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ABSTRAK 

 

Mutmainnah. 2017. Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Motivasi Berprestasi 

terhadap Kinerja Guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota 

Tegal. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu 

Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Suhardi, 

M.Pd., Pembimbing II: Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. 

Kata kunci: kinerja; kompetensi pedagogik; motivasi berprestasi  

 

Kinerja guru adalah tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. Banyak faktor 

yang dapat memengaruhi kinerja seorang guru, baik dari dalam maupun dari luar 

diri seorang guru. Faktor tersebut diantaranya, kompetensi yang dimiliki guru, 

motivasi berprestasi, iklim kerja, dan gaji. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru SD Negeri Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal.  

Penelitian ini menggunakan metode ex post facto dengan jenis penelitian 

kuantitatif. Subjek penelitian adalah guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD 

Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal baik guru kelas maupun 

guru mata pelajaran, sebanyak 119 guru. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 92 

guru. Teknik pengambilan sampel menggunakan probability sampling dengan 

jenis proportionate stratified random sampling. Pengujian hipotesis dalam 

penelitian ini menggunakan analisis korelasi sederhana, analisis regresi sederhana, 

analisis korelasi berganda, analisis regresi berganda (R), koefisien determinan 

(R
2
), dan uji koefisien regresi secara bersama-sama (uji F). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh yang signifikan 

kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru yang ditunjukkan dengan nilai 

thitung>ttabel (14,377>1,987) dengan pengaruh sebesar 69,70%; (2) ada pengaruh 

yang signifikan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru yang ditunjukkan 

dengan nilai thitung>ttabel (11,267>1,987) dengan pengaruh sebesar 58.50%; (4) ada 

pengaruh yang signifikan kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru yang ditunjukkan dengan nilai Fhitung>Ftabel 

(158,347>3,09887) dengan pengaruh sebesar 78,10%. Dapat disimpulkan bahwa: 

kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi dan membahas hal-hal yang 

mendasari penelitian. Pembaca akan mengetahui apa yang diteliti, mengapa, dan 

untuk apa penelitian dilakukan. Pada bab ini penulis akan membahas latar 

belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.  

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang giat membangun. 

Pembangunan ini bertujuan untuk menyejahterakan masyarakatnya. Pembangunan 

tersebut meliputi berbagai bidang baik dari insfrastuktur maupun manusianya. 

Cara untuk membangun manusia agar cerdas seutuhnya sehingga kualitas sumber 

daya manusia baik yaitu diselenggarakannya pendidikan. Pendidikan sangat 

berperan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan adanya 

pendidikan, seseorang diharapkan mendapatkan berbagai keterampilan, 

pengetahuan, pengalaman, dan cara untuk mengembangkan potensi yang dimiliki 

agar mampu bersaing secara global di era saat ini. Fungsi pendidikan tercantum 

dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Bab II pasal 3 menyatakan bahwa, 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 
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berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

  

Salah satu bentuk dari layanan pendidikan adalah pembelajaran. Sekolah 

sebagai penyelenggara pendidikan formal bertanggung jawab melaksanakan 

pembelajaran. Pelaksananan pembelajaran harus berjalan efektif untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Pembelajaran yang efektif akan menghasilkan kualitas sumber 

daya yang baik. Agar pembelajaran dapat terjadi secara efektif, pihak sekolah 

harus memerhatikan komponen-komponen pendidikan seperti kualitas guru, 

kurikulum, sarana prasarana, serta iklim pembelajaran yang kondusif. 

Guru dalam hal ini adalah ujung tombak dari terselenggarakannya 

pendidikan, karena guru selain sebagai pelaksana pembelajaran di kelas guru juga 

bertugas sebagai administrator.  Guru sangat berpengaruh dalam tercapainya 

tujuan pendidikan. Tanpa adanya guru yang berkualitas maka, komponen 

pendidikan yang lain tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini 

disebabkan, guru adalah pelaksana pembelajaran sedangkan kurikulum, sarana 

dan prasarana, dan iklim pembelajaran adalah penunjang guru agar lebih efektif 

dalam menyampaikan pembelajaran.  

Guru yang berkualitas mampu memanfaatkan sumber daya yang ada 

dengan maksimal dan efektif. Guru mampu mengembangkan kurikulum yang ada 

sesuai dengan pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Guru tidak sekedar 

menyampaikan kurikulum yang ada tanpa adanya pengembangan dan penyesuaian 

dengan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda disetiap daerah. Guru yang 

berkualitas mampu memaksimalkan sarana prasarana yang minim dengan 
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maksimal sehingga memeroleh hasil yang maksimal. Namun, guru yang kurang 

berkualitas walaupun sarana prasarana memadai dan lengkap, tidak bisa 

memanfaatkan dengan maksimal sehingga hasilnya kurang maksimal. Dengan 

demikian, untuk mewujudkan hasil pembelajaran yang maksimal perlu adanya 

guru-guru yang berkualitas. Hasil pembelajaran yang tercapai dengan maksimal 

menjadikan tujuan pendidikan tercapai. Oleh sebab itu, guru harus sadar akan 

tanggung jawab dan tugas sebagai pendidik yang menentukan keberhasilan 

peserta didik, sehingga guru akan selalu berusaha meningkatkan kualitas. 

Pernyataan tersebut sesuai dengan penjelasan Mulyasa (2013:5), guru 

merupakan komponen yang paling menentukan dalam sistem pendidikan terutama 

keberhasilan peserta didik melalui proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. 

Oleh kerena itu, upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak 

memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung guru yang profesional 

dan berkualitas. Peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah 

harus meliputi semua komponen terutama guru. Pemerintah harus serius 

meningkatkan kualitas dan mutu guru. Guru harus memiliki kualifikasi akademik, 

kompetensi, dan sertifikat pendidik sehingga mampu mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 ada 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh 

guru, kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, 

dan profesional. Kompetensi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur kualitas kinerja 

guru.  

Rusman (2016:50) menyatakan, ”Kinerja merupakan suatu wujud perilaku 

seorang atau organisasi dengan orientasi prestasi”. Susanto (2014:29) 
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menjelaskan, “Kinerja (performance) dapat dipahami sebagai prestasi, hasil atau 

kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dalam melaksanakan kerja, 

kewajiban, atau tugas”. Jadi, kinerja adalah keberhasilan seseorang atau organisasi 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan orientasi prestasi sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan.  Kinerja dilihat dari seorang guru berarti, 

prestasi atau hasil dari kemampuan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pelaksana pembelajaran maupun administrator pendidikan 

sesuai standar kinerja guru. 

Barnawi dan Arifin (2014:14) menjelaskan, “Kinerja guru diartikan 

sebagai tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai 

dengan tanggung jawab dan wewenang berdasarkan standar kinerja yang telah 

ditetapkan selama periode tertentu dalam kerangka mencapai tujuan organisasi”.  

Susanto (2014:29) berpendapat, “Kinerja mengajar guru adalah seperangkat 

perilaku nyata yang ditunjukkan guru sesuai dengan tugasnya sebagai pengajar”. 

Tugas guru sebagai pengajar yaitu kegiatan guru mulai dari merancang 

pembelajaran, melaksanakan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan 

mengadakan penilaian terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kinerja 

guru yang baik diharapkan akan sejalan dengan prestasi belajar peserta didik.  

Kinerja guru merupakan hal yang paling dominan dalam menentukan hasil 

belajar siswa. Berkaitan dengan tugasnya dalam pembelajaran, guru adalah garda 

terdepan dan posisi sentral dalam melaksanakan pembelajaran, kedudukan media, 

dan teknologi tidak bisa sepenuhnya menggantikan tugas guru di dalam kelas. 

Oleh sebab itu, berhasil tidaknya suatu proses pendidikan selalu dihubungkan 

dengan kinerja guru. Diharapkan sebagai seorang pendidik guru harus dinamis 
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dan kreatif dalam mengembangkan pembelajaran bagi peserta didik. Seorang guru 

harus selalu belajar untuk mengembangkan dirinya dan menerapkan apa yang 

sudah dipelajari ke dalam pembelajaran sehingga, peserta didik akan dilayani 

secara maksimal, dan kinerja guru terus meningkat. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilaksanakan oleh peneliti melalui 

wawancara dengan Kepala SD Negeri di Dabin II Kecamatan Margadana Kota 

Tegal, diperoleh informasi adanya masalah yang menyangkut kinerja guru. 

Masalah ini meliputi kinerja guru dalam mengajar, contohnya kemampuan guru 

dalam mengembangkan silabus dan rencana pembelajaran yang masih kurang, 

proses pembelajaran yang kurang variatif karena guru menggunakan model 

pembelajaran konvensional, kurang maksimalnya penggunaan media dan sumber 

belajar peserta didik, dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang belum 

memerhatikan karakteristik peserta didik.  

Menurut Kepala Sekolah, faktor penyebab rendahnya kinerja guru adalah 

kemauan dari dalam diri guru untuk berusaha meningkatkan kinerjanya, serta 

lingkungan yang kurang memotivasi guru untuk meningkatkan kinerjanya. 

Banyak guru yang cukup puas atas kinerja yang dilakukannya saat ini karena, 

kurangnya motivasi diri dan iklim untuk berusaha meningkatkan kinerja sulit 

dibangkitkan dari diri guru. Misalnya, guru sudah memiliki pengetahuan tentang 

berbagai model dan metode pembelajaran, namun guru tidak menerapkannya di 

dalam pembelajaran. Sebagian guru senior dalam penggunaan teknologi 

pembelajaran juga belum maksimal karena pengetahuan yang masih kurang dan 

merasa malas untuk belajar teknologi pembelajaran yang modern. Guru lebih 

nyaman dan merasa tidak direpotkan dengan pembelajaran konvensional yang 
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telah dilakukan sejak dulu, hal ini berbeda jika guru menggunakan berbagai model 

yang memerlukan persiapan yang cukup banyak. Hal ini menjadikan 

pembelajaran kurang bervariasi dan menjenuhkan bagi peserta didik. 

Masalah lain yang memengaruhi kinerja yaitu, guru memiliki tugas di luar 

mengajar. Tugas tersebut diantaranya menjadi administrator, bendahara sekolah, 

pendamping ekstrakurikuler, maupun urusan di luar sekolah seperti guru memiliki 

pekerjaan atau tanggung jawab di luar sekolah, misalnya berdagang, bergabung 

dan memiliki jabatan dalam organisasi masyarakat, maupun urusan pribadi dalam 

keluarga. Tugas dan tanggung jawab tersebut menjadikan guru kurang maksimal 

dalam mengajar. Tugas tersebut seringkali mengganggu guru dalam mengajar, 

seperti waktu mengajar yang dikorbankan dan kurangnya kesiapan guru dalam 

mengajar. Akibat yang terjadi yaitu kinerja guru dalam mengajar menjadi kurang 

maksimal.  

Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kinerja seorang guru dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor dari dalam 

(internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Banyak hal yang menyebabkan 

kinerja seorang guru rendah baik itu dari iklim kerja, kepemimpiman, gaji,  

kompetensi, maupun motivasi guru. Rachmawati dan Daryanto (2013:19) 

menyatakan, ”Keberadaan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban tidak 

lepas dari pengaruh faktor internal maupun faktor eksternal yang membawa 

dampak bagi kinerja guru”. Jadi, kedua faktor tersebut memengaruhi kinerja 

seorang guru. 

Kesadaran pemerintah akan kedua faktor tersebut menjadikan pemerintah 

berusaha meningkatkan kinerja guru dengan memerhatikan faktor tersebut. 
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Berbagai upaya dilakukan seperti, memberikan pelatihan, memotivasi lewat 

seminar, melakukan pembinaan, supervisi, memberikan penghargaan, hukuman, 

serta melakukan penilaian kinerja guru secara berkelanjutan. Diharapkan dengan 

melakukan upaya tersebut, kompetensi dan motivasi guru akan meningkat 

sehingga kinerja guru juga meningkat. Menurut Mitchel (1987) dalam Rusman 

(2016:94), kinerja akan terwujud oleh dua unsur yaitu motivasi dan abilitas. 

Motivasi adalah faktor pendorong yang membuat guru melakukan sesuatu untuk 

mencapai tujuan. Sedangkan abilitas adalah kecakapan profesional guru pada 

tindakannya berwujud keterampilan mengajar yang termasuk dalam kompetensi 

seorang guru. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kinerja 

guru dalam hal ini kemampuan mengajar sebagai tugas utama guru dipengaruhi 

oleh faktor kompetensi dan motivasi yang dimiliki guru tersebut. Kompetensi 

adalah kemampuan atau kesanggupan guru dalam mengelola pembelajaran. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

Bab I Pasal 1 Ayat 10, “Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru 

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Jadi, seorang guru harus 

memiliki, menghayati, dan menguasai kompetensi untuk melaksanakan tugasnya. 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru tersebut terdiri dari empat 

kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi tersebut dapat memengaruhi 

kinerja seorang guru. Kinerja yang merupakan wujud dari perilaku sangat 

dipengaruhi oleh kompetensi tersebut terutama kompetensi pedagogik. Hal ini 
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karena, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran. 

Menurut Rifa’i dan Chatarina (2012:7), kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimiliki. Sebagai seorang pendidik, guru harus mampu 

mengoptimalkan potensi peserta didik untuk mengaktualisasi kemampuan, bakat, 

dan minatnya di kelas secara efektif.  

Kompetensi pedagogik tersebut harus dilaksanakan oleh seorang guru 

secara holistik. Namun, kenyataan yang dijumpai di lapangan saat peneliti 

melakukan studi pendahuluan pada beberapa Sekolah Dasar Negeri yang berada 

di Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal, masih dijumpai beberapa guru 

belum melaksanakan kompetensi pedagogik secara menyeluruh. Kompetensi 

pedagogik yang belum terpenuhi berdasarkan hasil wawancara tersebut meliputi, 

RPP yang digunakan untuk pembelajaran masih memanfaatkan RPP yang sudah 

tersedia tanpa ada pengembangan dari guru dan menyesuaikan karakteristik dari 

siswa, kurangnya guru dalam mengkreasikan model dan metode dalam 

pembelajaran, pembelajaran yang masih berpusat pada guru, guru kurang 

memanfaatkan teknologi, guru kurang kreatif dalam memanfaatkan sumber 

belajar yang ada, kurangnya guru memanfaatkan dan menggunakan media dalam 

pembelajaran serta setting pembelajaran yang monoton. 

Seperti penjelasan sebelumnya, kinerja guru selain dipengaruhi oleh 

kompetensi pedagogik juga dipengaruhi oleh motivasi. Sutermeister (1976) dalam 

Riduwan (2013:356) menjelaskan, faktor yang memengaruhi kinerja seseorang di 
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antaranya, pengalaman kerja, pendidikan, kepribadian, organisasi, pemimpin, 

kondisi sosial, kebutuhan individu, kondisi fisik tempat kerja, kemampuan, 

motivasi, dan sebagainya. Penjelasan tersebut menguatkan bahwa kinerja guru 

juga dipengaruhi oleh motivasi. Seseorang mendapatkan motivasi bisa dari dalam 

dirinya maupun faktor dari luar dirinya. Namun, motivasi yang berasal dari diri 

sendiri akan lebih efektif daripada motivasi dari luar dirinya. Hal ini karena, 

motivasi tersebut muncul dari diri sendiri sehingga tanpa imbalan atas 

perbutannya orang tersebut masih termotivasi akan melakukan kegiatannya terus 

menerus. Oleh sebab itu, motivasi penting bagi seorang guru untuk melaksanakan 

tugasnya. 

Motivasi adalah faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan 

tingkah laku dalam melaksanakan suatu tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi, 

seseorang memiliki kekuatan dan dorongan untuk mencapai tujuan. Uno (2014:3) 

menyatakan, “Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai 

kekuatan yang terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut 

bertindak atau berbuat”. Slavin (1994) dalam Rifa’i dan Catharina (2012:133) 

menyatakan, “Motivasi merupakan proses internal yang mengaktifkan, memandu, 

dan memelihara perilaku seseorang secara terus menerus”. 

Motivasi adalah suatu dorongan baik dari dalam maupun dari luar diri 

seseorang untuk melakukan serangkaian usaha guna memenuhi kebutuhan dan 

mencapai tujuan yang dikehendakinya. Sebagai suatu dorongan, motivasi akan 

memberikan suatu rangsangan yang baik kepada seseorang untuk memenuhi 

kebutuhannya, sehingga tujuan yang telah dicita-citakan dapat tercapai. Motivasi 

merupakan daya dorong bagi seseorang untuk berkonstribusi sebesar mungkin 
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demi keberhasilan organisasinya dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. 

Oleh karena itu, guru yang memiliki motivasi yang tinggi terhadap pekerjaan dan 

tanggung jawabnya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja guru tersebut. 

Semakin tinggi motivasi guru dalam bekerja maka semakin tinggi juga kinerja 

dari seorang guru.  

Murray (1938) dalam Usman (2014:286) berpendapat, “Manusia memiliki 

sejumlah kebutuhan yang memotivasi dirinya untuk berbuat”. Kebutuhan 

berprestasi tersebut akan mendorong setiap manusia untuk memeroleh prestasi 

atau hasil yang maksimal dalam pekerjaan atau tanggung jawabnya dengan 

melakukan serangkaian proses untuk mencapai hal tersebut. Dalam mencapai 

kebutuhan berprestasi tersebut seseorang memiliki motivasi berprestasi untuk 

mengatasi segala tantangan dan hambatan agar mencapai tujuan. 

Rifa’i dan Chatarina (2012:151) menyatakan, “Motivasi berprestasi ialah 

kecenderungan untuk mencapai keberhasilan dan melakukan kegiatan yang 

mengarah pada kesuksesan”. McClelland (1986) dalam Sutomo (2012:86) 

menyatakan, “Manusia pada hakikatnya mempunyai kemampuan untuk 

berprestasi di atas kemampuan orang lain, tiap orang memiliki keinginan untuk 

melakukan karya yang berprestasi atau yang lebih baik dari karya orang lain”. 

Kaitannya dalam bidang pendidikan, motivasi berprestasi juga dapat dijadikan 

acuan bagi guru untuk meningkatkan kualitas kinerja. Seorang guru tidak sekedar 

mengajar saja, keinginan mengarahkan tingkah laku diri sendiri pada usaha untuk 

mencapai prestasi berdasarkan kesempurnaan dalam diri seseorang juga perlu 

dimiliki oleh seorang guru. Tingginya motivasi berprestasi yang dimiliki oleh 

seorang guru akan berpengaruh pada kinerjanya di sekolah. 
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Akan tetapi, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masih adanya 

guru dengan kinerja yang rendah dikarenakan kurangnya motivasi guru terhadap 

kebutuhan akan prestasi. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti 

melalui kegiatan wawancara dengan beberapa Kepala Sekolah Dasar yang ada di 

Dabin II Kecamatan Margadana, ditemukan masalah yang berhubungan dengan 

motivasi berprestasi guru, yaitu masih terdapat beberapa guru yang kurang 

antusias dalam pengembangan pengetahuan dan wawasan melalui workshop atau 

pelatihan di bidang pendidikan, maupun dengan membaca buku-buku ilmiah 

untuk meningkatkan kompetensi yang mereka miliki. Terdapat beberapa guru 

kurang maksimal dalam mengerjakan tugasnya. Beberapa guru seperti guru senior 

merasa puas akan apa yang diperoleh saat ini dan berpendapat bahwa guru muda 

yang harus memiliki prestasi yang baik. 

Penelitian yang telah dilakukan oleh Afriyanti (2015) dengan judul, 

Pengaruh Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Guru Sekolah Dasar Gugus 

Sadewa dan Bima di Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan kompetensi 

pedagogik terhadap kinerja guru Sekolah Dasar Gugus Sadewa dan Bima 

Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen. Hal ini dibuktikan dengan 

besarnya jumlah sumbangan kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru Sekolah 

Dasar Gugus Sadewa dan Bima Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen 

sebanyak 36,9%, yang ditunjukan dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) yaitu 

0,369. 

Penelitian yang telah dilaksanakan oleh Fauzi (2016) dengan judul, 

Pengaruh Kompetensi Pedagogik dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja 
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Guru di Sekolah Dasar Gugus Ki Hajar Dewantara Kecamatan Bobotsari 

Kabupaten Purbalingga, menunjukkan bahwa: (1) adanya pengaruh yang 

signifikan  antara kompetensi pedagogik terhadap kinerja mengajar guru, besar 

sumbangan kompetensi pedagogik terhadap kinerja mengajar guru sebesar 78,2%; 

(2) terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi berprestasi terhadap kinerja 

mengajar guru, besar sumbangan motivasi berprestasi terhadap kinerja mengajar 

guru sebesar 42,7%; dan (3) terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi 

pedagogik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap kinerja 

mengajar guru, besar sumbangan kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi 

secara bersama-sama terhadap kinerja mengajar guru sebesar 79,3%. 

Berdasarkan wawancara tidak terstruktur dengan kepada Kepala Sekolah 

Dasar Negeri di Dabin II Margadana, didapatkan informasi bahwa kinerja guru 

masih belum maksimal dan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor 

diantaranya yaitu kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi guru. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru SD 

Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan, dapat diidentifikasi 

beberapa permasalahan sebagai berikut. 

(1) Kinerja sebagian guru yang masih rendah. 

(2) Proses pembelajaran yang masih monoton. 
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(3) Evaluasi hasil belajar yang kurang memerhatikan karakteristik peserta didik, 

sehingga guru kurang mengetahui perkembangan peserta didik. 

(4) Kurang kreativitasnya guru dalam penggunaan metode dan pemanfaatan 

teknologi pembelajaran yang tersedia. 

(5) RPP yang digunakan untuk pembelajaran masih memanfaatkan RPP yang 

sudah tersedia tanpa ada pengembangan dari guru. 

(6) Pembelajaran yang masih berpusat pada guru, sehingga kurang memberikan 

tempat untuk peserta didik dalam mengekspresikan diri dan memunculkan 

potensi yang dimiliki. 

(7) Terdapat sebagian guru dalam menyampaikan materi pembelajaran belum 

memerhatikan karakteristik peserta didik.  

(8) Sebagian guru memiliki motivasi berprestasi yang masih rendah. 

(9) Terdapat beberapa guru yang kurang antusias dalam pengembangan 

pengetahuan dan wawasan melalui workshop atau pelatihan di bidang 

pendidikan. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diungkapkan, masalah yang 

muncul sangatlah kompleks. Dengan demikian peneliti perlu membatasi masalah. 

Pembatasan masalah ini bertujuan agar pembahasan tidak terlalu meluas, 

menghindari kesalahpahaman maksud dan tujuan penelitian serta agar lebih 

efektif dan efesien. Beberapa hal yang dibatasi dalam pennelitian ini yaitu, 

(1) Kompetensi yang dibahas hanya kompetensi pedagogik guru meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, pelaksanaan 
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pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi peserta 

didik. 

(2) Motivasi berprestasi hanya dalam hal sebagai tugas dan tanggung jawab 

sebagai guru yang meliputi menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dengan 

sebaik mungkin, menyukai tantangan, menyukai situasi pekerjaan dengan 

tanggung jawab pribadi, memiliki keinginan untuk lebih baik dari orang lain 

dan berpikir rasional dalam meraih keberhasilan. 

(3) Kinerja guru dalam penelitian ini membahas kinerja guru dalam mengajar 

yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 

(4) Populasi dalam penelitian ini yaitu guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal baik guru kelas maupun guru mata pelajaran. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan pembatasan masalah, peneliti 

merumuskan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah ini digunakan untuk 

mengertahui apa yang akan diteliti dan dapat dijadikan pedoman penelitian. 

Berikut ini rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. 

(1) Bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik terhadap kinerja guru SD Negeri 

se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(2)  Bagaimana pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD Negeri 

se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 

(3) Bagaimana pengaruh kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru SD se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Tujuan penelitian yang akan 

diuraikan dalam bagian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum merupakan tujuan penelitian dari sudut pandang secara luas. Tujuan khusus 

adalah tujuan penelitian dari sudut pandang yang lebih sempit. Penjelasan lebih 

lanjut mengenai tujuan penelitian akan diuraikan sebagai berikut. 

1.5.1 Tujuan umum 

Tujuan umum penelitian ini yaitu untuk memeroleh pengetahuan tentang 

pengaruh kompetensi pedagogik dan motivasi berpestasi terhadap kinerja guru SD 

Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

1.5.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini yaitu: 

(1) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(2) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(3) Menganalisis dan mendeskripsikan pengaruh kompetensi pedagogik dan 

motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap kinerja guru SD Negeri se-

Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun 

praktis. Lebih jelasnya manfaat penelitian yang dilakukan sebagai berikut. 
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1.6.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis adalah manfaat yang dapat membantu untuk lebih 

memahami suatu konsep atau teori dalam disiplin ilmu. Manfaat teoritis dalam 

penelitian ini yaitu: 

(1) Memberikan pengetahuan khususnya di bidang manajemen pendidikan 

melalui kajian mengenai pengaruh kompetensi pedagogik dan motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru. 

(2) Menambah referensi bahan kajian penelitian lanjutan di bidang manajemen 

pendidikan. 

(3) Sebagai bahan masukan dalam bidang pendidikan khususnya permasalahan 

yang berkenaan dengan kinerja guru. 

(4) Memberikan gambaran tentang pengaruh kompetensi pedagogik terhadap 

kinerja guru. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

Manfaat praktis adalah manfaat dalam bentuk terapan yang secara 

langsung dapat dilaksanakan. Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1.6.2.1  Bagi guru  

 Manfaat yang diperoleh guru dalam penelitian ini yaitu: 

(1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan guru mengenai kompetensi yang 

harus dimiliki guru khususnya kompetensi pedagogik, sehingga melalui 

pengetahuan tersebut diharapkan dapat menunjang penyelenggaraan 

pembelajaran dan tujuan sekolah dapat tercapai. 
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(2) Meningkatkan motivasi berprestasi dalam setiap proses pembelajaran dan 

tanggung jawab guru dalam peningkatan pengetahuan dan wawasan yang 

dimilikinya, sehingga dengan tingginya motivasi berprestasi kinerja guru akan 

meningkat dengan sendirinya, terutama kinerja guru di dalam tugasnya yaitu 

mengajar. 

1.6.2.2  Bagi Sekolah 

 Manfaat yang diperoleh sekolah melalui penelitian ini yaitu pihak sekolah 

dapat meningkatkan kinerja guru dalam kaitannya pembelajaran di sekolah, 

termasuk sebagai alat evaluasi dalam penyelenggaraan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru dan menganalisis tingkat motivasi berprestasi guru. 

1.6.2.3  Bagi Peneliti 

 Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai 

manajemen pendidikan terutama kompetensi pedagogik, motivasi berprestasi, dan 

kinerja guru. Sehingga kedepannya diharapkan peneliti dapat memiliki kinerja 

yang baik ketika sudah menjadi guru atau pendidik. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Kajian pustaka merupakan bab kedua skripsi yang mengantarkan pembaca untuk 

mengetahui teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang disajikan pada 

bagian kajian teori. Pada bagian ini akan dijelaskan pula tentang kajian empiris 

berupa penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain, penelitian 

tersebut dijadikan acuan dalam pembuatan skripsi. Terdapat pula hubungan antar 

variabel, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian yang berupa jawaban 

sementara atas rumusan masalah.  

  

2.1 Kajian Teori 

Kajian teori menjelaskan  mengenai teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian. Teori yang berhubungan dengan penelitian ini adalah: (1) kinerja guru; 

(2) kompetensi pedagogik; dan (3) motivasi berprestasi. Uraian selengkapnya 

sebagai berikut. 

2.1.1 Kinerja Guru 

Guru adalah faktor utama penentu keberhasilan pendidikan. Berbagai 

kebijakan ditetapkan pemerintah untuk memajukan pendidikan di Indonesia, 

diantaranya meningkatkan kualitas guru. Kualitas seorang guru dapat dilihat dari 

kinerjanya dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pendidik. Berikut ini 

peneliti uraikan kinerja guru yang meliputi konsep kinerja guru, faktor-faktor 

yang memengaruhi kinerja guru, dan penilaian kinerja guru. 
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2.1.1.1  Konsep Kinerja Guru   

Mulyasa (2013:5) menyatakan, “Guru merupakan komponen paling 

menentukan dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus 

mendapatkan perhatian sentral, pertama, dan utama”. Danim (2013:17) 

menjelaskan, “Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama 

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

mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal”. Berdasarkan 

pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa, guru adalah seorang pendidik yang 

paling menentukan dalam sistem pendidikan karena tugas yang dijalankannya. 

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

pada Bab I Pasal 1 Ayat 1 menyatakan, guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Danim (2013:109) 

menyatakan, “Guru (teachers) dalam arti luas adalah semua personel yang 

menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata 

pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah (elementary and secondary level)”. Sutomo (2012:113) 

menjelaskan, “Guru merupakan profesi/jabatan atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang 

orang di luar bidang pendidikan”. Menurut Rusman (2016:19), guru adalah 

seorang pendidik, pembimbing, pelatih, dan pengembang kurikulum yang dapat 

menciptakan kondisi dan suasana belajar yang kondusif. 
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Menurut Uno (2016:15), guru adalah orang dewasa yang secara sadar 

bertanggung jawab dalam mendidik, mengajar, dan membimbing peserta didik. 

Guru harus memiliki kemampuan merancang program pembelajaran serta mampu 

menata dan mengelola kelas agar peserta didik dapat belajar yang pada akhirnya 

dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai tujuan akhir dari proses pendidikan. 

Menurut Mulyasa (2012:62), tugas seorang guru tidak hanya menyampaikan 

informasi kepada peserta didik, tetapi juga harus mampu menjadi fasilitator yang 

bertugas memberikan kemudahan belajar peserta didik. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, guru 

adalah seseorang profesional yang memiliki pengetahuan, kemampuan, tugas, dan 

tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, mengevaluasi peserta didik, mengembangkan kurikulum, dan 

menciptakan suasana belajar yang kondusif pada jalur pendidikan formal. Oleh 

sebab itu, guru dapat disebut sebagai ujung tombak keberhasilan pendidikan. Guru 

sebagai pendidik yang paling menentukan keberhasilan pendidikan harus 

memberikan kontribusi yang maksimal dan kinerja yang memuaskan terhadap 

pencapaian tujuan pendidikan tersebut. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005:252), “Kinerja adalah sesuatu 

yang dicapai". LAN (1992) dalam Rusman (2016:50) menyatakan bahwa, kinerja 

adalah performance atau unjuk kerja, dapat pula diartikan prestasi kerja atau 

pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja. Rachmawati dan Daryanto (2013:16) 

menjelaskan, “Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok yang 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan”. Fatah (1996) dalam 
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Rachmawati dan Daryanto (2013:16) menegaskan, “Kinerja diartikan sebagai 

ungkapan kemajuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan motivasi dalam 

menghasilkan sesuatu pekerjaan”. 

Tjutju dan Suwatno (2009) dalam Barnawi dan Arifin (2014:11) 

menyatakan, “Kinerja merupakan prestasi nyata yang ditampilkan seseorang 

setelah yang bersangkutan  menjalankan tugas dan perananya dalam organisasi”. 

Aritonang (2005) dalam Barnawi dan Arifin (2014:12) menjelaskan, 

Performance atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Barnawi dan Arifin (2014:13) menyatakan, “Kinerja adalah tingkat 

keberhasilan seseorang atau kelompok dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab dan wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah 

ditetapkan selama periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi”. 

Kemudian Echols dan Shadily (1995) dalam Susanto (2014:27) menyatakan, 

“Performance diartikan sebagai daya guna melaksanakan kewajiban atau tugas”. 

Westra, dkk. (1977) dalam Susanto (2014:28) menyatakan, “Performance adalah 

pelaksanaan tugas pekerjaan pada waktu tertentu”.  Mangkunegara (2002) dalam 

Susanto (2014:28) mengatakan hal berbeda, kinerja merupakan hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Mangkunegara lebih melihat kinerja dari aspek produk atau hasil dan tidak peduli 

dengan proses yang dilakukan. 
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Sianipar (1999) berpendapat dalam Susanto (2014:28), “Kinerja sebagai 

hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu 

tertentu atau perwujudan dari hasil perpaduan yang sinergis dan akan terlihat dari 

produktivitas seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya”. Jika 

Westra, dkk. lebih menekankan kinerja pada proses atau pelaksanaan kerja dan 

Mangkunegara menekankan pada hasil, lain halnya dengan Sianipar yang 

memandang kinerja bukan dari aspek proses dan hasil saja, tetapi dari aspek 

waktu juga. 

Departemen Pendidikan Nasional (2004) dalam Susanto (2014:29) 

menyatakan,  

Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat kecapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan, program, atau kebijaksanaan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Kinerja seorang pegawai 

berkaitan dengan unjuk kerja, hasil kerja, prestasi yang diperlihatkan 

pada waktu tertentu dalam rangka pemenuhan sasaran kerja individu 

yang akan memberikan sumbangan kepada sasaran organisasi. 

Berdasarkan pengertian kinerja dari berbagai sumber dan ahli dapat 

disimpulkan bahwa, kinerja atau performance adalah prestasi, tingkat kecapaian, 

hasil atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan dari suatu kegiatan atau 

kerja, kewajiban, maupun tugas dalam sebuah unit kerja atau organisasi. Guru 

merupakan salah  satu bentuk profesi yang memiliki tugas dan tanggung jawab 

untuk dilaksanakan di suatu unit kerja yaitu sekolah. Berkaitan dengan kinerja 

guru berarti hasil yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang 

pendidik adalah di dalam sekolah. 

Susanto (2014:29) berpendapat, “Kinerja guru diartikan sebagai prestasi, 

hasil atau kemampuan yang dicapai atau diperlihatkan oleh guru dalam 
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melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran”. Rachmawati dan Daryanto 

(2013:16) menyatakan, “Kinerja guru adalah kemampuan yang ditunjukkan oleh 

guru dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya”. Barnawi dan Arifin 

(2014:14) menjelaskan, “Kinerja guru diartikan sebagai tingkat keberhasilan guru 

dalam melaksanakan tugas pendidikan sesuai dengan tanggung jawab dan 

wewenangnya berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan selama periode 

tertentu dalam kerangka mencapai tujuan pendidikan”. 

Rusman (2016: 50) menjelaskan, “Kinerja guru adalah kegiatan guru dalam 

proses pembelajaan, yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar”. Natawijaya 

(1999) dalam Susanto (2014:29) menyatakan, “Kinerja guru dapat dilihat saat 

melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas dan termasuk bagaimana dia 

mempersiapkan dan mengevaluasinya”. Berdasarkan pendapat para ahli tersebut 

dapat peneliti simpulkan, kinerja guru adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh 

seorang guru dalam kewajiban dan tanggung jawabnya melaksanakan tugas 

pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar kinerja dan periode yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kinerja guru dapat dilihat dari 

kemampuan guru dalam mengajar mulai dari tahap perencanaan, melaksanakan 

pembelajaran, hingga pada penilaian hasil belajar. 

Anitah W., dkk. (2008:7.1) menyatakan, “Mengajar adalah suatu pekerjaan 

profesional, yang menuntut kemampuan yang kompleks untuk dapat 

melakukannya”. Sardiman (2014:47) menjelaskan, “Mengajar pada dasarnya 

merupakan suatu usaha untuk menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang 

mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar”. Teori 
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mengajar disampaikan oleh Slameto (2010:29) yang menyatakan, “Mengajar 

dalam definisi  yang lama ialah penyerahan kebudayaan berupa pengalaman-

pengalaman dan kecakapan kepada peserta didik kita atau usaha mewariskan 

kebudayaan masyarakat pada generasi berikut sebagai generasi penerus”.  

DeQueliy dan Gazali (1974) dalam Slameto (2010:30) berpendapat, 

“Mengajar adalah menanamkan pengetahuan pada seseorang dengan cara paling 

singkat dan tepat”. Kemudian menurut Anitah W., dkk. (2008:5.2),  mengajar 

bukan hanya menyampaikan bahan pelajaran pada peserta didik tetapi merupakan 

suatu proses upaya dalam membimbing dan memfasilitasi peserta didik supaya 

dapat belajar dengan efektif dan efisien.  

Berdasarkan pengertian mengajar dari berbagai ahli dapat disimpulkan 

bahwa, guru dalam mengajar adalah pekerjaan profesional yang menuntut 

berbagai kemampuan untuk menciptakan kondisi sistem lingkungan yang 

mendukung terjadinya proses belajar untuk menanamkan pengetahuan dengan 

cara paling efektif dan efisien.  Susanto (2014:29) menyatakan, “Kinerja mengajar 

guru adalah seperangkat perilaku nyata yang ditunjukkan guru sesuai dengan 

tugasnya sebagai pengajar”. 

2.1.1.2 Faktor yang Memengaruhi Kinerja Guru 

 Kinerja guru adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh seorang guru 

dalam kewajiban dan tanggung jawabnya melaksanakan tugas. Tugas seorang 

guru yaitu melaksanakan pendidikan dan pengajaran berdasarkan standar kinerja 

dalam periode yang ditentukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Setiap guru 

memiliki kinerja yang berbeda-beda. Terdapat guru yang memiliki kinerja tinggi 

dan ada yang memiliki kinerja yang rendah hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai 
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faktor. Suharsaputra (2012) dalam  Barnawi dan Arifin (2014:44) menjelaskan, 

kinerja guru akan efektif jika memerhatikan faktor yang dapat memengaruhinya. 

Rachmawati dan Daryanto (2013:19) menjelaskan, “Keberadaan guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibanya tidak terlepas dari pengaruh faktor internal 

maupun eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru”. 

Menurut Barnawi dan Arifin (2014:43), kinerja guru tidak terwujud begitu 

saja, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu baik faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri guru yang 

dapat memengaruhi kinerjanya, contohnya ialah kemampuan, ketrampilan, 

kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, pengalaman lapangan, dan latar 

belakang keluarga. Faktor internal tersebut dapat direkayasa dengan pre-service 

training dan in-service training. Pada pre-service training cara yang dapat 

dilakukan yaitu dengan menyeleksi calon guru secara ketat, penyelenggaraan 

proses pendidikan guru yang berkualitas, dan penyaluran lulusan sesuai 

bidangnya. Sementara in-service training, cara yang bisa dilakukan yaitu dengan 

penyelenggaraan diklat secara berkelanjutan. Faktor eksternal guru adalah faktor 

yang datang dari luar guru yang dapat memengaruhi kinerjanya contohnya ialah, 

(1) gaji; (2) sarana dan prasarana; (3) lingkungan kerja fisik; dan (4) 

kepemimpinan. Penjelasan selengkapnya dapat dilihat pada uraian berikut. 

Faktor pertama yang memengaruhi kinerja guru adalah gaji. Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 14 Ayat 1 

butir (a) dinyatakan bahwa, dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya guru 

berhak memeroleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan 

kesejahteraan sosial. Besar kecilnya gaji akan memengaruhi kinerja guru. Jika 
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seseorang memeroleh gaji tinggi dalam pekerjaanya, orang tersebut akan 

sejahtera. Orang akan bekerja antusias jika pekerjaanya mampu menyejahterakan 

hidupnya dan sebaliknya. Oleh sebab itu, untuk mengoptimalkan kinerja guru 

langkah yang perlu dilakukan ialah memberikan gaji yang layak sesuai dengan 

tingkat kinerja yang diharapkan. Jika seseorang sudah mendapatkan gaji yang 

cukup untuk menyejahterakan hidupnya, dia tidak akan berpikir untuk mencari 

pekerjaan tambahan sehingga kinerjanya akan terfokus pada satu saja. Dengan 

demikian kinerja guru akan optimal.  

Faktor kedua yang memengaruhi kinerja yaitu sarana dan prasarana. Sarana 

adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung 

digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan 

adalah semua perangkat kelengkapan yang secara tidak langsung menunjang 

pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Undang-Undang Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional Bab XII  Pasal 45 ayat 1 menyatakan, setiap satuan 

pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang 

memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan 

peserta didik. Sarana prasarana sangat menunjang pekerjaan guru. Guru yang 

dilengkapi sarana prasarana memadai akan menunjukkan kinerja yang lebih baik 

daripada guru yang tidak dilengkapi sarana prasarana yang memadai. 

Faktor ketiga yang memengaruhi kinerja yaitu lingkungan kerja fisik. 

Menurut Zaenal dan Suharto (2009) dalam Barnawi dan Arifin (2014:54), 

lingkungan kerja harus didesain agar menjadi kondusif terhadap pekerjaan untuk 

melaksanakan kegiatan dalam suasana yang aman dan nyaman. Hal pertama yang 

harus diusahakan untuk memperbaiki kinerja agar dapat melaksanakan tugasnya 
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yaitu dengan menyediakan lingkungan kerja yang baik. Beberapa faktor yang 

memengaruhi lingkungan kerja fisik meliputi pencahayaan, pewarnaan, udara, 

kebersihan, kebisingan, dan keamanan. Faktor-faktor tersebut harus diperhatikan 

sesuai dengan keadaan yang diharapkan serta sesuai dengan standar, sehingga 

dalam menjalankan tugas guru tidak terganggu dan merasa nyaman. 

Faktor eksternal terakhir yang memengaruhi kinerja guru adalah 

kepemimpinan. Kepemimpinan sangat berpengaruh terhadap kinerja guru. Baik 

buruknya pegawai dalam hal ini seorang guru selalu dihubungkan dengan 

kepemimpinan (Barnawi dan Arifin 2014:75). Brus (2008) dalam Usman 

(2014:15) menjelaskan, “Dengan kepemimpinan pemimpin memengaruhi 

tindakan orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan 

pemimpin adalah orang yang membentuk tujuan, motivasi, dan tindakan orang 

lain”. Barnawi dan Arifin (2014:68) menyatakan, “Kepemimpinan merupakan 

kemampuan memengaruhi orang lain melalui proses tertentu dalam kerangka 

mencapai tujuan organisasi”. Oleh karena itu, mengusahakan kepemimpinan yang 

baik adalah keharusan dalam upaya meningkatkan kinerja guru. 

Menurut Munandar (1992) dalam Rachmawati dan Daryanto (2013:17), 

kinerja atau prestasi ditentukan oleh banyak faktor diantaranya kecerdasan, 

kemampuan, dan bakat. Rachmawati dan Daryanto (2013:19-44) menjelaskan 

bahwa, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kinerja guru antara lain (1) 

kepribadian dan dedikasi; (2) pengembangan profesi; (3) kemampuan mengajar; 

(4) antar hubungan dan komunikasi; (5) hubungan dengan masyarakat; (6) 

kedisiplinan; (7) kesejahteraan; dan (8) iklim kerja. Penjelasan faktor tersebut 

sebagai berikut. 
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Faktor yang memengaruhi kinerja guru adalah kepribadian dan dedikasi. 

Setiap guru memiliki kepribadian yang berbeda-beda sehingga membedakan guru 

satu dengan guru yang lain. Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang 

terdiri dari unsur psikis dan fisik, artinya seluruh sikap dan perbuatan seseorang 

merupakan suatu gambaran dari kepribadian orang itu, dengan kata lain baik 

tidaknya citra seseorang ditentukan oleh kepribadiannya.  

Kepribadian guru akan tercermin dalam sikap dan perbuatannya dalam 

membina dan membimbing peserta didik. Semakin baik kepribadian guru, maka 

semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai guru. Hal ini berarti tercermin suatu dedikasi yang tinggi dari guru dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Jika seorang guru memiliki 

kepribadian yang baik dalam menjalankan tugasnya, maka guru tersebut memiliki 

kemauan yang tinggi untuk meningkatkan dedikasi dalam mendidik para peserta 

didik. Semakin baik kepribadiannya maka guru akan melaksanakan pekerjaan 

dengan baik, sehingga hasil yang dicapai juga baik. Dengan hasil yang baik, maka 

seorang guru mampu memuaskan berbagai pihak yang bersangkutan baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. 

Selanjutnya faktor yang memengaruhi kinerja yaitu, pengembangan profesi. 

Menurut Pidarta (1999) dalam Rachmawati dan Daryanto (2013:21), profesi 

adalah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan pekerjaan-

pekerjaan lain. Tetapi pekerjaan itu harus diterapkan kepada masyarakat untuk 

kepentingan masyarakat umum, bukan untuk kepentingan individual, kelompok 

atau golongan tertentu saja. Orang yang melakukan pekerjaan profesi itu harus 

ahli, yaitu orang yang memiliki daya pikir ilmu, keterampilan yang tinggi, serta 
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mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan dan hasil karyanya 

menyangkut profesi itu.  

Rachmawati dan Daryanto (2013:1) menjelaskan, “Pengembangan 

profesional adalah proses dimana guru dan kepala sekolah belajar meningkatkan 

dan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai secara tepat”. Seorang 

guru harus selalu mengembangkan profesi agar guru mampu mengikuti tuntutan 

perkembangan jaman yang terus berubah. Pengembangan profesionalisme guru 

menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen 

beserta strategi penerapannya. Dengan dilaksanakannya pembinan dan 

pengembangan profesi, diharapkan guru dapat meningkatkan kinerja secara terus 

menerus. Kinerja yang terus menerus meningkat menjadikan guru mampu 

memenuhi persyaratan yang diinginkan. Pembinaan guru juga harus sesuai arah 

dan tugas/fungsi yang bersangkutan dalam lingkungan sekolah. Semakin sering 

profesi guru dikembangkan, maka semakin mendekati predikat guru yang 

profesional dalam menjalankan tugasnya sehingga kinerja akan lebih baik dan 

terus meningkat. 

Kemampuan mengajar seorang guru juga memengaruhi kinerja. Sebagai 

seorang profesional guru memerlukan kemampuan untuk melaksanakan tugas-

tugas dengan baik. Kompetensi guru adalah kemampuan atau kesanggupan guru 

dalam mengelola pembelajaran. Kemampuan mengajar guru sebenarnya 

merupakan pencerminan penguasaan guru atas kompetensinya. Sehingga semakin 

guru menguasai kompetensi, maka kemampuan mengajarnya akan semakin baik. 

Agar guru memiliki kompetensi sesuai standar dan terus berkembang guru harus 
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memiliki jiwa inovatif, kreatif, dan kapabel (cakap), dan meninggalkan sikap 

konservatif. 

Penguasaan mengajar guru merupakan pencerminan penguasaan guru atas 

kompetensinya. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen Bab IV Pasal 10,  kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. Jika seorang guru memiliki kemampuan 

mengajar yang sesuai dengan standar yang ditetapkan dan mampu menjalankan 

tugas yang diemban maka akan memberikan efek positif bagi hasil yang dicapai 

sehingga akan meningkatkan kinerja guru.  

Kemudian faktor yang memengaruhi kinerja adalah antar hubungan dan 

komunikasi. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia saling 

berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, di 

tempat kerja, di pasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Di 

dalam organisasi komunikasi juga sangat penting, dengan adanya komunikasi 

yang baik maka organisasi dapat berjalan dengan lancar dan berhasil begitu pula 

sebaliknya.  

Sebagai seorang guru, dalam melaksanakan tugasnya perlu memerhatikan 

hubungan dan komunikasi baik antara guru dengan kepala sekolah, guru dengan 

guru, guru dengan peserta didik, guru dengan wali peserta didik, dan guru dengan 

warga sekolah. Terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik dan sehat antara 

seluruh komponen yang ada di sekolah akan menjadikan guru melaksanakan 

tugasnya dengan baik sehingga kinerja guru akan meningkat. Terbinanya 

hubungan dan komunikasi di dalam lingkungan sekolah memungkinkan guru 
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dapat mengembangkan kreativitasnya, sebab ada interaksi dan respon balik dari 

komponen lain di sekolah atas kreativitas dan inovasi sehingga menunjang 

peningkatan kinerja.  

Faktor lainnya yaitu, hubungan dengan masyarakat. Sekolah merupakan 

lembaga sosial yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, 

sebaliknya masyarakat juga tidak dapat dipisahkan dari sekolah. Keduanya 

memiliki kepentingan, keterkaitan, dan hubungan saling membutuhkan. Sekolah 

merupakan lembaga formal yang diberi tugas untuk mendidik, melatih, dan 

membimbing generasi muda sehingga mampu berperan dan bermanfaat di masa 

depan. Sementara masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan. Sekolah 

merupakan sistem terbuka terhadap lingkungannya termasuk masyarakat 

pendukungnya. Sekolah sebagai sistem terbuka, maka sekolah tidak dapat 

mengisolasi diri.  Sekolah harus berhubungan dengan lingkungan dan masyarakat 

yang ada di dalamnya.   

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah proses komunikasi antara 

sekolah dengan masyarakat. Komunikasi ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan. Komunikasi 

dapat mendorong minat dan kerjasama masyarakat dalam meningkatkan 

pengembangan sekolah. Manfaat hubungan dengan masyarakat sangat besar bagi 

peningkatan kinerja guru melalui peningkatan aktivitas-aktivitas bersama, 

komunikasi yang kontinu, proses saling memberi dan menerima, serta membuat 

instropeksi sekolah dan guru secara giat dan kontinu. Setiap aktifitas guru dapat 

diketahui oleh masyarakat, sehingga guru akan berupaya menampilkan kinerja 

yang lebih baik. 
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Kedisiplinan juga menjadi faktor yang memengaruhi kinerja. Gie (1972) 

dalam Rachmawati dan Daryanto (2013:37) memberikan pengertian bahwa, 

disiplin merupakan keadaan tertib dimana orang-orang yang tergabung dalam 

suatu organisasi induk, akan tunduk pada peraturan yang telah ada dengan rasa 

senang. Tujuan disiplin menurut Arikunto (1993) dalam Rachmawati dan 

Daryanto (2013:38) yaitu, agar kegiatan sekolah dapat berlangsung secara efektif 

dalam suasana tenang, tentram, dan setiap guru beserta karyawan dalam 

organisasi sekolah merasa puas karena terpenuhi kebutuhannya. 

Kedisiplinan sangat perlu dalam menjalankan tugas dan kewajiban guru 

sebagai pengajar, pendidik, dan pembimbing peserta didik. Disiplin yang tinggi 

akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab dengan pemahaman 

disiplin yang baik, guru akan mampu mencermati aturan-aturan dan langkah 

strategis dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Kedisiplinan 

yang baik ditunjukkan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, sehimgga 

akan memperlancar pekerjaan guru dan memberikan perubahan dalam kinerja 

guru ke arah yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Faktor yang lain yaitu kesejahteraan. Faktor kesejahteraan menjadi salah 

satu yang berpengaruh terhadap kinerja guru dalam meningkatkan kualitasnya. 

Semakin sejahtera seorang guru, maka semakin tinggi kemungkinan untuk 

meningkatkan kinerjanya. Mulyasa (2002) dalam Rachmawati dan Daryanto 

(2013:40) menegaskan bahwa, terpenuhinya berbagai macam kebutuhan manusia 

akan menimbulkan kepuasan dalam melaksanakan apapun tugasnya. Langkah 

strategis yang dapat dilakukan pemerintah untuk memaksimalkan kinerja guru 

yaitu memberikan kesejahteraan yang layak sesuai volume kerja guru, selain itu 
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memberikan insentif pendukung sebagai jaminan bagi pemenuhan kebutuhan 

hidup guru dan keluarganya. Program peningkatan mutu pendidikan apapun yang 

dilakukan jika kesejahteraan guru masih rendah, maka besar kemungkinan 

program tersebut tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Jaminan kehidupan 

yang layak dapat memotivasi guru untuk bekerja dan meningkatkan kreativitas 

sehingga kinerja selalu meningkat setiap waktu. 

Hal terakhir yang memengaruhi kinerja adalah iklim kerja. Menurut Supardi 

(2014:25), iklim kerja adalah suasana yang dirasakan oleh seluruh guru dalam 

melaksanakan tugas di sekolah. Iklim kerja di sekolah pada dasarnya merupakan 

suasana yang dirasakan baik oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan,  

maupun perserta didik (Supardi 2014:38). Sekolah sebagai suatu sistem terdiri 

dari berbagai unsur yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Iklim sekolah 

memegang peranan penting, sebab iklim itu menunjukkan suasana kehidupan 

pergaulan di sekolah itu.  

Rachmawati dan Daryanto (2013:42) menyatakan, “Iklim kerja adalah 

hubungan timbal balik antara faktor-faktor pribadi, sosial, dan budaya yang 

memengaruhi sikap individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah yang 

tercermin dari suasana hubungan kerjasama yang harmonis dan kondusif antar 

personalia di sekolah”. Supardi (2014:39) berpendapat, seluruh warga sekolah 

bertanggung jawab menciptakan iklim kerja yang kondusif yang dapat mendorong 

dan meningkatkan kinerja guru. Dengan terbentuknya iklim yang kondusif dan 

harmonis menjadikan guru nyaman dalam bekerja, sehingga guru mampu berpikir 

dengan tenang dan berkonsentrasi dalam melaksanakan tugas yang sedang 

dilaksanakannya. 
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Menurut Kopelman (1986) dalam Supardi (2014:50), kinerja organisasi 

ditentukan oleh empat faktor antara lain: (1) lingkungan; (2) karakteristik 

individu; (3) karakteristik organisasi; dan (4) karakteristik pekerjaan. Sedangkan 

Tempe (1992) dalam Supardi (2014:50) menjelaskan bahwa, faktor-faktor yang 

memengaruhi prestasi kerja atau kinerja seseorang antara lain adalah lingkungan, 

perilaku manajemen, desain jabatan, penilaian kerja, umpan balik, dan 

administrasi pengupahan.  

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, kinerja seorang 

guru dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor tersebut terdiri dari faktor yang 

berasal dari dalam diri guru (faktor internal), maupun faktor yang berasal dari luar 

guru (faktor eksternal). Faktor internal yang memengaruhi kinerja guru antara 

lain, disiplin kerja, pendidikan, keterampilan atau kemampuan mengajar yang 

didalamnya berisi mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru, motivasi, 

dan kepuasan kerja. Faktor eksternal yang mampu memengaruhi kinerja guru 

adalah manajemen kepemimpinan, tingkat penghasilan, gaji, kesehatan, jaminan 

sosial (kesejahteraan), iklim kerja, sarana prasarana, teknologi, dan kesempatan 

berprestasi. 

2.1.1.3 Penilaian Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah hasil atau prestasi yang dicapai oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Cara untuk mewujudkan kinerja yang baik salah satunya dengan 

proses penilaian kinerja. Rusman (2016:93) menyatakan, “Penilaian merupakan 

serangkaian kegiatan untuk memeroleh, menganalisis, serta menafsirkan data 

tentang proses dan hasil yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, 
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sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan”. 

Dalam mengukur kinerja seseorang, diperlukan suatu alat atau kegiatan dalam 

sebuah unit kerja atau organisasi termasuk di lingkungan pendidikan untuk 

mengukur kinerja guru. Georgia Departemen of Education mengembangkan 

teacher performance assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh 

Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). 

Menurut Uhar (2012) dalam Barnawi dan Arifin (2014:25), penilaian 

kinerja merupakan suatu kegiatan guna menilai perilaku pegawai dalam 

pekerjaannya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian kinerja guru 

merupakan proses membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja ideal 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam melaksanakan tugasnya selama 

periode tertentu. Menurut Priansa (2014:355), penilaian kinerja guru adalah suatu 

sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai, dan 

memetakan sifat-sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil kerja 

guru terkait dengan peran yang diembannya. Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 

tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Bab I Pasal 1 Ayat 8 

menjelaskan, penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas 

utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. 

Rusman (2016:93) mengungkapkan indikator jabatan fungsional kinerja 

guru sesuai SK Menpan No. 84/1993, dilakukan dengan memfokuskan unsur 

pendidikan, pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang proses pembelajaran 

dan bimbingan. Mitchell (1978) dalam Rusman (2016:94) menyampaikan teori 

dasar yang digunakan sebagai landasan untuk menilai guru yang berhubungan 
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dengan kualitas kinerja guru yaitu: Performance = Motivation X Ability. 

Rachmawati dan Daryanto (2013:121-6) mengungkapkan, indikator penilaian 

kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran di kelas yaitu, 

perencanaan program kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

dan evaluasi/penilaian pembelajaran. Susanto (2014:57) mengungkapkan, kinerja 

mengajar guru terdiri dari tiga kegiatan pokok yaitu, merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi pembelajaran. 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar. Kemampuan 

guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru yaitu mengembangkan silabus dan RPP. 

Rencana pembelajaran yang baik menurut Gagne dan Briggs (1974)  dalam Majid 

(2011:96) hendaknya mengandung tiga komponen yaitu: (1) tujuan pengajaran; 

(2) materi pelajaran/bahan ajar, pendekatan dan metode mengajar, media 

pengajaran, dan pengalaman belajar; dan (3) evaluasi keberhasilan. 

Setelah tahap perencanaan yaitu tahap pelaksanaan kegiatan pembelajaran. 

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang 

ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber 

belajar, dan penggunaan metode serta strategi pembelajaran. Pada tahap ini guru 

melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah disusun. 

Bagaimana cara guru mewujudkan rencana pembelajaran agar sesuai dengan 

tujuan yang ingin dicapai. Kegiatan tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab 

guru yang dalam pelaksanaannya menuntut kemampuan guru. Kemampuan yang 

dituntut dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran adalah pengelolaan kelas, 

penggunaan media dan sumber belajar, dan penggunaan metode pembelajaran. 
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Tahap selanjutnya adalah evaluasi/penilaian pembelajaran. Penilaian hasil 

belajar adalah kegiatan atau cara yang ditunjukkan untuk mengetahui tercapai atau 

tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah dilakukan. 

Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan 

pendekatan dan cara-cara evaluasi yang sesuai dan efektif, pengolahan hasil 

evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi sehingga dapat menjadi acuan guru untuk 

melaksanakan kegiatan pembelajaran selanjutnya. 

Berdasarkan uraian tentang penilaian kinerja guru dapat disimpulkan bahwa, 

penilaian kinerja guru adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa 

besar kinerja guru dalam tugas dan tanggung jawabnya di bidang pendidikan. 

Indikator kinerja guru dapat dilihat dari perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi/penilaian pembelajaran, dan hubungan antar pribadi. 

Penilaian kinerja guru diharapkan dapat membantu guru dalam merefleksi diri 

sehingga guru dapat mengetahui kekurangan dan kelebihannya. Penilaian juga 

digunakan sebagai acuan bagi guru dalam meningkatkan kompetensinya yang 

dapat berpengaruh positif terhadap kinerja guru itu sendiri, sehingga guru mampu 

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. 

2.1.2 Kompetensi Pedagogik 

Bagian ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

kompetensi pedagogik. Teori-teori tersebut meliputi pengertian kompetensi guru, 

kompetensi pedagogik guru, dan indikator kompetensi pedagogik guru. Penjelasan 

mengenai teori-teori kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada uraian berikut. 
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2.1.2.1 Pengertian Kompetensi Guru 

Menurut Uno (2016:62), istilah kompetensi berasal dari bahasa inggris 

competence sama dengan being competent dan competent sama dengan having 

ability, power, autthority, skill, knowledge, attitude, etc. Munandar (1992) dalam 

Uno (2016:61) menjelaskan, “Kompetensi merupakan daya untuk melakukan 

suatu tindakan sebagai hasil pembawaan dan latihan”. Samana (1994) dalam Uno 

(2016:62) menjelaskan, “Kompetensi adalah kemampuan yang ditampilkan oleh 

guru dalam melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan pendidikan 

dalam masyarakat”. 

Littrell (1984) dalam Uno (2016:62) mengatakan, “Kompetensi adalah 

kekuatan mental dan fisik untuk melakukan tugas atau keterampilan yang 

dipelajari melalui latihan dan praktik”. Kenezevich (1984) dalam Uno (2016:62) 

menjelaskan, “Kompetensi adalah kemampuan-kemampuan untuk mencapai 

tujuan organisasi”. Uno (2016:63) menjelaskan, “Kompetensi adalah merujuk 

pada kinerja seseorang dalam suatu pekerjaan yang bisa dilihat dari pikiran, sikap, 

dan perilakunya”. Spencer and Spencer (1993) dalam Uno (2016:63) membagi 

lima karakteristik kompetensi yaitu, motif, sifat, konsep diri, pengetahuan, dan 

keterampilan.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen pada Bab I Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan, kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Uno (2016:64) mengatakan, “Kompetensi guru adalah salah satu 

faktor yang memengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan di 
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sekolah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh 

faktor latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan lamanya mengajar”.  

Stone (1982) dalam Uno (2016:67) menjelaskan, “Kompetensi guru merupakan 

gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru atau tenaga kependidikan yang 

tampak sangat berarti”. Menurut Uno (2016:64-5), guru yang memiliki 

kompetensi perlu menguasai: (1) disiplin ilmu pengetahuan  sebagai sumber  

bahan pelajaran; (2) bahan ajar yang diajarkan; (3) pengetahuan tentang 

karakteristik peserta didik; (4) pengetahuan tentang filsafat dan tujuan pendidikan; 

(5) pengetahuan dan penguasaan metode dan model mengajar; (6) penguasaan 

prinsip teknologi pembelajaran; dan (7) pengetahuan terhadap penilaian dan 

mampu merencanakan, memimpin, guna kelancaran proses pendidikan. Mulyasa 

(2013:26) menjelaskan, “Kompetensi guru merupakan perpaduan antara 

kemampuan personal, keilmuan, teknologi, sosial, dan spiritual yang secara kaffah 

membentuk kompetensi strandar profesi guru yang mencakup penguasaan materi, 

pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan 

pribadi, dan profesionalisme”. 

Sudjana (1989) dalam Uno (2016: 67) membagi kompetensi guru kedalam 

tiga bagian yaitu, kompetensi bidang kognitif, kompetensi bidang sikap, dan 

kompetensi perilaku/performance.  Sementara menurut Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Bab IV Pasal 10 menjelaskan, 

kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi.  



40 

 

 

Berdasarkan berbagai pendapat yang telah disampaikan dapat disimpulkan 

bahwa, kompetensi guru adalah kemampuan seorang guru yang harus dihayati, 

dipahami, dan dikuasai oleh guru melalui latihan dan praktik untuk melaksanakan 

tugas dan tanggung jawab keprofesionalan yang terdiri dari kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

2.1.2.2 Kompetensi Pedagogik Guru 

Rifa’i dan Anni (2012:7) menjelaskan, “Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013:102), 

kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan 

dengan karakteristik peserta didik dilihat dari berbagai aspek seperti moral, 

emosional, dan intelektual. Irwantoro dan Suryana (2016:3) menyatakan, 

“Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru berkenaan dengan penguasaan 

teoritis dan proses aplikasinya dalam pembelajaran”. 

Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 butir a dalam 

Priansa (2014:123), “Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya”. Priansa (2014:124) menjelaskan, “Kompetensi pedagogik guru perlu 

diiringi dengan kemampuan guru untuk memahami karakteristik peserta didik, 
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baik aspek moral, emosional dan intelektual”. Hal ini berimplikasi bahwa seorang 

guru harus menguasai teori dan prinsip belajar. Guru harus memahami bahwa 

peserta didik unik. Guru juga harus mampu mengoptimalkan potensi peserta didik 

untuk mengaktualisasikan kemampuannya. 

2.1.2.3 Indikator Kompetensi Pedagogik 

Guru sebagai pendidik dan pengajar harus memiliki kompetensi yang 

mendukung kinerjanya. Salah satu kompetensi yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja guru yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik sangat 

berpengaruh terhadap kinerja guru dalam mengajar. Penguasaan kompetensi 

pedagogik oleh guru dapat dilihat dari berbagai aspek dan indikator.  

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 10 

Ayat 1 menyatakan bahwa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik. Kemampuan yang termasuk ke dalam kompetensi 

pedagogik antara lain subsub kemampuan: (1) menata ruang kelas; (2) 

menciptakan iklim kelas yang kondusif; (3) memotivasi peserta didik agar 

bergairah belajar; (4) memberi penguatan verbal maupun nonverbal; (5) 

memberikan petunjuk-petunjuk yang jelas kepada peserta didik; (6) tanggap 

terhadap gangguan kelas; (7) menyegarkan kelas jika kelas mulai lelah. 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012:7-8), terdapat beberapa indikator 

kompetensi pedagogik. Indikator kompetensi pedagogik tersebut selanjutnya 

dijabarkan secara rinci dalam bentuk kompetensi inti sebagai berikut: (1) 

menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, 

emosional, dan intelektual; (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik; (3) menguasai kurikulum yang terkait dengan 
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bidang pengembangan yang diampu; (4) terampil melakukan kegiatan 

pengembangan yang mendidik; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; (6) 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan 

santun dengan peserta didik; (8) terampil melakukan penilaian dan evaluasi proses 

serta hasil belajar; (9) memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk 

kepentingan belajar; dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan 

kualitas pembelajaran. 

Priansa (2014:124) menjelaskan, kompetensi pedagogik yang harus 

dimiliki guru berkaitan dengan kemampuan: (1) penguasaan terhadap karakteristik 

peserta didik; (2) penguasaan teori belajar dan prinsip pembelajaran yang 

mendidik; (3) mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu; (4) menyelenggarakan kegiatan pengembangan 

yang mendidik; (5) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; (6) memfasilitasi 

pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik; (8) melakukan penilaian dan evaluasi proses serta hasil belajar, 

kemudian memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran; (9) melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

Rusman (2016:54) menyatakan bahwa, kriteria kompetensi pedagogik 

seorang guru meliputi: (1) penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari 
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aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (2) penguasaan 

terhadap teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) mampu 

mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang 

diampu; (4) menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik; (5) 

memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik; (6) memfasilitasi 

perkembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki; (7) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik; (8) melakukan penilaian, evaluasi proses, hasil belajar, kemudian 

hasil belajar dan evaluasi tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan pembelajaran; 

dan (10) melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya pada Pasal 4 dalam 

Irwantoro dan Suryana (2016:4) menyatakan, kompetensi pedagogik terdiri dari 

tujuh kompetensi, yaitu (1) menguasai karakteristik peserta didik; (2) menguasai 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik; (3) pengembangan 

kurikulum; (4) kegiatan pebelajaran yang mendidik; (5) pengembangan potensi 

peserta didik; (6) komunikasi dengan peserta didik; dan (7) penilaian dan evaluasi. 

Menurut Mulyasa (2013:75-113), kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi: (1) kemampuan 

mengelola pembelajaran; (2) pemahaman terhadap peserta didik; (3) perancangan 

pembelajaran; (4) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (5) 

pemanfaatan teknologi pembelajaran; (6) evaluasi hasil belajar; dan (7) 

pengembangan peserta didik. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 
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Kompetensi guru-guru dalam mengelola pembelajaran perlu mendapat 

perhatian yang serius, karena banyak pihak berpendapat bahwa pendidikan di 

Indonesia dinyatakan kurang berhasil. Menurut Freire (1993) dalam Mulyasa 

(2013:76), pembelajaran sebagai proses pendidikan nampak seperti kegiatan 

menabung, dimana peserta didik sebagai celengan dan guru sebagai penabung. 

Oleh sebab itu, guru harus mampu mengubah proses pembelajaran yang nampak 

seperti menabung menjadi pembelajaran yang bermakna. Guru harus mampu 

mengelola pembelajaran menyangkut tiga fungsi manajerial yaitu perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Sehubungan dengan itu, kemampuan mengelola 

pembelajaran perlu dianalisis untuk mengetahui kelemahan yang menjadikan 

pendidikan di Indonesia dinilai kurang berhasil. 

Pemahaman terhadap peserta didik merupakan salah satu kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki oleh guru. Sedikitnya terdapat empat hal yang 

harus dipahami guru dari peserta didiknya, yaitu tingkat kecerdasan, kreativitas, 

kondisi fisik, dan perkembangan kognitif. Setiap individu memiliki perbedaan 

terhadap keempatnya. Oleh sebab itu guru harus memahami setiap perbedaan 

yang ditunjukkan dan menyesuaikan pembelajaran dengan keberagaman kondisi 

dan kebutuhan peserta didik agar mampu melaksanakan pembelajaran secara 

efektif. Tugas guru dalam memahami peserta didik merupakan hal yang wajib 

dilakukan karena peserta didik butuh perhatian dari guru baik di dalam maupun di 

luar kelas. 

Salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh guru adalah 

perancangan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memiliki akhir pada 

pelaksanaan pembelajaran. Perancangan pembelajaran sedikitnya mencakup tiga 
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kegiatan yaitu: identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan 

penyusunan program pembelajaran. Saat perancangan pembelajaran, guru harus 

melibatkan peserta didik. Misalnya, dalam identifikasi kebutuhan guru harus 

mampu mengetahui kebutuhan peserta didik dan mengaitkannya dengan 

kompetensi yang harus dimiliki, sehingga materi pembelajaran jelas, kemudian 

jika materi pembelajaran sudah ada maka bagaimana cara guru untuk menyusun 

program pembelajaran dengan media, model, sumber, dan metode yang tepat. 

Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis harus dilaksanakan 

oleh seorang guru. Kegagalan pelaksanaan pembelajaran sebagian besar 

disebabkan oleh penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, 

pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada realitas masyarakat. Guru harus 

memiliki kompetensi untuk melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Hal ini 

berarti bahwa, pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis 

antar sesama subyek pembelajaran, sehingga melahirkan pemikiran kritis dan 

komunikatif. Pembelajaran sebagai interaksi peserta didik dengan lingkungan 

tentu banyak faktor yang dapat memengaruhi baik faktor internal maupun 

eksternal.  Sebagai seorang guru tentu memiliki tugas untuk mengkondisikan 

lingkungan, sehingga lingkungan dapat berperan positif dalam pembelajaran. 

Dengan lingkungan yang positif diharapkan terjadinya perubahan perilaku dan 

terbentuknya kompetensi peserta didik. Agar pelaksanaan pembelajaran dapat 

terukur keberhasilannya maka seorang guru bisa melakukan tiga hal yaitu tes 

awal, proses, dan tes akhir. 

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dan pembelajaran dimaksudkan 

untuk memudahkan atau mengefektifkan kegiatan pembelajaran. Pada era saat ini 
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guru dituntut untuk memiliki kemampuan menggunakan dan mempersiapkan 

materi pembelajaran dalam suatu sistem jaringan komputer yang dapat diakses 

oleh peserta didik. Dengan e-learning peserta didik dapat belajar dan memiliki 

sumber belajar yang luas. Prinsip belajar komputer memberikan dampak pada 

profesionalisme guru, sehingga guru harus menambah pemahaman dan 

kompetensi baru untuk memfasilitasi pembelajaran. Namun, perlu diingat 

penggunaan teknologi hanya sebagai pendukung pembelajaran, guru harus tetap 

memiliki peran sebagai pendidik. Guru harus mengorganisir, menganalisis, 

memilih informasi yang tepat, dan sesuai dengan kompetensi peserta didik yang 

akan dicapai. 

Evaluasi hasil belajar dilakukan untuk mengetahui perubahan perilaku dan 

pembentukan kompetensi peserta didik.  Evaluasi hasil belajar dapat dilakukan 

dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan 

dan sertifikasi, benchmarking, serta penilaian program. Evaluasi hasil belajar 

dilaksanakan secara berkesimbungan dengan periode yang berbeda-beda. Menurut 

Irwantoro dan Suryana (2016:465), jenis penilaian atau evaluasi hasil belajar 

dapat berupa ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, 

ulangan kenaikan kelas, ujian sekolah, dan ujian nasional. Selanjutnya, evaluasi 

hasil belajar harus bersifat menyeluruh (komprehensif) meliputi tiga aspek yaitu 

aspek kognitif, sikap, dan keterampilan. 

Pengembangan peserta didik merupakan bagian dari kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki guru untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Menurut Irwantoro dan Suryana 

(2016:299), potensi yang dimiliki peserta didik antara lain potensi-potensi fisik, 
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kognitif, psikomotorik, moral, emosional, sosial, dan bahasa. Pengembangan 

peserta didik dapat dilakukan oleh guru melalui berbagai cara antara lain melalui 

kegiatan ekstrakurikuler, pengayaan, remidial, serta bimbingan dan konseling. 

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan tambahan yang bertujuan 

mengembangkan potensi, bakat, watak dan kepribadian peserta didik.  

Pengayaan dan remidial merupakan program tindak lanjut dari proses 

pembelajaran yang telah dilaksanakan. Pengayaan dapat dilaksanakan dengan 

memberikan materi mendalam pada suatu bahasan agar peserta didik memiliki 

pengetahuan yang lebih luas. Sedangkan program remidial dapat dilaksanakan 

oleh guru dengan mengulang materi yang telah disampaikan dan memberikan 

evaluasi ulang dengan soal yang lebih sederhana. Program terakhir yaitu 

bimbingan dan konseling yang diberikan guru kepada peserta didik. Bimbingan 

konseling bertujuan untuk membantu peserta didik, sehingga peserta didik dapat 

mengembangkan kepribadiannya secara optimal, baik aspek fisik, intelektual, 

emosional, sosial, maupun moral-spiritual (Satori, dkk. 2011:4.17). 

Berdasarkan uraian mengenai indikator kompetensi yang dijelaskan oleh 

para ahli dapat disimpulkan bahwa, indikator yang termasuk ke dalam kompetensi 

pedagogik, yaitu: (1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan 

(menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik); (2) 

pemahaman terhadap karakteristik masing-masing peserta didik termasuk 

didalamnya aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual; (3) 

pengembangan kurikulum atau silabus sesuai dengan bidang pengembangan yang 

diampu; (4) perancangan pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik; 

(5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (6) pemanfaatan 
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teknologi pembelajaran; (7) evaluasi hasil belajar yang memuat tiga aspek dan 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik; (8) pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya; (9) memanfaatkan 

hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan belajar; (10) melakukan tindakan 

reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Indikator-indikator tersebut 

sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dalam mengajar. Hal ini dikarenakan 

kompetensi pedagogik adalah kompetensi instruksional-edukatif (mengajar dan 

mendidik) yang esensial dan fundamental bagi guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya, terutama tugas mengajar, melatih, membimbing, mendidik, 

mengarahkan, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

2.1.3 Motivasi Berprestasi 

Bagian ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan motivasi 

berprestasi. Teori-teori tersebut meliputi pengertian motivasi, pengertian motivasi 

berprestasi, dan karakteristik motivasi berprestasi. 

2.1.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi adalah dorongan dari dalam diri seseorang. Motivasi berasal dari 

bahasa latin “movere” yang berarti menggerakkan. Kata “motif” dapat diartikan 

sebagai keadaan dalam pribadi orang yang mendorong individu untuk melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu guna mencapai suatu tujuan (Suryabrata 2015:70). 

Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan dari luar subjek 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Berawal 

dari kata “motif”, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang 

telah aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan 

untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau mendesak.  
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Wlodkowski (1985) dalam Siregar dan Nara (2015:49) menjelaskan, 

“Motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku 

tertentu dan yang memberi arah serta ketahanan pada tingkah laku tersebut”. 

Waworunto (2011:3) menjelaskan, “Motivasi merupakan suatu proses psikologis 

yang mencerminkan interaksi antara sikap, persepsi, kebutuhan, dan keputusan 

yang terjadi pada diri seseorang”. 

Usman (2014:276) menyatakan, “Motivasi merupakan keinginan yang 

terdapat dalam seorang individu yang merangsangnya untuk melakukan tindakan 

atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang berperilaku”. Callahan dan 

Clark (1988) dalam Sutomo (2012:84) menyatakan, “Motivasi adalah tenaga 

pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku ke arah tujuan 

tertentu”. Maslow (1870) dalam Sutomo (2012:84) mengatakan, “Motivasi 

merupakan tenaga pendorong dari dalam yang menyebabkan manusia berbuat 

sesuatu atau berusaha memenuhi kebutuhannya”. Vroom dalam Usman 

(2014:289) mengatakan, “Motivasi adalah hasil dari tiga faktor yaitu valensi, 

harapan dan istrumentasi”. Maslow (1970) dalam Usman (2014:181-5), 

menjelaskan mengenai hirarkhi kebutuhan yang dapat memengaruhi motivasi 

seseorang.  Hirarkhi kebutuhan dibedakan menjadi empat, adapun penjelasannya 

dapat dilihat pada uraian berikut. 

Kebutuhan fisiologis, adalah kebutuhan dasar atau kebutuhan yang paling 

rendah dari manusia seperti sandang, papan, dan pangan. Sebelum manusia 

menginginkan kebutuhan diatasnya, kebutuhan ini harus dipenuhi terlebih dahulu 

agar dapat hidup secara normal. Oleh karena itu, manusia terdorong untuk 

melakukan kegiatan dalam rangka pemuasan kebutuhan fisiologisnya. 
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Kebutuhan keselamatan, setelah manusia dapat memenuhi kebutuhan 

fisiologis, maka muncul kebutuhan baru yaitu kebutuhan akan keselamatan. 

Kebutuhan akan keselamatan atau rasa aman tidak hanya bersifat fisik akan tetapi 

juga bersifat psikologis. Seseorang membutuhkan rasa aman  dalam dirinya, 

terlindungi dari berbagai ancaman, terjaminnya keselamatn hidupnya, bahkan 

perlakuan adil  dalam pekerjaan. 

Setelah kebutuhan keselamatan atau rasa aman terpenuhi, maka muncul 

kebutuhan baru yaitu kebutuhan hidup berkelompok, bergaul, bermasyarakat, 

ingin mencintai dan dicintai, serta ingin memiliki dan dimiliki. Contoh kebutuhan 

ini bersahabat, bergaul, bekerja sama, dan berorganisasi. Pengakuan atas 

keberadaan dan harkat martabat seseorang dapat menjadikan seseorang tersebut 

akan lebih terpacu dalam pekerjaannya, karena pengakuan akan dirinya dari orang 

lain. 

Kebutuhan selanjutnya yaitu penghargaan, kebutuhan akan penghargaan 

atau ingin berprestasi. Contoh kebutuhan ini antara lain ingin mendapatkan 

ucapan terimakasih, ucapan selamat, menunjukkan rasa hormat, mendapatkan 

penghargaan, dan lain-lain. Hal tersebut dapat memacu seseorang untuk berjuang 

demi mendapat pengakuan atas keberadaan dan statusnya oleh orang lain. 

Kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan aktualisasi diri atau realisasi diri, 

pemenuhan kepuasan, atau ingin berprestasi. Kebutuhan akan pengembangan 

berbagai potensi yang dimiliki seseorang. Pengembangan akan potensi-potensi 

yang dimiliki oleh seseorang dapat mengakibatkan seseorang akan memberikan 

sumbangan yang lebih besar bagi kemajuan organisasi dan dari kemajuan 

profesional tersebut, seseorang akan dapat memuaskan jenis kebutuhan lainnya. 
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Contoh kebutuhan ini antara lain mengoptimalkan potensi diri secara kreatif dan 

inovatif, ingin pekerjaan yang menantang, melakukan pekerjaan yang kreatif, dan 

ingin mencapai taraf hidup yang serba sempurna. 

Menurut McClelland (1962) dalam Usman (2014:292), terdapat tiga 

kebutuhan pokok yang mampu memengaruhi motivasi seseorang. Kebutuhan 

pokok tersebut yaitu kebutuhan berprestasi (need of achievement), kebutuhan akan 

afiliasi (need of affilition), dan kebutuhan akan kekuasaan (need of power). 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai motivasi dapat disimpulkan bahwa, 

motivasi adalah daya dorong yang berasal dari dalam diri seseorang untuk 

mencapai prestasi atau hasil sesuai dengan tujuan yang dikehendakinya. Motivasi 

dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat berasal dari dalam dan dari luar 

manusia. Adanya motivasi dapat disebabkan oleh kebutuhan yang mampu 

mendorong manusia untuk memerolehnya, seperti kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keselamatan, kebutuhan berkelompok, kebutuhan penghargaan, 

kebutuhan aktualisasi diri, kebutuhan berprestasi, kebutuhan afiliasi, dan 

kebutuhan akan kekuasaan. 

2.1.3.2 Pengertian Motivasi Berprestasi 

McClelland (1962) dalam Usman (2014:292) menjelaskan, “Motivasi 

berprestasi ialah dorongan dari dalam diri untuk mengatasi segala tantangan dan 

hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Menurut McClelland (1962) dalam 

Usman (2014:292), terdapat tiga kebutuhan yang memengaruhi motivasi 

seseorang yaitu: (1) kebutuhan akan prestasi (need of achievement) di singkat n 

Ach; (2) Kebutuhan akan afiliasi (need of affilition) disingkat n Aff; (3) kebutuhan 

akan kekuasaan (need of power) disingkat n Pow. Berdasarkan penjelasan tersebut 
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diketahui bahwa, seseorang membutuhkan prestasi menyebabkan seseorang akan 

memiliki motivasi untuk berprestasi. Kebutuhan akan prestasi dapat dipelajari dan 

ditingkatkan setelah mendapatkan pelatihan atau pengalaman.  

Rifa’i dan Anni (2012:151) menjelaskan, “Motivasi berprestasi yakni 

kecenderungan untuk mencapai keberhasilan atau tujuan, dan melakukan kegiatan 

yang mengarah pada kesuksesan/kegagalan”. Atkinson (1964) dalam Rifa’i dan 

Anni (2012:152) menjelaskan, individu dapat dimotivasi berprestasi dengan cara 

memeroleh keberhasilan atau menghindari kegagalan. Banyak orang yang lebih 

termotivasi untuk menghindari kegagalan bukan mencapai keberhasilan, 

sementara yang lain lebih termotivasi untuk mencapai keberhasilan bukan 

menghindari kegagalan. Menurut Wahidmurni (2010) dalam Sudaryono dkk. 

(2013:91), motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong individu untuk 

berbuat lebih baik dari apa yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya maupun 

yang dibuat atau diraih orang lain. 

Menurut Heckhausen (1967) dalam Djaali (2015:103), motivasi berprestasi 

adalah suatu dorongan yang terdapat dalam diri individu yang selalu berusaha 

atau berjuang untuk meningkatkan atau memelihara kemampuan setinggi 

mungkin dalam aktivitas dengan menggunakan standar keunggulan. Standar 

keunggulan ini terbagi menjadi tiga yaitu standar keunggulan diri, standar 

keunggulan tugas, dan standar keunggulan individu atau guru lain. Menurut Djaali 

(2015:103), motivasi berprestasi adalah kondisi fisiologis dan psikologis yang 

terdapat dalam diri  seseorang sehingga mendorongnya untuk melakukan aktivitas 

tertentu guna mencapai suatu kebutuhan tertentu (berprestasi setinggi mungkin). 
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Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, motivasi 

berprestasi adalah dorongan dari dalam diri individu untuk mengatasi segala 

tantangan dan hambatan untuk berbuat lebih baik dari yang pernah diraih 

sebelumnya maupun yang diraih orang lain. Jika seorang guru memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi dalam dirinya, maka guru akan berusaha untuk terus 

meningkatkan kemampuannya dan selalu ingin berbuat yang lebih baik dari 

sebelumnya. Waworunto (2011:4) menjelaskan, “Motivasi berprestasi seorang 

guru adalah dorongan atau keinginan untuk berprestasi dengan baik dalam 

melaksanakan tugas pokok dan tugas tambahannya di sekolah”.  Jadi, bila seorang 

guru memiliki motivasi berprestasi yang tinggi, maka kinerja guru tersebut akan 

lebih baik pula. Hal ini karena guru tersebut selalu berusaha lebih baik dalam 

menjalankan tugas dan kewajibannya. 

2.1.3.3 Karakteristik Motivasi Berprestasi 

Seseorang yang memiliki motivasi berprestasi tinggi memiliki karakteristik 

berbeda dengan orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Oleh sebab itu, 

beberapa ahli dapat menyimpulkan karakteristik orang yang memiliki motivasi 

berprestasi yang tinggi. McClelland (1962) dalam Usman (2014:293) menyatakan 

bahwa, orang yang memiliki motif berprestasi tinggi memiliki ciri-ciri antara lain: 

(1) bertanggung jawab atas segala perbuatan, mengabdikan diri pada karir dan 

masa depan serta tidak menyalahkan orang lain dalam kegagalan; (2) berusaha 

mencari umpan balik atas perbuatan dan bersedia mendengarkan pendapat orang 

lain sebagai masukan untuk memperbaiki diri; (3) berani mengambil risiko 

dengan penuh perhitungan melebihi orang lain dan menciptakan yang terbaik; (4) 

berusaha melakukan sesuatu secara inovatif dan kreatif dan mampu mewujudkan 
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gagasan dengan baik dan kurang menyenangi sistem yang membatasi gerak ke 

arah yang lebih positif; (5) pandai mengatur waktu dan tidak menunda pekerjaan; 

serta (6) bekerja keras dan bangga dengan hasil yang dicapai. 

Sudaryono, dkk. (2013:91) berpendapat, motivasi berprestasi seseorang 

dapat diukur melalui karakteristik orang tersebut seperti: (1) berusaha untuk 

unggul dalam kelompoknya; (2) menyelesaikan tugas dengan baik; (3) rasional 

dalam meraih keberhasilan; (4) menyukai tantangan; (5) mempunyai tanggung 

jawab pribadi untuk sukses; dan (6) menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung 

jawab pribadi, umpan balik, dan resiko tingkat menengah. 

Djaali (2015:109) menyatakan, terdapat enam karakteristik individu yang 

motivasi berprestasinya tinggi, yaitu:  

(1) menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab 

pribadi atas hasil-hasilnya dan bukan atas dasar untung-untungan, 

nasib, atau kebetulan; (2) memilih tujuan realistis tetapi menantang 

dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu besar risikonya; 

(3) mencari situasi atau pekerjaan di mana ia memperoleh umpan 

balik dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau tidaknya 

hasil pekerjaannya; (4) Senang bekerja sendiri dan bersaing untuk 

mengungguli orang lain; (5) mampu menangguhkan pemuasan 

keinginannya demi masa depan yang lebih baik; (6) tidak tergugah 

untuk sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan lainnya, ia 

akan mencarinya apabila hal-hal tersebut merupakan lambang 

prestasi, suatu ukuran keberhasilan. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, seseorang yang 

memiliki motivasi berprestasi memiliki karateristik: (1) bertanggung jawab 

terhadap tugas yang dimiliki dan berusaha menyelesaikan dengan baik; (2) 

menghendaki adanya umpan balik untuk memperbaiki dirinya; (3) berani 

mengambil resiko dengan penuh perhitungan atas tantangan yang diberikan; (4) 

menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses dan mengungguli orang lain.  
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2.2 Hubungan antar Variabel 

Penelitian ini terdiri dari tiga variabel yaitu kinerja guru (Y), kompetensi 

pedagogik (X1) dan motivasi berprestasi (X2). Kinerja guru adalah hasil atau 

prestasi guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pengajaran 

maupun pendidikan. Kinerja guru tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik 

faktor dari dalam individu maupun faktor dari luar diri individu. Faktor yang 

memengaruhi kinerja guru dari dalam yaitu motivasi dan kompetensi. Pendapat 

dari Mitchell (1978) dalam Rusman (2016: 94) bahwa, performance atau kinerja 

dipengaruhi oleh motivasi dan kemampuan (ability), atau dapat dituliskan 

“Performance = Motivation X Ability”. 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

Bab IV Pasal 10 menjelaskan bahwa terdapat empat kompetensi yang harus 

dimiliki oleh seorang guru salah satunya yaitu kompetensi pedagogik. Menurut 

Rusman (2016:22), kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola 

pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan potensi yang dimilikinya. Penguasaan kompetensi pedagogik 

sangat memengaruhi kinerja guru dalam mengajar. Selain kompetensi pedagogik, 

motivasi juga berpengaruh terhadap kinerja guru.  

McClelland (1962) dalam Usman (2014:292) menyatakan, “Motivasi 

berprestasi ialah dorongan dari dalam diri untuk mengatasi segala tantangan dan 

hambatan dalam upaya mencapai tujuan. Semakin besar kemauan seseorang untuk 

mencapai tujuan tersebut semakin tinggi pula motivasi yang dimiliki. Seseorang 
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yang memiliki motivasi tinggi akan berusaha meraih prestasi dan kemauan untuk 

menjadi lebih baik. Dorongan untuk mendapatkan prestasi yang tinggi akan 

menjadikan seorang guru selalu berupaya mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan yang dimilikinya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, kinerja guru 

memiliki hubungan dengan kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi 

karena kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi adalah faktor yang 

memengaruhi kinerja guru. Hubungan yang terjadi saling berkaitan, jika 

kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi tinggi, tinggi pula kinerja guru 

tersebut dan sebaliknya.  

 

2.3 Kajian Empiris 

Penelitian di bidang manajemen pendidikan telah banyak dilakukan.  

Beberapa peneliti pernah melakukan penelitian tentang pengaruh kompetensi  

pedagogik, motivasi berprestasi, dan kinerja guru. Uraian dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan sebagai berikut. 

Penelitian yang dilaksanakan oleh Parwati. dkk. (2013) dengan judul, 

Kontribusi Efektifitas Kepemimpinan Kepala Sekolah, Kompetensi Pedagogik 

Guru, dan Motivasi Berprestasi Guru terhadap Kinerja Guru di SMK Negeri 1 

Sukawati. Penelitian ini merupakan penelitian ex-post facto. Pengujian dilakukan 

dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Jika nilai thitung>ttabel maka hipotesis 

nihil diterima dan sebaliknya jika thitung<ttabel maka hipotesis nihil ditolak. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas 

kepemimpinan Kepala Sekolah, kompetensi  pedagogik dan motivasi berprestasi 
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berkontribusi secara signifikan terhadap kinerja guru SMA Negeri 1 Sukawati, 

baik secara terpisah maupun simultan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2010) dengan judul, Studi Kasus 

Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Al-Inayah 

Rawa Kalong Gunung Sindung Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja guru yang dipengaruhi oleh motivasi berprestasi sebesar 43,69%, 

sedangkan 56,31% ditentukan oleh faktor lain seperti lingkungan, harapan/cita-

cita, emosi keinginan, status, pengembangan diri, dan lain-lain yang diperoleh 

melalui wawancara penulis dengan para responden di sekolah. 

Penelitian tentang motivasi berprestasi juga dilaksanakan oleh Hidayathi 

(2015) dengan judul, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Motivasi berprestasi terhadap Kinerja Guru SD Negeri Dabin I Kecamatan 

Cilacap Tengah Kabupaten Cilacap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) 

ada pengaruh antara gaya kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru; (2) 

ada pengaruh antara motivasi berprestasi terhadap kinerja guru; (3) ada pengaruh 

antara gaya kepemimpinan kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru; (4) gaya kepemimpinan memberikan 

sumbangan pengaruh sebesar 13,2% terhadap kinerja guru; (5) motivasi 

berprestasi memberikan sumbangan sebesar 27,7% terhadap kinerja guru; dan (6) 

gaya kepemimpinan dan motivasi berprestasi secara bersama-sama memberikan 

sumbangan pengaruh sebesar 28,7% terhadap kinerja guru. 

Viqraizin (2015) juga melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh 

Kompetensi Pedagogik dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru di Sekolah 

Dasar Negeri se-Kecamatan Gondokusuman Yogyakarta. Penelitian ini 
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menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey. Analisis data 

menggunakan teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan: (1) 

kompetensi pedagogik berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan 

sumbangan 11,28%; (2) kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru dengan sumbangan sebesar 6,32; (3) kompetensi pedagogik dan kepuasan 

kerja secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dengan 

sumbangan sebesar 17,6%. 

Harjanto (2015) juga melaksanakan penelitian yang hampir sama dengan 

metode yang berbeda dengan judul, Pengaruh Motivasi Berprestasi dan 

Kompetensi Pedagogik terhadap Kinerja Mengajar Guru. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil 

penelitian menunjukkan variabel motivasi berprestasi memiliki pengaruh terhadap 

kinerja mengajar guru. Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 

kompetensi pedagogik guru dengan kinerja mengajar guru. Motivasi berprestasi 

guru dengan kompetensi pedagogik guru secara bersama-sama berkorelasi 

terhadap kinerja mengajar guru. 

Penelitian tentang kinerja guru dilaksanakan oleh Rahman (2014) dengan 

judul, Professional Competence, Pedagogical Competence and the Performance 

of Junior High School of Science Teachers. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode korelasi kuantitatif. Penelitian Rahman sebagai 

berikut, 

The results of this study concluded that professional and pedagogical 

competence give positive effect on the performance of Junior High 

School science teacher in Ternate. To improve the professional 

competence and pedagogical competence of junior high science 
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teacher in Ternate, the efforts that need to be done include: educating 

and training on a regular basis, activating thr MGMPs (the teachers’ 

forum), preparing science textbooks continuing education, optimizing 

the supervision of principals, training in the use of various science 

teaching strategies, using of laboratory science training tool, training 

of IT -based media design and conducting action research. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi profesional dan pedagogik 

memberikan efek positif pada kinerja guru IPA di SMP Ternate. Untuk 

meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik dari guru di 

SMP Ternate, upaya yang perlu dilakukan antara lain: mendidik dan pelatihan 

secara teratur, mengaktifkan guru MGMP (forum guru), menyiapkan buku teks 

ilmu pendidikan berkelanjutan, mengoptimalkan pengawasan kepala sekolah, 

pelatihan dalam penggunaan berbagai strategi pengajaran ilmu, menggunakan alat 

pelatihan ilmu laboratorium, pelatihan IT berbasis desain media dan melakukan 

penelitian tindakan. 

Supraswati (2016) melakukan penelitian dengan judul, Hubungan antara 

Motivasi Berprestasi dengan Kinerja Guru dalam Pembelajaran SDN Gugus 

Silawe Kajoran Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) motivasi 

berprestasi guru di Gugus Silawe Kajoran Magelang tergolong sedang dengan 

frekuensi 80%; (2) kinerja guru di Gugus Silawe Kajoran Magelang tergolong 

sedang dengan frekuensi 83%; dan (3) terdapat hubungan positif antara motivasi 

berprestasi dengan kinerja guru dalam pembelajaran Sekolah Dasar Negeri Gugus 

Silawe Kajoran Magelang, hal ini ditunjukkan dengan nilai singnifikasi 0,007 dan 

nilai kolerasi 0,902. Artinya semakin tinggi motivasi berprestasi guru, maka 

semakin baik kinerja dalam pembelajarannya, dan semakin rendah motivasi 

berprestasi guru maka kinerjanya juga akan menurun dalam pembelajaran. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) dosen dari Universitas Halu 

Oleo Kendari dengan judul, Contribution of Competence Teacher (Pedagogical, 

Personality, Professional Competence and Social) On the Performance of 

Learning.  

The results of data analysis using multiple regression showed that, 

partially pedagogical, personal competence, professional 

competence and social competence has a significant influence in 

improving learning performance. The contribution of all the 

teaching competencies simultaneously or jointly declared significant 

has influence in improving the quality of performance in the learning 

process. 

Hasil analisis data menggunakan regresi berganda menunjukkan bahwa, 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan 

kompetensi sosial memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan 

kinerja. Kontribusi semua kompetensi mengajar secara bersamaan atau secara 

bersama-sama menyatakan signifikan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas 

kinerja dalam proses pembelajaran. 

 Huda (2016) melakukan penelitian dengan judul, Pengaruh Supervisi 

Kepala Sekolah dan Motivasi Berprestasi terhadap Kompetensi Pedagogik Guru 

SD se-Dabin III Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa: (1) ada pengaruh antara supervisi kepala sekolah 

terhadap kompetensi pedagogik guru; (2) ada pengaruh antara motivasi 

berprestasi terhadap kompetensi pedagogik guru; (3) ada pengaruh antara  

supervisi kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara bersama-sama terhadap 

kompetensi pedagogik guru; (4) supervisi kepala sekolah memberikan sumbangan 

pengaruh sebesar 14,5% terhadap kompetensi pedagogik guru; (5) motivasi  
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berprestasi memberikan sumbangan sebesar 31,5% terhadap kompetensi 

pedagogik guru; serta (6) supervisi kepala sekolah dan motivasi berprestasi secara  

bersama-sama memberikan sumbangan pengaruh sebesar 32% terhadap 

kompetensi pedagogik guru. 

Putra, dkk. (2013) melakukan penelitian dengan judul, Hubungan Motivasi 

Berprestasi, Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Etos Kerja dengan 

Kinerja Guru di SMA N 1 Kubutambahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 

(1) terdapat kontribusi yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja 

guru dengan kontribusi sebesar 44,6%; (2) terdapat kontribusi yang signifikan 

antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru dengan 

kontribusi sebesar 59,7%; (3) terdapat kontribusi yang signifikan antara etos kerja 

dengan kinerja guru dengan kontribusi sebesar 41,9%; (4) terdapat kontribusi 

yang signifikan antara motivasi berprestasi, perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah, dan etos kerja secara simultan dengan kinerja guru SMAN I 

Kubutambahan dengan kontribusi sebesar 72,3%. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Guru sebagai pendidik memiliki posisi sentral dalam keterlaksanaan 

pembelajaran untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang 

harus diwujudkan guru meliputi tujuan pendidikan nasional dan instruksional 

untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Berbagai upaya dilakukan demi 

terwujudnya pendidikan yang berkualitas dan sesuai dengan perkembangan jaman 

baik dari sarana prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Upaya yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas akan 
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kurang maksimal jika SDM tidak ikut diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya, 

terutama guru. Kualitas guru sangat menentukan kualitas pendidikan. Hal ini 

karena guru berinteraksi langsung dengan peserta didik dan menentukan tujuan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Berhasil tidaknya guru dalam mencapai 

pendidikan yang berkualitas dapat dilihat dari kinerja guru dalam mengajar. 

Kinerja guru adalah hasil atau prestasi yang diperlihatkan dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab mendidik dan mengajar untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Setiap guru memiliki kinerja yang berbeda-beda. Perbedaan 

tersebut disebabkan oleh berbagai faktor. Kompetensi dan motivasi adalah dua 

faktor yang dapat memengaruhi kinerja guru. Seorang guru wajib memiliki empat 

kompetensi, salah satunya yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik 

sangat berpengaruh terhadap kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran.  

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, 

mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. 

Selain kompetensi, kinerja guru juga dipengaruhi oleh dorongan atau 

tindakan untuk berbuat atau bertindak yang disebut motivasi. Dalam hal ini 

peneliti lebih memfokuskan pada motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi 

adalah dorongan atau tindakan dari seorang guru untuk selalu ingin 

mengembangkan pengetahuan yang dimiliki dan meningkatkan prestasi kerjanya. 

Tinggi rendahnya kemauan guru untuk mengembangkan pengetahuan dan 

meningkatkan prestasi kerja akan memengaruhi kinerja guru. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa terdapat pengaruh kompetensi pedagogik dan motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru. Penelitian ini akan membahas pengaruh 

kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru. Keterkaitan 
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antara kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi terhadap kinerja guru dapat 

digambarkan dalam kerangka berpikir yang tergambar dalam skema berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema Kerangka Berpikir 

 

Skema tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru sebagai variabel terikat, 

kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi sebagai variabel bebas. 

Kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi adalah faktor yang memengaruhi 

kinerja guru. 

 

2.5 Hipotesis Penelitian 

Sugiyono (2014: 99) menjelaskan, “Hipotesis adalah jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Riduwan (2013:37) 

Kompetensi Pedagogik 

1. Perencanaan pembelajaran 

2. Pemahaman terhadap peserta didik 

3. Pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis 

4. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

5. Evaluasi hasil belajar; dan 

pengembangan peserta didik 

Motivasi Berprestasi 

1. Berusaha untuk unggul dalam 

kelompoknya  

2. Menyelesaikan tugas dengan baik 

3. Rasional dalam meraih keberhasilan 

4. Menyukai tantangan 

5. Menyukai situasi pekerjaan dengan 

tanggung jawab pribadi, umpan balik, 

dan resiko tingkat menengah 

 

 

Kinerja Guru 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

2. Pelaksanaan pembelajaran 

3. Penilaian pembelajaran 
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mendefinisikan, “Hipotesis adalah jawaban atau dugaan sementara yang harus 

diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah”. Berdasarkan kerangka berpikir 

maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

H01 Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi 

pedagogik dengan kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. (ρ1 = 0) 

Ha1 Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi 

pedagogik dengan kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. (ρ1 ≠ 0) 

H02 Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

berprestasi dengan kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. (ρ2 = 0) 

Ha2  Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi 

berprestasi dengan kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. (ρ2 ≠ 0) 

H03  Tidak terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi 

pedagogik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan 

kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(ρ3 = 0) 

Ha3 Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara kompetensi 

pedagogik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama dengan 

kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

(ρ3 ≠ 0). 
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BAB 5 

PENUTUP 

Bab 5 merupakan bab terakhir dalam penelitian skripsi. Bab ini membahas tentang 

simpulan dan saran penelitian. Penelitian berjudul, Pengaruh Kompetensi 

Pedagogik dan Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru SD Negeri se-Dabin 

II Kecamatan Margadana Kota Tegal telah selesai dilaksanakan. Berdasarkan 

hasil penelitian yang diperoleh, dapat dibuat simpulan dan saran. Penjelasan 

tentang simpulan dan saran diuraikan sebagai berikut. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan analisis data, pengujian hipotesis, serta hasil pembahasan yang 

telah dijabarkan, peneliti memperloleh kesimpulan sebagai berikut. 

(1) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik dengan 

kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

Pernyataan ini dibuktikan dari hasil penghitungan analisis regresi sederhana 

dengan perolehan thitung>ttabel (14,377>1,987) dan signifikansinya 0,000<0,05, 

berarti H0 ditolak, yang berarti kompetensi pedagogik berpengaruh secara 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Besarnya hubungan kompetensi 

pedagogik terhadap kinerja guru tergolong sangat kuat, dengan koefisien R 

sebesar 0,835. Kontribusi variabel kompetensi pedagogik (X1) dengan 

variabel kinerja guru (Y) sebesar 69,7%, sisanya sebesar 30,3% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang dalam penelitian ini tidak diteliti. 
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(2) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan motivasi berprestasi dengan 

kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan Margadana Kota Tegal. 

Pernyataan ini dibuktikan dengan perolehan thitung>ttabel (11,267>1,987) dan 

signifikansinya 0,000<0,05. Penelitian ini berarti menolak H0. Hal ini berarti, 

motivasi berprestasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja guru. Besarnya hubungan motivasi berprestasi dengan kinerja guru 

tergolong kuat, dengan koefisien R sebesar 0,765. Kontribusi variabel 

motivasi berprestasi (X2) dengan variabel kinerja guru (Y) sebesar 58,5%, 

sisanya sebesar 41,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. 

(3) Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan kompetensi pedagogik dan 

motivasi berprestasi terhadap kinerja guru SD Negeri se-Dabin II Kecamatan 

Margadana Kota Tegal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji F, diperoleh nilai 

Fhitung>Ftabel (158,347>3,09887), berarti H0 ditolak. Artinya kompetensi 

pedagogik dan motivasi berprestasi secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap kinerja guru. Berdasarkan analisis korelasi ganda, diperoleh nilai R 

sebesar 0,884 artinya korelasi antara kompetensi pedagogik dan motivasi 

berprestasi terhadap kinerja guru sebesar 0,884. Nilai korelasi ganda berada 

di antara 0,80 – 1,000 dapat disimpulkan bahwa terjadi hubungan yang sangat 

kuat antara kompetensi pedagogik dan motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guru. Selain itu, diperoleh angka R
2
 (R Square) sebesar 0,781, artinya 

sumbangan pengaruh variabel kompetensi pedagogik dan motivasi berpestasi 

terhadap kinerja guru sebesar 78,10%, sedangkan sisanya sebesar 21,9% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti 

memberikan saran sebagai berikut. 

(1) Bagi guru diharapkan untuk terus meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

motivasi berprestasi yang dimiliki guna menunjang kinerja. Peningkatan 

kompetensi pedagogik dapat dilakukan dengan mengikuti berbagai kegiatan 

ilmiah seperti seminar, melakukan penelitian ilmiah, membaca buku yang 

dapat menambah pengetahuan mengenai kompetensi pedagogik. Peningkatan 

motivasi berprestasi dapat dilakukan guru dengan cara memperbaiki kinerja 

yang telah lalu dan menanamkan keinginan untuk berprestasi dalam setiap 

pekerjaan yang dilakukan. 

(2) Bagi pihak sekolah, diharapkan dapat membangun iklim sekolah yang sehat 

dan kondusif di mana seluruh warga sekolah dapat mengeluarkan segala 

potensi dan minat yang ada dalam diri mereka. Iklim sekolah dapat dibangun 

dengan meningkatkan hubungan yang harmonis seluruh warga sekolah. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin diharapkan dapat memotivasi dan 

memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh guru.  

(3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang 

juga memengaruhi kinerja guru, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan 

baru tentang peningkatan kinerja guru. 
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