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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. IKLIM SEKOLAH 

1. Pengertian Iklim Sekolah 

Litwin dan Stringer menjelaskan, iklim sekolah didefinisikan secara 

bervariasi oleh para ahli sebagai hasil dari persepsi subyektif terhadap sistem 

formal, gaya informal kepala sekolah, dan faktor lingkungan penting lainnya 

yang mempengaruhi sikap, kepercayaan, nilai dan motivasi individu yang 

berada pada sekolah tersebut.
1
 Namun demikian dari beberapa variasi definisi 

iklim sekolah tersebut apabila ditelaah lebih mendalam, maka akan mengerucut 

dalam tiga pengertian. Pertama, iklim sekolah didefinisikan sebagai 

kepribadian suatu sekolah yang membedakan dengan sekolah yang lain. 

Kedua, iklim sekolah didefinisikan sebagai suasana di tempat kerja yang 

mencakup berbagai norma yang kompleks, nilai, harapan, kebijakan dan 

prosedur yang mempengaruhi pola prilaku individu dan kelompok. Ketiga, 

iklim sekolah didefinisikan sebagai persepsi individu terhadap kegiatan, 

praktik dan prosedur serta persepsi tentang prilaku yang dihargai, didukung 

dan diharapkan dalam suatu organisasi. 

Pemahaman iklim sekolah sebagai suatu kepribadian suatu sekolah 

merujuk kepada beberapa pendapat berikut. Halpin dan Croft menjelaskan 

bahwa iklim sekolah sebagai suatu intangible tetapi penting untuk sebuah 

                                                           
1
 Gunbayi, Ilhan, School Climate and Teacher`s Perceptions on Climate Factors : 

Research Into Nine Urban High Schools, (The Turkish Online Journal of Educational Technology 

(TOJET), 2007), h. 1 
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organisasi dan dianalogikan dengan kepribadian seorang individu.
2
 Pretorius 

dan Villiers menjelaskan bahwa iklim sekolah merujuk kepada hati dan jiwa 

dari sebuah sekolah, psikologis dan atribut institusi yang menjadikan sekolah 

memiliki kepribadian yang relatif bertahan dan dialami oleh seluruh anggota 

yang menjelaskan persepsi kolektif dari prilaku rutin dan akan mempengaruhi 

sikap dan prilaku sekolah.
3
 

Menurut Hoy, Smith dan Swetlend, iklim sekolah dipahami sebagai 

manifestasi dari kepribadian sekolah yang dapat dievaluasi di dalam sebuah 

kontinum dari sekolah terbuka ke iklim sekolah tertutup. Iklim sekolah terbuka 

didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan dan kejujuran, serta memberikan 

peluang kepada guru, manajemen sekolah dan peserta didik untuk terlibat 

secara konstruktif dan kooperatif dengan satu sama lain.
4
 Menurut Sorenson 

dan Goldsmith, memandang iklim sekolah sebagai kepribadian yang kolektif 

dari sekolah.
5
 Oleh karena itu inti dari iklim sekolah adalah bagaimana kita 

memperlakukan satu sama lain. Iklim sekolah sebagai kualitas dan karakter 

dari kehidupan sekolah yang mencerminkan norma-norma, tujuan, nilai, 

hubungan interpersonal, praktek belajar mengajar serta struktur organisasi. 

Pemahaman iklim sekolah sebagai suasana di tempat merujuk pada 

beberapa pendapat berikut : Moss mendefinisikan iklim sekolah sebagai 

                                                           
2
 Tubbs, JE, dan Garner, M, The Impact of School Climate on School Outcomes, , 

(Journal Of College Teaching and Learning, 2008), h. 17 
3
 Pretorius, Stephanus dan Villiers, Elsabe de, Educators Perceptions of School Climate 

and Health in Selected Primary School, (South African Journal of Educational, 2009) h. 33 
4
 Milner, Karen dan Khoza, Hariet, A Comparison of Teachers Stress and Scholl Climate 

Across School with Different Matric Success Rate, (South African Journal of Educational, 2008), 

h. 158 
5
 Sorenson dan Ricard D, Goldmith, Llyod M, The Principal`s Guide to Managing School 

Personel, (Corwin Press, 2008) h. 30 
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pengaturan suasana sosial atau lingkungan belajar. Moss membagi lingkungan 

sosial menjadi 3 kategori, yaitu : (1) hubungan, termasuk keterlibatan, 

berafiliasi dengan orang lain di dalam kelas, dan dukungan guru; (2) 

pertumbuhan pribadi antara orientasi tujuan, meliputi pengembangan pribadi 

dan peningkatan diri semua anggota lingkungan; dan (3) pemeliharaan sistem 

dan perubahan sistem, meliputi ketertiban dari lingkungan, kejelasan dari 

aturan aturan dan kesungguhan dari guru dalam menegakkan aturan.
6
 

Wenzkaff, mengemukakan iklim suatu sekolah menginformasikan mengenai 

atmosfer dalam kelas, ruang fakultas, kantor dan setiap gang yang ada di 

sekolah. Haynes, mendefinisikan iklim sekolah sebagai kualitas dan konsistensi 

interaksi interpersonal dalam masyarakat sekolah yang mempengaruhi kognitif 

sosial pekembangan psikologi anak. 

Styron dan Nyman menjelaskan iklim sekolah adalah komponen 

penting untuk mewujudkan sekolah menengah yang efektif. Iklim sekolah 

adalah lingkungan remaja yang ramah, santai, sopan, tenang dan enerjik. 

Keseluruhan iklim sekolah dapat ditingkatkan oleh sikap dan prilaku positif 

dari para siswa dan guru. Iklim sekolah berkaitan dengan lingkungan yang 

produktif dan kondusif untuk belajar siswa dengan suasana yang 

mengutamakan kerjasama, kepercayaan, kesediaan, keterbukaan, bangga dan 

komitmen. Iklim sekolah berkaitan juga prestasi akademik, moral fakultas dan 

prilaku siswa. Iklim sekolah menengah yang optimal adalah iklim sekolah yang 

                                                           
6
 Moss, R.H, Evaluating Educational Environments. Procedures, Measures, Findings, and 

Policy Implications, (San Fransisco: Jossey-Bass, 1979) h. 81 
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resfonsif terhadap perkembangan kebutuhan setiap siswa, merangsang 

pertumbuhan pribadi dan akademik. 

Pemahaman iklim sekolah sebagai persepsi individu merujuk pada 

beberapa pendapat berikut. Stichter menyimpulkan iklim sekolah sebagai 

persepsi bersama tentang apa yang sedang terjadi secara akademis, secara 

sosial  dan lingkungan di sekolah secara rutin..
7
 Iklim secara luas 

menggambarkan persepsi bersama menyangkut beberapa hal yang ada di 

sekeliling kita. Secara sempit iklim diartikan sebagai persepsi bersama 

mengenai kebijakan organisasi dan prosedur pelaksana, baik secara formal 

maupun informal.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka dapat 

dinyatakan bahwa iklim sekolah adalah suasana yang diciptakan oleh kepala 

sekolah selaku pemimpin yang dapat menunjang terjadinya proses belajar 

mengajar. 

2. Urgensi Iklim Sekolah 

Uraian mengenai urgensi iklim sekolah didasarkan pada dampak yang 

dapat ditimbulkannya merujuk kepada beberapa berbagai penelitian. Freiberg 

menegaskan iklim sekolah dapat menjadi pengaruh positif pada kesehatan 

lingkungan belajar atau hambatan yang signifikan untuk belajar. 

Tentang pentingnya iklim sekolah Marshall memberikan beberapa 

kesimpulan mengenai pentingnya iklim sekolah bagi berbagai pihak, yaitu : (1) 

iklim sekolah dapat mempengaruhi banyak orang di sekolah, (2) iklim sekolah 

di perkotaan beresiko tinggi menunjukkan bahwa lingkungan yang positif 

mendukung dan budaya sadar iklim sekolah signifikan dapat membentuk 
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kesuksesan siswa perkotaan dalam memperoleh gelar akademik, (3) hubungan 

interpersonal yang positif dan kesempatan  belajar yang optimal bagi siswa di 

semua lingkungan demografis dapat meningkatkan prestasi dan mengurangi 

prilaku maladaptive, (4) iklim sekolah yang positif berkaitan dengan 

peningkatan kepuasan kerja bagi personil sekolah, (5) iklim sekolah dapat 

memainkan peran penting dalam menyediakan suasana sekolah yang sehat dan 

positif, (6) interaksi dari berbagai sekolah dan faktor iklim kelas dapat 

memberikan dukungan yang memungkinkan semua anggota komunitas sekolah 

untuk mengajar dan mengajar dengan optimal, (7) iklim sekolah termasuk 

kepercayaan, menghormati, saling mengerti kewajiban dan perhatian untuk 

kesejahteraan lainnya, memilki pengaruh yang kuat terhadap pendidik dan 

peserta didik, hubungan antara peserta didik serta prestasi akademis dan 

kemajuan sekolah secara keseluruhan. Iklim sekolah yang positif merupakan 

lingkungan yang kaya untuk pertumbuhan pribadi dan keberhasilan akademik.
8
 

 

Banyak penelitian telah mengidentifikasi berbagai dimensi untuk 

mengukur iklim sekolah. Salah satunya menurut Gunbayi adalah Halpin dan 

Croft yang mengajukan delapan dimensi iklim organisasi. Empat diantaranya 

berfokus pada prilaku guru yaitu disengagement, hindrance, esprit dan 

intimacy. Empat dimensi lagi fokus pada prilaku kepala sekolah, yaitu 

aloofness, production, thrust, dan consideration.
9
 Tahun 1968 Harvard 

Business mengidentifikasi enam dimensi iklim sekolah, yaitu flexibility, 

responsibility, standards, rewards, clarity and team commitment. Schneider 

pada tahun 1983 mengemukakan enam dimensi iklim organisasi, yaitu 

organizational support, member quality, opennes, supervisory style, member 

conflict dan member autonomy. 

Tahun 1996 Hoy, Hofman, Sabo dan Bliss menjabarkan enam dimensi 

iklim sekolah, yang dikelompokkan ke dalam dua aspek, yaitu aspek prilaku 

                                                           
8
 Marshall, Megan L, Defining Factors and Educational Influences. Center of Research on 

School Climate and Classroom Management Georgia State University, (Examining School 

Climate, 2002), h. 2 
9
 Gunbayi, Ilhan, School Climate and Teacher`s Perceptions on Climate Factors : Research 

Into Nine Urban High Schools, (The Turkish Online Journal of Educational Technology (TOJET), 
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kepala sekolah dan aspek prilaku guru. Tiga dimensi kepala sekolah yang 

diukur adalah supprtive, directive dan restrictive, sedangkan tiga dimensi 

prilaku guru yang diukur adalah collegial, commited dan disengaged. 

Supportive adalah perilaku kepala sekolah yang diarahkan kepada 

kebutuhan sosial dan prestasi kerja. Kepala sekolah suka menolong, benar – 

benar memperhatikan guru dan berupaya memotivasi dengan menggunakan 

kritik yang konstruktif dan dengan memnberikan contoh melalui kerja keras. 

Directive adalah prilaku kepala sekolah yang kaku. Kepala sekolah terus 

menerus memantau hampir semua aspek prilaku guru di sekolah. Restrictive 

adalah prilaku kepala sekolah yang membatasi pekerjaan guru daripada 

memfasilitasinya. Kepala sekolah membebani guru dengan pekerjaan 

administratif dan permintaan lainnya yang mengganggu tanggung jawab 

mengajar. Collegial adalah prilaku guru yang terbuka dan mendukung interaksi 

antara guru secara profesional. Seperti saling menghormati dan membantu satu 

sama lain baik secara individu maupun secara kelompok. Committed adalah 

prilaku guru yang diarahkan untuk membantu siswa dalam mengembangkan 

kemampuan intelektual dan sosial. Guru bekerja ekstra keras untuk 

memastikan keberhasilan siswa di sekolah. Disengaged adalah prilaku guru 

yang kurang fokus dan bermakna bagi kegiatan profesional. 

Cohen, et, al. Menjabarkan pengukuran iklim sekolah ke dalam sepuluh 

dimensi, yang dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu : safety, teaching and 

learning, interpersonal relationship dan institutional environment. 
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Kategori pertama terdiri atas (1) rule and norms, meliputi adanya aturan 

yang dikomunikasikan dengan jelas dan dilaksanakan dengan konsisten; (2) 

physical safety meliputi perasaan siswa dan orang tua siswa yang merasa aman 

dari kerugian fisik di sekolah; (3) social and emotional security meliputi 

perasaan siswa yang merasa aman  dari cemoohan, sindiran dan pengucilan. 

Kategori kedua terdiri atas (1) support and learning, menunjukkan adanya 

dukungan terhadap praktek – praktek, seperti tanggapan yang positif dan 

konstruktif, dorongan untuk mengambil resiko, tantangan akademik, perhatian 

individual dan kesempatan untuk menunjukkan pengetahuan dan keterampilan 

dalam berbagai cara: (2) social and civic learning, menunjukkan adanya  

dukungan untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan sosial dan 

kemasyarakatan, termasuk mendengarkan secara efektif, pemecahan masalah, 

refleksi dan tanggung jawab serta pembuatan keputusan yang etis. Kategori ke 

tiga terdiri atas (1) A Resfect For Divercity, menunjukkan adanya sikap saling 

menghargai terhadap perbedaan individu pada semua tingkatan, yaitu antara 

siswa  dengan siswa, orang tua dengan siswa dan orang tua dengan orang tua; 

(2) soccial support adults, menunjukkan adanya kerjasama dan hubungan yang 

saling mempercayai antara orang tua dengan orang tua untuk mendukung siswa 

dalam kaitannya dengan harapan tinggi untuk sukses, keinginan untuk 

mendengar dan kepedulian pribadi; (3) social support students, menunjukkan 

adanya jaringan hubungan untuk mendukung kegiatan akademik. Kategori ke 

empat terdiri atas (1) school connctedness/engagement, meliputi ikatan positif 

dengan sekolah, rasa memiliki dan norma – norma umum untuk berpartisipasi 
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dalam kehidupan sekolah bagi siswa dan keluarga; (2) physical surroundings, 

meliputi kebersihan, keteetiban dan daya tarik fasilitas dan daya tarik fasilitas 

dan sumber daya alam dan material yang memadai. 

 

B. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja 

 

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap individu 

dalam kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan 

dengan hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja. Menurut 

Smith yang dikutif oleh Mulyasa, menyatakan bahwa kinerja adalah 

“…..output drive from processes, human or otherwise”. Kinerja merupakan 

hasil atau keluaran dari suatu proses. Dikatakan lebih lanjut oleh Mulyasa 

bahwa kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk kerja.
10

 

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang 

merupakan efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan 

karyawannya berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka 

kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam menjalankan 

perannya dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah 

ditetapkan agar membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. 
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 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional. Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan 

Menyenangkan, (Bandung: Rosdakarya, 2005), h. 136 
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Suryadi Prawirosentono mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja 

yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara 

legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”.
11

  

Samsudin memberikan pengertian kinerja sebagai tingkat pelaksanaan 

tugas yang dapat dicapai seseorang dengan menggunakan kemampuan yang 

ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan 

organisasi.
12

 Sedangkan Nawawi memberikan pengertian kinerja sebagai 

hasil pelaksanaan suatu pekerjaan.
13

 Pengertian tersebut memberikan pema-

haman bahwa kinerja merupakan suatu perbuatan atau perilaku seseorang 

yang secara langsung maupun tidak langsung dapat diamati oleh orang lain. 

Mangkunegara mengidentifikasikan kinerja (prestasi kinerja) sebagai 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan.
14

 Dalam kamus Bahasa Indonesia, kinerja berarti sesuatu yang 

dicapai, prestasi diperlihatkan, kemampuan kerja seseorang untuk 

melaksanakan tugasnya yang baik untuk menghasilkan hasil yang 
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 Prawirosentono, Suryadi. Kebijakan Kinerja Karyawan, Kiat Membangun Organisasi 

Kompetititif Menjelang Perdagangan Bebas. (Yogyakarta: BPFE.  1999), h. 2 
12

 Samsudin, Sadili,  Manajemen Sumber Daya, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 

159 
13

 Nawawi, Hadari. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif, 

(Yogyakarta: Ga jah Mada University Press, 2005), h. 234 
14

 Mangkunegara, Anwar Prabu, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT. 

Remaja Rosda Karya, 2000) h. 67 
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memuaskan, guna tercapainya tujuan suatu organisasi atau kelompok dalam 

suatu unit kerja.
15

  

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh 

seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu 

aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. 

Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja 

seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Keberhasilan kinerja juga 

ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan seseorang pada bidang tersebut. 

Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan kepuasan kerja seseorang. Apabila hasil 

kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan 

melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang 

baik. Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan 

mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu 

pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah 

yang akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan. 

 

2.   Pengertian Kinerja Guru 

Menurut Mangkunegara, istilah kinerja guru berasal dari kata job 

performance/actual permance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya 

yang dicapai oleh seseorang).
16

 Untuk mencapai kinerja maksimal, guru 

harus berusaha mengembangkan seluruh kompetensi yang dimilikinya dan 
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 Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Depdiknas, 2002), h. 102 
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27 

 

 
 

juga memanfaatkannya serta mampu menciptakan situasi dan suasana yang 

ada di lingkungan sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Jadi, kinerja guru merupakan hasil kerja dimana para guru mencapai 

persyaratan – persyaratan pekerjaan. Devies mengatakan bahwa setiap orang 

itu mempunyai empat fungsi umum yang mencirikan kinerja seorang guru, 

adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan, yaitu pekerjaan seorang guru dalam menyusun tujuan 

belajar. 

2. Mengorganisasikan, yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan 

menghubungkan sumber – sumber belajar sehingga dapat mewujudkan 

tujuan belajar dengan cara yang paling efektif, efisien, dan seekonomis 

mungkin. 

3. Memimpin, pekerjaan seorang guru untuk memotivasi, mendorong, dan 

menstimulasikan murid – muridnya, sehingga mereka siap mewujudkan 

tujuan belajar. 

4. Mengawasi, yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah 

fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah berhasil 

dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujan belum dapat 

diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur kembali situasinya.
17

 

 

Kinerja guru dalam proses belajar mengajar adalah kemampuan guru 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengajar yang memiliki keahlian 

mendidik anak didik dalam rangka pembinaan peserta didik untuk 

tercapainya tujuan pendidikan. Keberhasilan seorang guru bisa dilihat dari 

kriteria – kriteria yang ada, apakah telah mencapai secara keseluruhan. 

Apabila kriteria tersebut telah tercapai secara keseluruhan, menandakan 

bahwa pekerjaan seorang guru telah dianggap memiliki kualitas kerja yang 

baik. Sebagaimana telah disebutkan dalam pengertian kinerja, bahwa kinerja 
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 Devies, Ivor K, Pengelolaan Belajar, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1987) h 35-36 



28 

 

 
 

guru adalah hasil kerja yang terlihat dari serangkaian kemampuan yang 

dimiliki oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru.  

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat 

dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang 

harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud 

perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. 

Berkenaan dengan standar kinerja guru, Sahertian sebagaimana dikutip 

Kusmianto menjelaskan bahwa: 

“Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam 

menjalankan tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara 

individual, (2) persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) 

pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam 

berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan yang aktif dari 

guru”.
18

 

 

UU Republik Indonesia No. 20  Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 

39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 

melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. 

Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV 

Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar prestasi 

kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru 

berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil 
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 Kusmianto, panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas (1997), h. 49 
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pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan 

belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru.
19

 

 

3. Unsur – unsur Kinerja Guru 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap guru telah disebutkan 

dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan pasal 28 ayat 3 yang berbunyi : kompetensi sebagai agen 

pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan 

anak usia dini meliputi : 

a. Kompetensi Paedagogik, mengenai bagaimana kemampuan guru dalam 

mengajar, dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Pendidikan Nasional dijelaskan, kemampuan ini meliputi 

kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap 

peserta didik, perncangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi kepribadian, kepribadian guru ini meliputi kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi 

teladan bagi peserta didik serta berakhlak mulia. 

c. Kompetensi profesional, pekerjaan seorang guru alah merupakan suatu 

profesi yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesi adalah 

pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan biasanya dibuktikan 

dengan sertifikasi dalam bentuk ijazah. 

d. Kompetensi sosial, kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan diri 

dalam menghadapi orang lain. Dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19 

Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional dijelaskan kompetensi 

sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 
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berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan masyarakat 

sekitar.
20

 

 

4. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Berbicara tentang kinerja mengajar guru, tidak dapat dipisahkan dari 

faktor – faktor pendukung dan masalah yang menyebabkan dapat 

terhambatnya pembelajaran secara baik dan benar dalam rangka pencapaian 

tujuan yang diharapkan guru dalam mengajar. Menurut Kartini, faktor yang 

mendukung kinerja guru dapat digolongkan ke dalam dua macam, yaitu : 

a. Faktor dari dalam diri sendiri ( intern ) 

Faktor dari dalam diri sendiri adalah kecerdasan, keterampilan dan 

kecakapan, bakat, kemapuan dan minat, motif, kesehatan, kepribadian, cita 

– cita dan tujuan dalam bekerja. 

b. Faktor dari luar diri sendiri ( ekstern ) 

Faktor dari luar diantaranya : lingkungan keluarga, lingkungan kerja, 

komunikasi dengan kepala sekolah, sarana dan prasarana.
21

 

 

Mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dijelaskan oleh 

Mulyasa. Menurut Mulyasa sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal : 

Kesepuluh faktor tersebut adalah:  

(1) dorongan untuk bekerja, (2) tanggung jawab terhadap tugas, (3) minat 

terhadap tugas, (4) penghargaan terhadap tugas, (5) peluang untuk 

berkembang, (6) perhatian dari kepala sekolah, (7) hubungan interpersonal 

dengan sesama guru, (8) MGMP dan KKG, (9) kelompok diskusi 

terbimbing serta (10) layanan perpustakaan.
22
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Menurut Mangkunegara, faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).  

1.   Faktor kemampuan 

Secara psikologi, kemempuan guru terdiri dari kemampuan kompetensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). Artinya seorang guru 

yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi dan sesuai dengan 

bidangnya serta terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari hari, maka 

ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, 

seorang pegawai perlu ditetapkan sesuai dengan keahliannya. Dengan 

penempatan guru sesuai dengan bidangnya, akan dapat membantu dalam 

efektivitas suatu pekerjaan. 

2.   Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi situasi 

kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan seseorang yang 

terarah untuk mencapai tujuan pendidikan.
23

 

 

Selanjutnya pendapat lain juga dikemukakan oleh Surya (2004: 10) 

tentang faktor yang mempengaruhi kinerja guru.  

“Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja profesional guru 

adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan kesejahteraan guru. 

Kepuasan ini dilaterbelakangi oleh faktorfaktor: (1) imbalan jasa, (2) rasa 

aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, (5) 

kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri”.
24

 

 

C. Meclelland mengatakan dalam bukunya yang dikutip oleh 

Mangkunegara berpendapat bahwa ada hubungan yang positif antara motif 

berprestasi dengan pencapaian kinerja.
25

 Guru sebagai pendidik memiliki 

tugas dan tanggung jawab yang berat. Guru harus menyadari bahwa ia harus 

mengerjakan tugasnya tersebut dengan sungguh – sungguh, bertanggung 

jawab, ikhlas dan tidak asal – asalan, sehingga siswa dapat dengan mudah 

menerima apa saja yang disampaikan oleh gurunya. Jika ini tercapai, maka 
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guru akan memiliki tingkat kinerja yang tinggi. Meclelland juga 

mengemukakan enam karakteristik dari guru yang memiliki motif berprestasi 

tinggi : (1) memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi, (2) berani 

mengambil resiko, (3) memiliki tujuan yang realistis, (4) memanfaatkan 

rencana kerja yang menyeluruh dan berjuang untuk merealisasikan tujuannya, 

(5) memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam seluruh kegiatan kerja 

yang dilakukan, (6) mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana yang 

telah diprogramkan.
26

 

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, faktor-faktor yang 

menentukan tingkat kinerja guru dapat disimpulkan antara lain: (1) tingkat 

kesejahteraan (reward system); (2) lingkungan atau iklim kerja guru; (3) 

desain karir dan jabatan guru; (4) kesempatan untuk berkembang dan 

meningkatkan diri; (5)  motivasi atau semangat kerja; (6) pengetahuan; (7) 

keterampilan dan; (8) karakter pribadi guru. 

5. Indikator Kinerja Guru 

Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang 

penting untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru 

merupakan kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni 

keterampilan, upaya sifat keadaan dan kondisi eksternal.
27

 Tingkat 

keterampilan merupakan bahan mentah yang dibawa seseorang ke tempat 

kerja seperti pengalaman, kemampuan, kecakapan-kecakapan antar pribadi 

serta kecakapan tehknik. Upaya tersebut diungkap sebagai motivasi yang 
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diperlihatkan karyawan untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. Sedangkan 

kondisi eksternal adalah tingkat sejauh mana kondisi eksternal mendukung 

produktivitas kerja. 

Indikator yang dapat dilihat dari peran guru untuk meningkatkan 

kemampuan dalam proses belajar mengajar, menurut Usman antara lain 

adalah:  

a) Kemampuan merencanakan belajar mengajar yang meliputi : menguasai 

garis – garis besar penyelenggaraan pendidikan, menyesuaikan analisa 

materi pelajaran, menyusun program semester, menyususn program 

pembelajaran,  

b) Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar meliputi : tahap pra 

instruksional, tahap instruksional, tahap evaluasi dan tindak lanjut,  

c) Kemampuan mengevaluasi meliputi : evaluasi normatif, evaluasi formatif, 

laporan hasil evaluasi, pelaksanaan program perbaikan dan pengayaan.
28

 

 

Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran 

sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan tujuan pendidikan, karena guru 

langsung bersinggungan dengan peserta didik, untuk memberikan bimbingan 

yang akan menghasilkan tamatan / lulusan yang diharapkan. Guru merupakan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi perencana, pelaku dan penentu 

tercapainya tujuan keberhasilan dalam pembelajaran. Guru harus memiliki 

kepribadian yang sejati yang ditunjang dengan kinerja dan kepemimpinan 

yang baik  serta pengelolaan diri yang baik akan menghasilkan kualitas 

peserta didik yang baik pula.
29

 

Kinerja dapat dilihat dari beberapa kriteria, menurut Castetter seperti 

yang dikutip Mulyasa mengemukakan bahwa ada empat kriteria kinerja yaitu: 
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(1). Karakteristik individu, (2). Proses, (3). Hasil dan (4) Kombinasi antara 

karakter individu, proses dan hasil.
30

  

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara 

pekerjaan dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru 

pada bidang tugasnya. Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara 

mutlak harus dilakukan. Bila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan 

keahliannya akan berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan 

mereka, juga akan menimbulkan rasa tidak puas pada diri mereka. Rasa 

kecewa akan menghambat perkembangan moral kerja guru. Menurut Pidarta 

bahwa moral kerja positif ialah suasana bekerja yang gembira, bekerja bukan 

dirasakan sebagai sesuatu yang dipaksakan melainkan sebagai sesuatu yang 

menyenangkan. Moral kerja yang positif adalah mampu mencintai tugas 

sebagai suatu yang memiliki nilai keindahan di dalamnya. Jadi kinerja dapat 

ditingkatkan dengan cara memberikan pekerjaan seseorang sesuai dengan 

bidang kemampuannya.
31

  

Kemampuan terdiri dari berbagai macam, namun secara konkrit dapat 

dibedakan menjadi dua macam yaitu :  

a. Kemampuan intelektual merupakan kemampuan yang dibutuhkan 

seseorang untuk menjalankan kegiatan mental, terutama dalam 

penguasaan sejumlah materi yang akan diajarkan kepada siswa yang sesuai 

dengan kurikulum, cara dan metode dalam menyampaikannya dan cara 

berkomunikasi maupun tehknik mengevaluasinya. 

b. Kemampuan fisik adalah kapabilitas fisik yang dimiliki seseorang 

terutama dalam mengerjakan tugas dan kewajibannya.
32
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Dari uraian diatas dapat disimpulkan indikator kinerja guru antara lain : 

a. Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan mengajar.  

b. Penguasaan materi yang akan diajarkan kepada siswa 

c. Penguasaan metode dan strategi mengajar 

d. Pemberian tugas-tugas kepada siswa 

e. Kemampuan mengelola kelas 

f. Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi. 

 

6. Penilaian Kinerja Guru 

Penilaian kinerja guru merupakan suatu proses yang bertujuan untuk 

mengetahui atau memahami tingkat kinerja guru satu dengan tingkat kinerja 

guru yang lainnya atau dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. 

Hani Handoko menjelaskan bahwa, “penilaian prestasi kerja (performance 

appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi 

atau menilai prestasi kerja karyawan”. Penilaian kinerja pada dasarnya 

merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif 

dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas 

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.  

Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam 

penilaian kinerja guru. Namun demikian, ada dua model yang paling sesuai 

dan dapat digunakan sebagai instrumen utama, yaitu skala penilaian dan 

lembar observasi atau penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau 

perilaku orang lain melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau 
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kategori yang memiliki makna atau nilai. Observasi merupakan cara 

mengumpulkan data yang biasa digunakan untuk mengukur tingkah laku 

individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik 

dalam situasi yang alami sebenarnya maupun situasi buatan. Tingkah laku 

guru dalam mengajar, merupakan hal yang paling cocok dinilai dengan 

observasi. 

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat 

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan 

menggunakan patokan-patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian kinerja 

berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, 

kelebihan, kekurangan dan potensinya. Bagi sekolah hasil penilaian para guru 

sangat penting arti dan perannya dalam pengambilan keputusan. 

Kinerja guru dipengaruhi juga oleh kepuasan kerja yaitu perasaan 

individu terhadap pekerjaan yang memberikan kepuasan bathin kepada 

seseorang sehingga pekerjaan itu disenangi dan digeluti dengan baik. Untuk 

mengetahui keberhasilan kinerja perlu dilakukan evaluasi atau penilaian 

kinerja dengan berpedoman pada parameter dan indikator yang ditetapkan 

yang diukur secara efektif dan efisien seperti produktivitasnya, efektivitas 

menggunakan waktu, dana yang dipakai serta bahan yang tidak 

terpakai. Sedangkan evaluasi kerja melalui perilaku dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengukur perilaku seseorang dengan teman sekerja atau 

mengamati tindakan seseorang dalam menjalankan perintah atau tugas yang 

diberikan, cara mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan dengan orang lain. 
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Hal ini diperkuat oleh pendapat As’ad yang menyatakan bahwa dalam 

melakukan evaluasi kinerja seseorang dapat dilakukan dengan menggunakan 

tiga macam kriteria yaitu : 

 (1). Hasil tugas, 

Evaluasi hasil tugas adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja 

individu dengan beberapa kriteria (indikator) yang dapat diukur. 

(2). Perilaku 

Evaluasi perilaku dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

perilakunya dengan rekan kerja yang lain, dan 

(3). Ciri individu   

Evaluasi ciri individu adalah mengamati karaktistik individu dalam 

berprilaku maupun berkerja, cara berkomunikasi dengan orang lain 

sehingga dapat dikategorikan cirinya dengan ciri orang lain. Evaluasi 

atau Penilaian kinerja menjadi penting sebagai feed back sekaligus 

sebagai follow up bagi perbaikan kinerja selanjutnya.
33

 

 

7. Manfaat Penilaian Kinerja Guru 

Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan dievaluasi karena 

guru mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas hanya dapat 

dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui program 

pendidikan. Guru memiliki tanggung jawab yang secara garis besar dapat 

dikelompokkan yaitu: (1). Guru sebagai pengajar, (2). Guru sebagai 

pembimbing dan (3). Guru sebagai administrator kelas.
34

 

Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator yang 

meliputi : (1). Unjuk kerja, (2). Penguasaan Materi, (3). Penguasaan 

profesional keguruan dan pendidikan, (4). Penguasaan cara-cara penyesuaian 

diri, (5). Kepribadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik.
35
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Penilaian kinerja guru memiliki manfaat bagi suatu sekolah karena 

dengan penilaian ini akan memberikan tingkat pencapaian dari standar, 

ukuran atau kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Sehingga kelemahan – 

kelemahan yang terdapat dalam seorang guru dapat diatasi serta akan 

memberikan umpan alik kepada guru tersebut. Menurut Mangkupawira, 

manfaat dari penilaian kinerja karyawan adalah: (1) perbaikan kinerja; (2) 

penyesuaian kompensasi; (3) keputusan penetapan; (4) kebutuhan pelatihan 

dan pengembangan; (5) perencanaan dan pengembangan karir; (6) efisiensi 

proses penempatan staf; (7) ketidakakuratan informasi; (8) kesalahan 

rancangan pekerjaan; (9) kesempatan kerja yang sama; (10) tantangan-

tantangan eksternal; (11) umpan balik pada SDM. 

Sedangkan Mulyasa menjelaskan tentang manfaat penilaian tenaga 

pendidikan:  

“Penilaian tenaga pendidikan biasanya difokuskan pada prestasi individu, 

dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya 

penting bagi sekolah, tetapi juga penting bagi tenaga kependidikan yang 

bersangkutan. Bagi para tenaga kependidikan, penilaian  berguna sebagai 

umpan balik terhadap berbagai hal, kemampuan, ketelitian, kekurangan 

dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, 

jalur, rencana, dan pengembangan karir. Bagi sekolah, hasil penilaian 

prestasi tenaga kependidikan sangat penting dalam mengambil keputusan 

berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, 

penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan, promosi, sistem 

imbalan dan aspek lain dari keseluruhan proses pengembangan sumber 

daya manusia secara keseluruhan”.
36

 

 

Penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan untuk mengkritik dan 

mencari kesalahan, melainkan sebagai dorongan bagi guru dalam pengertian 
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konstruktif guna mengembangkan diri menjadi lebih profesional dan pada 

akhirnya nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal ini 

menuntut perubahan pola pikir serta perilaku dan kesediaan guru untuk 

merefleksikan diri secara berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja 

penting dilakukan oleh suatu sekolah untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri 

maupun untuk sekolah dalam hal menyusun kembali rencana atau strategi 

baru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Penilaian yang dilakukan 

dapat menjadi masukan bagi guru dalam memperbaiki dan meningkatkan 

kinerjanya. Selain itu penilaian kinerja guru membantu guru dalam mengenal 

tugas-tugasnya secara lebih baik sehingga guru dapat menjalankan 

pembelajaran seefektif mungkin untuk kemajuan peserta didik dan kemajuan 

guru sendiri menuju guru yang profesional. 

 

C. Motivasi Belajar  

1. Pengertian Motivasi Belajar  

Motivasi berasal dari kata “motiv” yang berarti rangsangan, dorongan, 

pembangkit tenaga bagi terjadinya suatu  tingkah laku.
37

 Maksudnya adalah 

merupakan suatu penggerak  atau dorongan-dorongan dalam diri manusia 

yang menyebabkan ia berbuat sesuatu.
38

  

Pengertian Motivasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Kontemporer adalah keinginan atau dorongan yang yang timbul pada diri 
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seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu 

perbuatan dengan tujuan tertentu.
39

 Menurut Sabri, motivasi adalah segala 

sesuatu yang menjadi dorongan orang untuk memenuhi suatu kebutuhan.
40

 

Sementara Purwanto mengemukakan, motivasi adalah pendorong suatu usaha 

yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia menjadi 

tergerak hatinya untuk bertindak melakukan  sesuatu sehingga mencapai hasil 

atau tujuan tertentu.
41

 Menurut MC. Donald yang dikutif oleh Sardiman, 

motivasi adalah suatu perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai 

dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan adanya tujuan.
42

 

Motivasi juga dapat dikatakan sebagai perbedaan antara dapat 

melaksanakan dan mau melaksanakan. Motivasi lebih dekat pada mau 

melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan. Seperti dikatakan oleh M. 

Ngalim Purwanto bahwa motivasi adalah pendorong suatu usaha yang 

disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia menjadi tergerak 

hatinya untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mecapai hasil atau 

tujuan
43

. Sedangkan menurut W.S. Winkel, motif adalah daya penggerak 

dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas tetentu, demi mencapai 

tujuan tertentu.
44

 Dengan demikian, motivasi merupakan dorongan yang 

                                                           
39

 Salim, Peter dan Yenni Salim, Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta : 

Modern English, 1991) h. 997 
40

 Sabri, M. Alisuf, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta: CV. 

Pedoman, 2001), h. 90 
41

 Purwanto M. Ngalim, Psikologi Pendidikan, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1998) h. 71 
42

 Sardiman, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar,  (Jakarta : CV. Rajawali, 1990) h. 

87 
43

 Purwanto M. Ngalim, Op. Cit,  h. 85 
44

 W.S. Winkel, Psikologi pengajaran, (Jakarta: Grafindo, 1996), h. 151 



41 

 

 
 

terdapat dalam diri seseorang untuk berusaha mengadakan perubahan tingkah 

laku yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhannya. 

Motivasi sangat diperlukan dalam suatu proses pembelajaran, sebab 

seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar, tidak akan mungkin 

melakukan aktivitas belajar.
45

 Pengertian lain menyatakan bahwa motivasi 

adalah “suatu kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang 

menyebabkan diri orgenisme itu bertindak atau berbuat”.
46

 Dengan demikian 

motivasi merupakan dinamika dalam diri individu, sehingga motivasi sama 

artinya dengan dorongan yang timbul pada diri seseorang sadar atau tidak 

sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu.
47

   

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

motivasi adalah segala daya penggerak yang mendorong seseorang individu 

(anaknya) untuk melakukan sesuatu perbuatan agar dapat mencapai tujuan 

tertentu yang akan menyebabkan terjadinya  suatu perubahan yang ada pada 

diri individu yang  erat kaitannya dengan gejala kejiwaan, perasaan dan juga 

emosi kemudian untuk melakukan sesuatu. Dalam masalah pendidikan 

motivasi mempunyai pengaruh yang sangat  besar terhadap jiwa terutama 

yang sedang mengalami pertumbuhan  dan perkembangan. 

Dalam dunia pendidikan sekarang ini di kenal ada teori-teori motivasi 

yang dipakai sebagai upaya pemberian motivasi kepada anak didik yaitu :  
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a. Teori motivasi instrumental adalah “Teori yang berpendapat bahwa 

harapan akan imbalan atau hukuman merupakan pendorong bagi tindakan 

seseorang”.
48

 Teori ini memandang bahwa seseorang melakukan suatu 

perbuatan disebabkan oleh persepsi bahwa ia akan memperoleh imbalan 

atau hukuman atau larangan, sehingga dengan adanya tersebut dapat 

mendorong seseorang untuk berbuat atau bertindak. 

b. Teori motivasi kebutuhan “Teori ini menitik beratkan pembahasan pada 

pengenalan dorongan dari dalam atau kebutuhan seseorang sebagai dasar 

melakukan motivasi.
49

 Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa 

motivasi yang diberikan oleh guru BP dalam pembahasan ini yaitu teori 

instrumental di mana seseorang berbuat atau bertindak di sebabkan ia akan 

memperoleh perubahan 

Aktivitas belajar bukanlah suatu kegiatan yang dilakukan dapat 

terlepas dari faktor lain. Aktivitas belajar merupakan kegiatan yang 

melibatkan unsur jiwa dan raga. Belajar tidak akan pernah dapat dilakukan 

dengan tanpa adanya dorongan yang kuat baik dari dalam maupun dari luar 

diri seseorang. Motivasi memiliki peranan yang strategis dalam aktivitas 

belajar seseorang. Agar peranan motivasi menjadi lebih optimal, maka 

prinsip-prinsip motivasi dalam belajar tidak hanya sekedar diketahui, tetapi 

juga harus diterangkan dalam aktivitas belajar mengajar.  
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2.   Bentuk - Bentuk Motivasi Belajar 

Pada umumnya para ahli membagi motivasi kedalam dua macam 

bentuk motivasi yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, sebagaimana 

pendapat yang menyatakan bahwa : 

Motivasi  dapat pula ditinjau dari bagaimana munculnya, maka dapat 

dibedakan : 

a. Motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang 

tanpa paksaan dari luar. 

b. Motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul kalau ada ransangan dari 

luar.
50

 

 Kemudian pendapat lain juga menyatakan bahwa :“Motivasi intrinsik 

adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang 

dari luar, karena dalam diri individu sudah ada dorongan untuk melakukan 

sesuatu. Motivasi ekstrinsik adalah motiv-motiv yang aktif dan berfungsi 

karena adanya rangsangan dari luar”.
51

 

Djamarah menerangkan beberapa prinsip motivasi dalam belajar, yaitu: 

(1) Motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar, 

(2) Motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam 

belajar, (3) Motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman, (4) 

Motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan dalam belajar, (5) Motivasi 

dapat memupuk optimisme dalam belajar, (6) Motivasi melahirkan 

prestasi dalam belajar.
52

 

 

Dalam proses interaksi belajar mengajar, baik motivasi intrinsik 

maupun ekstrinsik sangat diperlukan untuk mendorong siswa agar lebih tekun 
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dalam belajarnya. Kesalahan dalam memberikan motivasi akan berakibat 

menurunnya terhadap prestasi belajar siswa dalam kondisi tertentu, diantaranya 

: interaksi belajar mengajar akan menjadi kurang harmonis, tujuan pendidikan 

dan pengajaran tidak akan tercapai dalam waktu yang relatif singkat sesuai 

dengan target yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai 

kondisi psikologis siswa sangat diperlukan guna mengetahui segala apa yang 

sedang dihadapi siswa sehingga menyebabkan menurunnya gairah siswa dalam 

belajar. 

Berdasarkan teori-teori di atas jelaslah bahwa yang dimaksud motivasi 

intrinsik adalah bentuk motivasi yang berasal dari diri individu dan 

berfungsinya tidak memerlukan rangsangan dari luar, karena timbul dari 

kesadaran dari diri sendiri dengan tujuan yang nyata. Dalam hal belajar dapat 

dikatakan bahwa yang menggerakkan individu melakukan kegiatan belajar itu 

bersumber pada suatu kebutuhan, yang berisikan suatu keharusan untuk 

menjadi orang yang berilmu pengetahuan. Demikian juga bahwa motivasi 

ekstrinsik adalah bentuk motivasi yang akan berfungsi atau aktif apabila ada 

rangsangan dari luar, maka dapat dikatakan bahwa motivasi ekstrinsik dalam 

belajar adalah suatu  bentuk motivasi dalam belajar siswa yang dimulai dan 

diteruskan berdasarkan dorongan yang tidak mutlak berkaitan dengan aktifitas 

belajar itu sendiri. Dalam kegiatan belajar mengajar motivasi ekstrinsik ini 

tetap penting sebab di sekolah murid-murid melakukan kegiatan belajar bukan 

karena didasari oleh kesadaran untuk memperoleh ilmu pengetahuan melainkan 
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karena ingin memperoleh nilai atau prestasi yang baik, mendapat hadiah atau 

bea siswa. 

Dalam rangka mengarahkan serta meningkatkan motivasi belajar siswa 

di kelas, menurut Djamarah ada beberapa bentuk motivasi yang dapat 

dimanfaatkan, yaitu : memberi angka, hadiah, kompetisi, memberi ulangan, 

mengetahui hasil, pujian, hukuman, hasrat untuk belajar, minat, tujuan yang 

diakui.
53

 Dari teori yang diuraikan oleh Sardiman, motivasi belajar dibagi 

menjadi lima dimensi, yaitu : (1) ketekunan, (2) keuletan, (3) minat dan 

perhatian, (4) prestasi dan (5) kemandirian.
54

 

Lebih lanjut Sardiman mengemukakan beberapa bentuk dan cara untuk 

menumbuhkan motivasi dalam kegiatan di sekolah yaitu :  

1) Memberi angka  

Angka dalam hal ini sebagai simbol dan nilai kegiatan belajar yang 

baik,maka siswa  yang utama justru mencapai angka/nilai yang baik.  

2) Hadiah  

Dengan diberi hadiah dari hasil belajar yang baik, maka siswa akan 

termotivasi untuk meningkatkan belajar agar  mendapatkan nilai yang 

tinggi dan juga demi mendapatkan nilai :  

3) Saingan / Kompetensi  

Siswa dalam termotivasi dengan cara saingan/ kompetensi dengan 

teman belajarnya. 

4) Ego Invovement  

Dengan menumbuhkan kesadaran kepada siswa akan merasakan 

pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan  sehingga bekerja 

kera dengan mempertahankan harga diri.  

5) Mengetahui hasil  

Dengan mengetahui hasil pelajaran, akan mendorong siswa untuk lebih 

giat belajar. 

6) Pujian  

Pujian adalah bentuk reinformcemen yang positif dan sekaligus 

merupakan motivasi yang baik. 
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7) Hukuman  

Hukuman sebagai reinforcemen yang negatif tetapi bila di gunakan 

secara tepat dan bijak akan menjadi salah satu alat motivasi. Oleh 

karena itu, guru harus mengetahui prinsip-prinsip pemberian hukuman.  

8) Hasrat untuk belajar 

Hasrat untuk belajar, berarti ada unsur kesengajaan. Ada maksud untuk 

belajar, hal ini akan menjadi lebih baik bila dibandingkan segala 

sesuatu kegiatan yang tanpa maksud.  

9) Minat  

Motivasi muncul dengan adanya kebutuhan, begitu juga dengan minat, 

maka minat merupakan alat motivasi yang pokok.  

10) Tujuan yang diakui  

Tujuan yang diakui merupakan salah satu cara untuk menimbulkan 

motivasi dalam belajar karena dengan adanya tujuan, maka akan timbul 

gairah untuk terus belajar.
55

 

 

3. Aspek – Aspek Motivasi Belajar 

Purwanto mengatakan bahwa ada tiga (3) aspek yang terdapat dalam 

motivasi belajar, yaitu : 

a. Menggerakkan 

Menggerakkan di sini berarti motivasi dapat menimbulkan kekuatan 

belajar pada individu dan memimpin sesorang untuk bertindak dengan 

cara tertentu dalam kegiatan belajar. 

b. Mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku 

Aspek ini menunjukkan bahwa motivasi menyediakan suatu orientasi 

tujuan dalam belajar, sehingga tingkah laku individupun diarahkan 

terhadap sesuatu. 

c. Menjaga atau menopang tingkah laku 

Aspek ini digunakan untuk menjaga tingkah laku dalam belajar. 

Lingkungan sekitar harus menguatkan (reinforce) intensitas dan arah 

dorongan – dorongan serta kekuatan – kekuatan individu
56

. 

 

Menurut Siagian, aspek – aspek dari motivasi belajar adalah sebagai 

berikut : 

a. Kebutuhan 

Kebutuhan timbul dalam diri sesorang apabila ia merasa ada 

kekurangan dalam dirinya. 
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b. Dorongan 

Usaha untuk mengatasi ketidakseimbangan biasanya menimbulkan 

dorongan. Dorongan merupakan usaha pemenuhan kekurangan secara 

terarah. Dorongan berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar 

dilakukan oleh seseorang. 

c. Tujuan  

Tujuan adalah segala sesuatu yang menghilangkan kebutuhan dan 

mengurangi dorongan. Dengan kata lain mencapai tujuan berarti 

mengembalikan keseimbangan dalam diri sesorang
57

. 

 

4. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Motivasi Belajar 

Purwanto membedakan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar 

menjadi dua (2) golongan, yaitu : 

a. Faktor Individual 

Faktor individual merupakan faktor yang berada pada diri individu 

itu sendiri. Yang termasuk dalam faktor ini antara lain : 

1) Kematangan atau pertumbuhan 

Seseorang dapat lebih memahami sesuatu dengan baik jika orang 

tersebut telah tumbuh dan matang sepenuhnya. 

2) Kecerdasan 

Semakin tinggi taraf intelegensi yang dimiliki oleh sesorang, maka akan 

membantu orang tersebut untuk dapat memecahkan suatu permasalahan 

dengan lebih baik. 

3) Latihan 

Untuk dapat memahami sesuatu dengan baik, kita memerlukan suatu 

latihan tertentu. Sesuatu yang sering kita latih dan dilakukan secara 

berulang – ulang akan membuat kita lebih mampu dan memahami hal 

tersebut. 

4) Motivasi 

Motivasi sangat berperan penting dalam kegiatan belajar, karena 

seseorang akan dapat lebih berusaha jika ia memiliki dorongan untuk 

melakukannya.  

5) Faktor pribadi 

Faktor pribadi ini berkaitan dengan diri pribadi orang yang 

bersangkutan. Hal ini mencakup keadaan kesehatan fisik seseorang. 
 

b. Faktor Sosial 

Merupakan faktor yang berada di luar individu, antara lain : faktor 

keluarga atau keadaan rumah tangga, guru dan cara pengajarannya, alat – 
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alat yang digunakan dalam belajar mengajar, lingkungan dan kesempatan 

yang tersedia, dan motivasi sosial
58

. 

 

Rusyan, dkk mengungkapkan pandangan lain mengenai faktor – faktor 

yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam usaha pencapaian prestasi 

belajar. Menurut mereka faktor-faktor yang mempengaruhi belajar siswa dalam 

usaha pencapaian prestasi belajar siswa tersebut antara lain : 

a. Faktor internal 

Faktor internal meliputi tiga hal, yaitu : 

1) Faktor jasmaniah (fisologis), baik yang bersifat bawaan maupun yang di 

dapat dari lingkungan, faktor ini dapat mempengaruhi semangat dan 

intensitas seseorang dalam belajar. 

2) Faktor psikologis, terdiri atas : 

a) Faktor intelektual yang terdiri dari : 

1) Faktor potensial : kecerdasan dan bakat 

2) Faktor kecakapan nyata : prestasi yang dimiliki 

b) Faktor non-intelektual yaitu unsur-unsur kepribadian tertentu 

seperti sikap, kebiasaan, minat, kebutuhan, motivasi, emosi dan 

lain-lain. 

3) Faktor kematangan fisik maupun psikis, karena penyesuaian diri juga 

akan mempengaruhi motivasi belajar siswa. 
 

b. Faktor eksternal 

Faktor ini meliputi empat hal, yaitu : 

1) Faktor sosial, yang terdiri atas : 

a) Lingkungan keluarga 

b) Lingkungan sekolah 

c) Lingkungan masyarakat dan tetangga 

2) Faktor budaya, seperti adat istiadat, ilmu pengetahuan, teknologi dan 

kesenian. 

3) Faktor lingkungan fisik, seperti fasilitas rumah, fasilitas belajar dan 

iklim. 

4) Faktor lingkungan spiritual atau keagamaan
59

. 

Dari berbagai pendapat tokoh di atas, maka dapat dirangkum beberapa 

faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa antara lain adalah sebagai 

berikut : 
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a. Pola asuh 

Orang tua dengan pola asuh yang hangat, memelihara dengan kasih dan 

sayang, akan banyak menghilangkan konflik dan frustasi anak. Hal ini 

akan banyak membantu anak mencapai motivasi belajar mereka. Motivasi 

yang dilatih sejak dini akan dapat menghilangkan kecemasan dan rasa 

ketergantungan kepada seorang ibu. 

b. Pendidikan  

Pendidikan formal dan non formal sangat membantu seseorang untuk 

mengembangkan kepribadiannya. Semakin berpendidikan seseorang, maka 

ia akan semakin mengenal dirinya secara lebih baik, termasuk kelebihan 

dan kekurangan dirinya, sehinggga orang tersebut cenderung mempunyai 

kepercayaan diri untuk memotivasi belajar. 

c. Komunikasi 

Adanya kerjasama antara guru dan orang tua siswa dengan cara 

berkomunikasi dan berdialog untuk saling tukar menukar informasi 

mengenai keberadaan anak, maka akan dapat mendorong terjadinya proses 

belajar mengajar
60

. 

d. Inteligensi 

Individu yang mempunyai inteligensi tinggi akan cepat menangkap situasi 

dan lebih mampu memecahkan masalah-masalah yang banyak 

memerlukan kemampuan berfikir. 
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5. Fungsi Motivasi Belajar 

Dalam kegiatan belajar mengajar, suatu motivasi sangat diperlukan, 

karena dengan adanya motivasi tersebut maka keinginan dan gairah belajar 

pada diri siswa akan timbul,  oleh  karena itu siswa diharapkan memiliki 

motivasi yang kuat dalam belajar, sehingga dapat  terdorong, terarah dan 

terseleksi kegiatan.  

Motivasi mempunyai peranan yang sangat kuat dalam belajar, siswa 

yang dalam proses belajarnya memiliki motivasi yang kuat dan jelas pasti akan 

mendapat keberhasilan dalam belajarnya. Semakin tepat motivasi yang 

diberikan, maka akan semakin tingi tingkat keberhasilannya dalam pelajaran 

tersebut. 

Sardiman mengemukakan fungsi motivasi ada tiga, yaitu :  

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

yang melepaskan energi. 

2) Menentukan arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai, 

3) Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang 

harus dijalankan yang serasi guna mencapai tujuan itu dengan 

menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

tersebut.
61

 

 

Kemudian pendapat lain juga menyatakan bahwa motivasi sebagai 

proses mempunyai fungsi antara lain : 

a.  Memberikan semangat dan mengaktifkan murid agar tetap berminat/siaga. 

b. Memusatkan perhatian anak pada tugas-tugas tertentu yang berhubungan 

dengan pencapaian tujuan belajar.
62
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Sejalan dengan hal tersebut diatas Allah SWT memberikan motivasi 

atau dorongan kepada manusia agar giat berusaha dengan firman-Nya dalam 

surat Ar Ra`d ayat 11 sebagai berikut : 

 

Artinya : "… Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum 

sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada dirinya sendiri…".
63

 

Dengan motivasi ini maka motiv-motiv yang ada pada diri manusia 

akan bangkit dan terdorong untuk berusaha melepaskan diri  dari rintangan 

atau nasib buruk kepada nasib yang lebih baik. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dan diperjelas oleh ayat Al-

Qur’an Surah Ar Ra`d ayat 11, jelaslah bahwa motivasi memiliki fungsi yang 

sangat penting dalam suatu kegiatan belajar, karena pada dasarnya motivasi itu 

selain sebagai pendorong berlangsungnya suatu proses dan pengarah kepada 

tujuan juga memberikan semangat yang kuat dalam usahanya mencapai 

keberhasilan bagi kegiatan belajar itu sendiri. maka jelas bahwa motivasi 

merupakan tenaga penggerak yang berfungsi mendorong manusia untuk lebih 

giat berusaha, sehingga dengan usaha tersebut hasil dari belajar diharapkan 

akan tercapai. Dengan kata lain tanpa motivasi manusia tidak akan mampu 

berbuat apa-apa, yang berarti tidak ada perubahan terjadinya sesuatu perubahan 

karena adanya usaha yang digerakkan oleh motivasi. Motivasi itu akan tumbuh 

dan berkembang pada diri seseorang jika ia telah menyadari akan tujuan dari 
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apa yang ia kerjakan. Semakin jelas tujuannya yang hendak dicapai tersebut, 

maka semakin kuat pula keinginan atau dorongan untuk berusaha. 




