesinya akan lebih bermakna, 

apabila diberikan keleluasaan berkreasi dan pemberian pengharagaan yang 

tetap memperhatikan rambu-rambu etika guru. Faktor kepribadian tidak 

bermakna, dimungkinkan pada era sekarang oleh karena berbagai tuntutan 

kebutuhan hidup telah terjadi pergeseran pandangan hidup guru.  

4) Korelasi antara faktor kemampuan guru yang diindikasikan oleh variabel 

kemampuan operasional, latar belakang pendidikan dan pengalaman, jiwa 

kepemimpinan, dan kewiraswastaan dengan kinerja guru signifikan. 

Faktor kemampuan guru secara sendiri bermakna dan memberikan 

kontribusi sebesar 72% terhadap mutu kinerja guru. Faktor kemampuan 
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operasional guru lebih bermakna daripada kemampuan latar belakang 

pendidikan dan pengalaman terhadap  kinerja guru. Kondisi tersebut 

menggambarkan bahwa, pendidikan calon guru teknologi dalam 

prajabatan perlu mendapatkan perhatian. Faktor jiwa kepemimpinan, dan 

kewiraswastaan tidak bermakna terhadap kinerja guru, dimungkinkan 

faktor tersebut tidak diperoleh oleh guru selama masa prajabatan.  

5) Pengaruh langsung kondisi lingkungan kerja paling besar, diikuti motivasi 

kerja, dan kemampuan guru terhadap kinerjanya bermakna dan pada 

kondisi signifikan. Pengaruh tidak langsung faktor kemampuan guru 

melalui variabel antara, motivasi kerja dan kondisi lingkungan kerja 

memberikan kontribusi paling besar, diikuti lingkungan kerja melalui 

variabel motivasi kerja dan kemampuan guru terhadap kinerja guru.  

6) Pemodelan merupakan salah satu alternatif perangkat yang dapat 

digunakan untuk mencapai tujuan suatu kegiatan organisasi. Model I, II, 

III, dan IV perbedaan bangunnya terletak pada banyaknya jalur variabel 

indikator pada variabel laten eksogen. Nilai Goodness-of-fit-index (GFI) 

dari keempat model adalah good fit didasarkan pada penilaian uji 

kesesuaian model Absolute-Fit-Measure. Nilai Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) keempat model pada kondisi good fit. Model I 

paling sesuai dengan data empiris. 

7) Model kinerja guru (Model I) dijadikan dasar penyusunan atau perumusan 

model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT. 
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5.2.  Keterbatasan Penelitian 

Mengingat berbagai keterbatasan yang ada, maka penelitian ini 

berfokus pada faktor eksternal kondisi lingkungan kerja, serta faktor internal 

motivasi kerja dan kemampuan guru. Dengan alasan, faktor-faktor tersebut 

akan mampu mewarnai faktor internal maupun eksternal yang lain. 

Walaupun terbatas, didasarkan atas kajian landasan teori dan hasil rumusan 

kerangka berfikir, bangun pemodelan yang sesuai dengan kondisi empiris 

dapat dijadikan model dalam perencanaan optimalisasi kinerja guru.     

Mutu kinerja guru SMKNT sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. 

Faktor eksternal sekolah khususnya, seperti kondisi politik, ekonomi, sosial, 

budaya, ketahanan, dan keamanan lingkungan akan sangat mempengaruhi 

langsung maupun tidak langsung terhadap faktor internal guru. Dalam 

penelitian kinerja guru ini tidak memperhatikan faktor eksternal sekolah 

tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang lebih mengkristal tentang 

faktor-faktor determinasi kinerja guru diperlakukan penelitian lanjut yang 

memperhatikan faktor-faktor eksternal sekolah. 

Menurut Robin, S.P. (2001:6), perilaku organisasi ditentukan oleh 

faktor individu, kelompok dan budaya organisasi. Berpijak dari landasan 

teori tersebut, maka model perencanaan optimalisasi pertan guru SMKNT 

merupakan satu dari tiga variabel perencanaan optimalisasi manajemen 

SMKNT. Dengan demikian, model tersebut belum dapat berperan secara 

maksimal dalam meningkatkan mutu manajemen SMKNT secara 

menyeluruh. Namun demikian, model optimalisasi peningkatan mutu 
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kinerja guru akan mewarnai kondisi faktor-faktor lainnya, dan 

dimungkinkan akan mempengaruhi peningkatan mutu fungsi-fungsi 

manajemen SMKNT lainnya. 

Data yang dikumpulkan hanya terbatas dari persepsi dan pendapat 

guru, dengan demikian faktor subyektivitas guru akan lebih mewarnai 

tingkat kebenaran informasi. Sebelum menanggapi pertanyaan pada angket, 

guru terlebih dahulu mendapatkan penjelasan arti pentingnya topik 

penelitian yang diangkat. Disamping itu, responden adalah guru yang 

memiliki tanggung jawab moral dan memiliki kepentingan terhadap masa 

depan karir diri dan mutu sekolahnya, maka data yang terkumpul 

diasumsikan mendekati kebenaran di lapangan. 

Penelitian dilakukan terbatas pada SMKNT yang berstatus negeri, 

sehingga tidak dapat mengakomodasi bagi kepentingan SMK Teknologi 

yang berstatus swasta. Hasil penelitian tersebut dapat diuji cobakan ke SMK 

Teknologi swasta, apabila sekolah tersebut memiliki karekteristik dan 

pengelolaan atau manajemen yang sama dengan SMKNT. 

5.3.  Implikasi 

Indonesia kaya dengan tenaga kerja, tetapi pada pasar global saat ini 

hanya mampu bersaing untuk memenuhi pasar kerja industri teknologi 

tingkat menengah. Kondisi tersebut menjadikan SMKNT pada era 

globalisasi saat ini mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis 

dalam mempersiapakan peserta didiknya untuk memiliki kemampuan daya 
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saing vokasional tekonologi. Kemampuan daya saing tersebut sangat 

dituntut oleh pengguna calon lulusan, yaitu pasar kerja industri teknologi 

tingkat menengah.  

  Pribadi teknologi, jiwa kepemimpinan dan mental kewiraswastaan 

sangat diperlukan oleh setiap tenaga kerja industri teknologi. Kondisi 

kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia dibidang teknologi 

tingkat menengah pada umumnya rendah. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa, kepribadiana guru, kepemimpinan, dan kewiraswastaan merupakan 

faktor-faktor yang tidak memberikan makna terhadap kinerja guru.  

  Model kinerja guru SMKNT (Model I), dapat dijadikan acuan dasar 

penyusunan program pendidikan dan latihan dalam jabatan. Materi 

kecakapan kepribadian teknologi, jiwa kepemimpinan, dan mental 

kewiraswastaan menjadi titik perhatian. Dalam pendidikan prajabatan calon 

guru vokasional bidang teknologi perlu mendapatkan materi kuliah 

kecakapan kepribadian teknologi, kepemimpinan, dan kewiraswastaan 

sebagai bekal kecakapan menjadi guru di masa yang akan datang. 

  Berpijak dari model kinerja guru SMKNT dan tingkat 

kebermaknaan seluruh indikator-indikator variabel yang berpengaruh 

terhadap kinerja guru, maka secara operasional perlu dilakukan tindakan: 

1) Perencanaan optimalisasi guru SMKNT dipertimbangkan secara 

komprehensif dari kesepuluh indikator variabel yang berpengaruh 

secara langsung maupun tidak langsung tgerhadap kinerja guru. 
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Kesepuluh indikator varikabel tersebut adalah: (1)suasana sekolah, 

(2)kecakapan kepemimpinan kepala sekolah, (3)jalinan 

komunikasi antar anggota komunitas sekolah, (4)besarnya 

pendapatan guru darik sekolah, (5)pemberian kesempatan dan 

penghargaan kepada guru dari pihak sekolah, (6)penerapan 

kecakapan kepribadian teknologi guru, (7)kemampuan operasional 

guru dalam proses pembelajaran, (8)pendidikan dan pelatihan 

kompetensi keahlian guru dan manajemen sekolah dalam jabatan, 

(9)peningkatan kecakapan kepemimpinan guru, dan (10)kecakapan 

kewiraswastaan guru. 

2) Penyusunan skala prioritas program pada perencanaan optimalisasi 

peran guru SMKNT jangka pendek yaitu, pendidikan dan 

pelatihan peningkatan kemampuan guru dengan materi: 

(1)keahlian teknologi yang menjadi tanggung jawabnya, 

(2)kepemimpinan dan manajemen pembelajaran sekolah teknologi, 

(2)kepribadian teknologi, (3)kecakapan kewiraswastaan, dan 

(4)manajemen mutu sekolah teknologi. 

  Pemodelan perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT hasil 

penelitian ini dapat diuji cobakan oleh pihak Dinas Pendidikan Nasional 

Provinsi Jawa Tengah, dan para Kepala SMKNT khususnya, sebagai model 

perencanaan peningkatan manajemen sekolah, khususnya dalam 

peningkatan kinerja guru. Dengan harapan di masa yang akan datang guru 
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SMKNT memiliki kecakapan vokasional teknologi yang profesional dan 

bertanggung jawab secara total untuk kepentingan mutu calon lulusannya. 

5.4.   Rekomendasi  

   Berpijak dari temuan dalam penelitian ini dan implikasinya, maka 

dalam perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT direkomendasikan 

sebagai berikut: 

1) Berpijak dari Model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT yang 

terbangun, maka dalam merumuskan program pengembangan mutu guru 

diperlukan peningkatan kemampuan guru dalam jabatan secara periodik. 

Peningkatan kemampuan tersebut meliputi kegiatan pendidikan dan 

pelatihan keahlian bidang studi, kepribadian teknologi, manajemen 

kepemimpinan pendidikan teknologi, dan kewiraswastaan.  

2) Model perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT dapat dijadikan 

bahan pertimbangan untuk peningkatan kecakapan dalam rangka 

membekali pribadi teknokrat pada program pendidikan dan pelatihan 

prajabatan. Berpijak dari Model tersebut, maka pendidikan dan pelatihan 

tentang karakter teknologi yang enterpreneurship untuk diberikan 

kepada peserta. Materi tersebut akan membantu dalam pembentukan 

pribadi teknologi bagi calon guru vokasional teknologi.  

3) Kepemimpinan Kepala SMKNT memiliki kontribusi yang signifikan 

langsung maupun tidak langsung terhadap mutu kinerja guru. Berpijak 

dari hal tersebut, maka dalam perencanaan optimalisasi kinerja guru 
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khususnya dalam pengkaderan untuk menduduki jabatan struktural harus 

direncanakan melalui penjenjangan karir jabatan struktural yang 

komprehensif dalam lingkup manajemen pendidikan teknologi. 

4) Kesempatan dan penghargaan kepada guru di lingkungan SMKNT 

memiliki kontribusi sangat signifikan dalam memotivasi meningkatkan 

kinerja guru. Dalam menyikapi kondisi tersebut, SMKNT perlu 

memiliki pedoman standar kompetisi dalam bentuk pemberian 

kesempatan dan penghargaan bagi guru. Kondisi tersebut dapat 

dibudayakan di lingkungan SMKNT. 

5) Dalam perencanaan optimalisasi peran guru SMKNT, disarankan untuk 

dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor determinan secara 

komprehensif. Skala prioritas utama yang harus dipertimbangkan dalam 

proses perencanaan adalah kemampuan guru melalui peningkatan 

kemampuan operasional, motivasi kerja melalui pemberian kesempatan 

dan penghargaan, dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusif 

melalui fungsi dan peran kepala sekolah. 

6) Konsekuensi pemanfaatan Model perencanaan optimalisasi peran guru 

SMKNT harus dilakukan langkah-langkah antara lain:  

(1) Dilakukan kebijakan dari Pendidikan Menengah Kejuruan, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah, Departemen Pendidikan 

Nasional tentang sertifikasi uji kompetensi calon tenaga guru SMK 
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bidang teknologi. Lingkup materi untuk uji kompetensi meliputi 

kepribadian teknologi, kepemimpinan, dan kewiraswastaan.  

(2) Lmbaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melakukan 

rekonstruksi kurikulum Program Studi di lingkungan Fakultas 

Pendidikan Teknologi Kejuruan (FPTK) dengan mengakomodasi 

materi kuliah kepribadian teknologi, jiwa kepemimpinan industri, 

dan kewiraswastaan, dan  

(3) Diperlukan kegiatan pendidikan dan pelatihan guru vokasional 

bidang teknologi dalam jabatan, khususnya materi kepribadian 

teknologi, kepemimpianan, dan kewiraswastaan sesuai dengan 

tuntutan profesionalisme guru bidang teknologi dan kebutuhan 

tenaga profesional teknologi tingkat menengah di pasar kerja 

industri. 
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