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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan pendidikan dalam Islam adalah memberikan landasan Islami (basic 

reference)yang kokoh agar terciptanya umat yang memiliki kepribadian yang kuat 

dilandasi dengan nila-nilai keislaman  bagi perkembangan kehidupan selanjutnya 

untuk menjadi manusia seutuhnya dengan masyarakat indonesia seluruhnya. 

Mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan segala potensi 

yang dianugerahkan Allah SWT, sehingga menjadi pribadi muslim yang berakal 

sebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam al-Qur‟anSuratAli-„Imran: 

190: 

Artinya “ Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam 

dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang 

berakal”
1
.

Serta menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, bermakna bagi dirinya dan 

peranannya dalam masyarakatsebagaimana diterangkan dalam firman Allah dalam 

al-Qur‟anAl-Imran: 191: 

1
Departememen Agama RI, Alhidayah Al-qur‟an tafsir perkata tajwid kode angka, 

(Jakarta: Pt. Kalim, 2011), h. 76 
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Artinya “(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau 

dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit 

danbumi (seraya berkata), “ Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua 

ini sia-sia; Mahasuci Engka lindungilah kami dari api neraka”.
2
 

Pendidikan Islam tidak terlepas dari tujuan hidup manusia dalam Islam, 

yaitu untuk menciptakan pribadi-pribadi hamba Allah yang selalu bertakwa 

kepadaNya, dan dapat mencapai kehidupan yang berbahagia di dunia dan akhirat . 

Dalam konteks sosiologi pribadi yang bertakwa menjadi rahmatan lil 

„alamin, baik dalam skala kecil maupun besar. Tujuan hidup manusia dalam Islam 

inilah yang dapat disebut juga sebagai tujuan akhir pendidikan Islam. 

Tujuan khusus yang lebih spesifik menjelaskan apa yang ingin dicapai 

melalui pendidikan Islam. Sifatnya lebih praktis, sehingga konsep pendidikan 

Islam jadinya tidak sekedar idealisasi ajaran-ajaran Islam dalam bidang 

pendidikan. Dengan kerangka tujuan ini dirumuskan harapan-harapan yang ingin 

dicapai di dalam tahap-tahap tertentu proses pendidikan, sekaligus dapat pula 

dinilai hasil-hasil yang telah dicapai. 

Secara umum tujuan pendidikan Islam ialah terwujudnya manusia sebagai 

hamba Allah. Jadi menurut Islam, pendidikan haruslah menjadikan seluruh 

manusia yang menghambakan kepada Allah. Yang dimaksud menghambakan diri 

ialah beribadah kepada Allah. 

Islam menghendaki agar manusia dididik supaya ia mampu merealisasikan 

tujuan hidupnya sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah SWT. Tujuan 
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hidup menusia itu menurut Allah SWTialah beribadah kepada Allah SWT. Seperti 

dalam surat Az- Zariyat ayat 56 : 

      

Artinya “Dan Aku menciptakan Jin dan Manusia kecuali supaya mereka 

beribadah kepada-Ku”.
3
 

Umat manusia khususnya sebagai manusia yang mengaku muslim kita 

harus ketahui  bahwa sebagian orang mengira ibadah itu terbatas pada 

menunaikan shalat, shaum pada bulan Ramadhan, mengeluarkan zakat, ibadah 

Haji, serta mengucapkan syahadat. Tetapi sebenarnya ibadah itu mencakup semua 

amal, pikiran, dan perasaan yang dihadapkan atau disandarkan kepada Allah. 

Aspek ibadah merupakan kewajiban orang islam untuk mempelajarinya agar ia 

dapat mengamalkannya dengan cara yang benar. 

Ibadah ialah jalan hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan serta 

segala yang dilakukan manusia berupa perkataan, perbuatan, perasaan, pemikiran 

yang disangkutkan dengan Allah. 

Menurut al-Syaibani, tujuan pendidikan Islam adalah (a) tujuan yang 

berkaitan dengan individu, mencakup perubahan yang berupa pengetahuan, 

tingkah laku masyarakat, tingkah laku jasmani dan rohani dan kemampuan-

kemampuan yang harus dimiliki untuk hidup di dunia dan di akhirat (b) Tujuan 

yang berkaitan dengan masyarakat, mencakup tingkah laku masyarakat, tingkah 

laku individu dalam masyarakat, perubahan kehidupan masyarakat, memperkaya 

pengalaman masyarakat (c) Tujuan profesional yang berkaitan dengan pendidikan 
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dan pengajaran sebagai ilmu, sebagai seni, sebagai profesi, dan sebagai kegiatan 

masyarakat. 

Menurut al abrasyi
4
, merinci tujuan akhir pendidikan islam menjadi (1) 

Pembinaan akhlak; (2) menyiapkan anak didik untuk hidup di dunia dan akhirat; 

(3) Penguasaan ilmu keterampilan bekerja dalam masyarakat. 

Menurut Asma hasan Fahmi tujuan akhir pendidikan islam dapat diperinci 

menjadi (1) Tujuan keagamaan; (2) Tujuan pengembangan akal dan akhlak; (3) 

Tujuan pengajaran kebudayaan; (4) Tujuan pembicaraan kepribadian. 

Menurut Munir Mursi, tujuan pendidikan islam menjadi (1) Bahagia di 

dunia dan akhirat;  (2) menghambakan diri kepada Allah; (3) Memperkuat ikatan 

keislaman dan melayani kepentingan masyarakat islam; (4) Akhlak mulia.5 

 Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem 

pendidikan nasional menjelaskan. Bab II Pendidikan Nasional berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945.Pendidikan Nasional memiliki visi yang bertujuan terwujudnya sistem 

pendidikan sebagai sarana pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia 

yang berkualitas sehingga mampu dan bisa bersaing dalam menghadapi tantangan 

zaman yang begitu cepat berubah. Pada pasal 3Pendidikan Nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi pesrta didik agar menjadi manusia yang berimandan 

                                                           
 

5
Pengertian, Dasar dan Tujuan Pendidikan Islam (2017) 

https://islamiced.wordpress.com/tugas/ilmu-pendidikan-islam/pengertian-dasar-dan-tujuan-pendidikan-islam/ 

(diakses 6 September 2016) 

https://islamiced.wordpress.com/tugas/ilmu-pendidikan-islam/pengertian-dasar-dan-tujuan-pendidikan-islam/
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kretif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokrastis serta bertanggung 

jawab.
6
 

 Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan tersebut bukanlah suatu 

proses yang begitu mudah, apalagi saat ini dunia ini terus mengalami  

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa sehingga banyak 

menimbulkan efek negatif maupun positif. Efek negatif saat ini misalnya 

banyaknya pelecehan seksual terhadap laki-laki maupun perempuan baik kecil 

atau dewasa yang menandakan dampak negatif kemajuan teknologi, oleh karena 

itu pemerintah perlu peningkatan mutu pendidikan secara merata. Bermutunya 

pendidikan tergantung kepada kapasitas suatu satuan pendidikan itu sendiri.

 Dalam meningkatkan mutu pendidikan  guru tidak akan bisa dengan 

sendiri dalam mengatasi permasalahan pendidikan belakangan ini, guru akan 

banyak membutuhkan bantuan atau masukan dari pihak lain terutama dari para 

pemangku kebijakan, para pengawasan dan masyarakat yang terlibat didalam 

pendidikan.  Walaupun guru merupakan pihak yang sangat penting dan strategis 

dalam meningkatan mutu pendidikan namun mutu dan peran strategis itu akan 

bisa tercapai bila adanya sinergisitan antara semua pemngku kepentingan 

pendidikan utamanya dalam hal pengawasan terhadap guru.Guru selama ini 

diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi inti dalam pelaksanaan pendidikan. 

Sehingga guru juga yang menjadi banyak sorotan orang terkait dengan kinerjanya 

sebagai seorang pendidik.        

                                                           
6
Departemen Agama RI,Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sisdiknas, (Jakarta: Dirjen Pendis, 2006), h.49 
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 Selain itu motivasi dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru 

adalah menjadi bahan yang juga pokok agar guru senantisa bekerja dengan penuh 

tanggungjawab dan tidak setengah-setengah dalam menjalankan tugasnya. Hal itu 

dikarenakan dalam kehidupan pekerjaan guru seringkali banyak menghadapi 

tantangan yang tidak mudah, dengan motivasi yang baik dari intenal maupuun 

eksternal guru akan mampu selalu meningkatkan kinerjanya. 

 Dalam kegiatan belajar mengajar kinerja guru menjadi suatau bagian 

penting dalam terciptanya pendidikan yang efektif  terutama dalam 

mengembangkan kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.  Bahkan dalam 

berbagai seminar, diskusi, lokakarya dan lainnya kinerja guru menjadi topik yang 

sering diangkat agar adanya alternatif terhadap banyaknya masalah yang dihadapi 

para guru. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila masyarakat memberikan 

apresiasi terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam wilayah pendidikan dan 

sekaligus menyorot kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Guru 

selalu dituntut kerja secara professional karena guru adalah orang-orang yang 

akan melahirkan peradaban Indonesia untuk menjadi Negara maju kedapan kelak. 

 Sedangkan Pengertian 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 sebagaimana dikutip Kusmianto. dalam 

buku panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa: “Standar 

kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya 

seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan perencanaan 
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pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan siswa 

dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan yang aktif dari guru.
7

 Undang – Undang  Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (sisdiknas) pasal 39 ayat (1) yang berbunyi: tenaga 

kependidikan bertugas melaksnakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 

pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada 

satuan pendidikan. Pada 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.
8
 

Keterangan lain menjelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia  

No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, 

guru berkewajiban (a) merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran ; 

(b) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi 

secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, 

dan seni; (c) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan 

jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang 

keluarga, dan status social ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; 

                                                           
7
Kusmianto, Panduan Penilaian Kinerja Guru oleh Pengawas. (Jakarta:1997) h.49 

8
  Direktorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI, kumpulan undang-undang 

dan peraturan pemerintah RI tentang pendidikan, (Jakarta: 2007), h. 25 
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(d)memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Tugas pokok guru tersebut yang 

diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru.
9
 

Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) mempunyai kedudukan yang sangat 

strategis didalam maupun diluar kegiatan belajar mengajar. Apalagi Madrasah 

Ibtidaiyah adalah sekolah tingkat dasar yang sangat menentukan akan landasan 

pemikiran keilmuaan peserta didik. Perilaku guru sering dijadikan contoh oleh 

peserta didik dan masyarakat kita, oleh karena itu kita sebagai guru madrasa 

ibtidaiyah hendaknya perlu menghayati, mengetahui, dan mengetahui profesinya. 

Dalam konteks belajar mengajar guru kelas madrasah ibtidaiyah wajib memilki 

sebuah tanggung jawab besar dalam memberikan pemberian teladan dan dalam 

memberikan pembelajaran yang efektif kepada para anak didiknya.  Bisa kita 

bayangkan jika sebagai seorang pendidik kita tidak bisa mempertanggung 

jawabakan keteladanan kita dalam memberikan pembelajaran ke anak-anak. Maka 

akan timbul sebuah generasi yang akan meniru pendidiknya yang memiliki sikap 

kurang bertanggungjawab dan kehilangan keteladanan pada peserta didik. 

 Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti yang diambil dari operator 

bagian Pendidikan Madrasah (PENMAD) Kementerian Agam Kabupaten 

Lampung Utara dari jumlah 7 Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) yang ada di 

wilayah Kabupaten Lampung Utara, jumlah guru yang berada pada lingkungan 

Kementeria Agama Kabupaten Lampung Utara, khususnya yang berada pada 

tingkatan Madrasah Ibtidaiyah berjumlah170 guru yang terbagi 111(populasi) 

                                                           
9
 Direktotorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI, kumpulan undang-

undang dan peraturan pemerintah RI tentang pendidika, (Dirjen Pendis, 2007), h. 83 
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bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan sisanya 59 guru swasta (Non-

PNS).10Dengan rincian pada tabel di bawah ini :    

Tabel. 1 Jumlah guru yang bersetatus PNS dan Non-PNS pada MIN se-Lampung 

Utara Tahun 2016 

No. Nama MIN 

Status kepegawaian 
Ket 

 PNS 
Non-

PNS 

1.  MIN 1 Lampung Utara 
20 7 

 

2.  
MIN 2 Lampung Utara 14 3 

 

3.  
MIN 3Lampung Utara 12 12 

 

4.  
MIN 4 Lampung Utara 15 7 

 

5.  
MIN 5 Lampung Utara 11 11 

 

6.  
MIN 6 Lampung Utara 21 11 

 

7.  
MIN 7 Lampung Utara 18 8 

 

Jumlah 
111 59  

Sumber: Kankemenag Seksi pendidikan Madrasah (Penmad) Kab. Lampung utara 

Namun kondisi saat ini kinerja guru masih belum sepenuhnya sesuai 

dengan harapan, sehingga menjadi satu keprihatinan yang perlu disikapi dalam 

konteks pembelajaran, karena dapat berdampak pada rendahnya disiplin dan hasil 

belajar sisiwa itu sendiri. Hal tersebut menjadi isu utama dalam konteks 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) khususnya di wilayah Kementerian Agama 

Kabupaten Lampung Utara. 

Sebagai gambaran pendahuluan berupa analisa kondisi berkenaan dengan 

kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)  Negeri di kabupaten Lampung Utara 

adalah sebagai berikut : 

                                                           
10

KantorKementerian Agam Lampung  Utara, data pendidik dan non kependidikan 

Mandrasah Lampung Utara, 21 November 2016 



10 
 

 
 

1. Sebagian guru melaksanakan tugasnya hanya sebagai pengajar saja tidak 

sebagai pendidik. 

2. Lebih banyak guru belum membuat perangkat pembelajaran, sehingga 

memakai perangkat dari madrasah lain yang belum tentu cocok dengan 

madrasah tempatnya mengajar. 

3. Dalam menjalankan kegiatan beklajar mengajar guru masih  kurang kreatif 

dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga guru 

lebih banyak pasif dan gagap dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajarnya. 

4. Sebagian besar guru belum melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, 

mulai dari membuat soal, menganalisis, menindaklanjuti hasil evaluasi. 

5. Sebagian guru tidak mencatat perkembangan siswa dan tidak mengadakan 

penelitian, sehingga guru tidak memahami perkembangan siswanya. 

6. Ada beberapa guru yang kurang bisa bekerjasama denga wali siswa dalam 

rangka penangan siswa sebagai bentuk kerjasamanya dan ahirnya guru 

tidak bisa mengenali persis latarbelakang keluarga siswanya. 

7. Seiring kemajuan teknologi sarana dan prasarana belajar yang berbasis 

moderen guru masih banyak yang belum bisa menggunakan. 

8. Masih banyak guru yang melakukan penilain belum kepada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang menggunakan penilain obyektif. 

9. Masih jarangnya guru yang ikut perlombaan prestasi atau forum-forum 

ilmiah lainnya. 

 



11 
 

 
 

 Berdasarkan teori dan analisa diatas, maka kinerja guru berdasarkan 

pengamatan lapangan yang peneliti lakukan pada tanggal, 15 - 16September  

2016, menurut peneliti kinerja guru masih menjadi persoalan  yang memerlukan 

penelitian lebih lanjut. Oleh karena itu maka peneliti ingin membuktikan melalui 

penelitiannya apakah benar kinerja guru masih menjadi persolan di Madrasah, 

terutama pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang ada di Lampung Utara.Berikut ini 

adalah hasil prasurvei yang peneliti lakukan dalam mencari data awal untuk 

penelitian ini. 

Tabel. 2.Kinerja Guru menurut hasil pra survei pada tanggal 15 September 2016 

N

o 
Kegiatan 

Interprestasi 
Ket 

SB B C K 

1.  Bekerja dengan siswa secara individual      

2.  Persiapan dan perencanaan pembelajaran      

3.  Pendayagunaan media pembelajaran      

4.  Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar      

5.  Kepemimpinan yang aktif dari guru      

Sumber : Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Lampung Utara 

 

Keterangan: 

SB : Sangat baik 

B : Baik 

C : Cukup 

K : Kurang 

 

 Instrument pra survei diatas dibuat berdasarakan buku panduan kinerja 

guru oleh Kusmianto yang 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.
11

 

                                                           
11

Kusminto, Op.cit., h.7  
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B. Identifikasi Masalah 

 Sebagaimana telah diungkapkan dalam latar belakang, tujuan pendidikan 

sangatlah baik akan tetapi dalam mewujudkannya diperlukan langkah-langkah 

yang baik pula. Seiring kemajuan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi akan 

semakin komplek pula permasalahan yang akan dihadapi guru baik dari faktor 

internal atau eksternal yang ada.  Untuk itu dalam melaksanakan pekerjaannya 

guru membutuhkan pengawasan dari mana saja agar guru bisa memastikan dirinya 

tetap dapat bertugas pada tugas kerja yang sesuai tujuan. Dengan adanya 

pengawasan juga guru akan lebih mudah mendapatkan motivasi berprestasi dalam 

kinerjanya. Oleh sebab itu penulis dalam penelitian ini ingin mengetahui 

keterkaitanya.  

Sebagai gambaran dari identifikasi studi pendahuluan berupa analisa 

kondisi berkenaan dengan kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)  Negeri di 

kabupaten Lampung Utara adalah sebagai berikut : 

10. Sebagian guru melaksanakan tugasnya hanya sebagai pengajar saja tidak 

sebagai pendidik. 

11. Lebih banyak guru belum membuat perangkat pembelajaran, sehingga 

memakai perangkat dari madrasah lain yang belum tentu cocok dengan 

madrasah tempatnya mengajar. 

12. Dalam menjalankan kegiatan beklajar mengajar guru masih  kurang kreatif 

dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar sehingga guru 

lebih banyak pasif dan gagap dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajarnya. 
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13. Sebagian besar guru belum melaksanakan evaluasi secara menyeluruh, 

mulai dari membuat soal, menganalisis, menindaklanjuti hasil evaluasi. 

14. Sebagian guru tidak mencatat perkembangan siswa dan tidak mengadakan 

penelitian, sehingga guru tidak memahami perkembangan siswanya. 

15. Ada beberapa guru yang kurang bisa bekerjasama denga wali siswa dalam 

rangka penangan siswa sebagai bentuk kerjasamanya dan ahirnya guru 

tidak bisa mengenali persis latarbelakang keluarga siswanya. 

16. Seiring kemajuan teknologi sarana dan prasarana belajar yang berbasis 

moderen guru masih banyak yang belum bisa menggunakan. 

17. Masih banyak guru yang melakukan penilain belum kepada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik yang menggunakan penilain obyektif. 

18. Masih jarangnya guru yang ikut perlombaan prestasi atau forum-forum 

ilmiah lainnya. 

Apabila kondisi diatas dibiarkan begitu saja maka akan terus-menerus 

terjadinya kemunduran pada pendidikakan khususnya pada Madrasah Ibtidaiyah 

MI Negeri di kabupaten Lampung Utara. Dan secara nasional akan berdampak 

pada tidak tercapainya tujuan pendidikan, oleh sebab itu penulis menganggap 

sangat perlu untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. 

Adapuan maslah yang menjadi kajian utama penelitian ini adalah penelitian tesisi 

yang berjudul “Pengaruh Pengawasan Eksternal dan Motivasi Berprestasi Guru 

terhadap Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Lampung 

utara”. 
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C. Batasan Masalah 

  Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di Kabupaten Lampung Utara, baik secara internal maupun eksternal, 

secara eksternal adalah kenyaman tempat belajar, iklim akademik madrasah, iklim 

sosial madrasah, jaminan kerja guru, pinansial, kompetensi guru, pengawasan dan 

kemampuan manajemen kepala sekolah, sedangkan secara internal adalah 

pengelolaan dalam kegiatan pembelajaran dan motivasi dari guru itu sendiri. 

  Dengan banayaknya faktor yang mempengaruhi kinerja guru, maka dalam 

penelitian ini dibatasi atas dua faktor, yakni faktor yang disebabkan pengawasan 

dan motivasi berprestasi guru. Adapun yang dimaksud dengan pengawasan disini 

adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawas madrasah atau dari pihak yang 

berhak mengawasi lainnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No. 2 

tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama islam 

pada sekolah. Pada Bab 1 ketentuan umum Pasal 1 ayat 3 pengawas madrasah 

adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional 

pengawas pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan 

wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.
12

 

Sedangkan yang dimaksud motivasi adalah motivasi berprestasi guru.
13

 

D. Perumusan Masalah 

Masalah yang menjadi rumusan pokok dalam penelitian ini bertolak dari 

identifikasi variabel yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, 

secaraumum masalah yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan dengan 

                                                           
12

 Peratuaran Menteri Agama No 2 tahun 2012, tentang pengawas madrasah dan 

pengawasn pendidikan agama islam pada sekolah, 2012 
13

AA. Anwar PrabuMangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015) h. 103 
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pertanyaanpenelitian, “ Seberapa besar pengaruh variabel Pengawasan Eksternal 

(X1), dan MotivasiBerprestasiGuru (X2) terhadap Kinerja Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Lampung Utara (Y), baik secara sendiri-sendiri 

maupun bersama-sama.Untuk selanjutnya penulis rumuskan masalah ini dalam 

bentuk pertanyaanpenelitian sebagai berikut:  

1. Apakah terdapatpengaruhsignifikan pengawasan eksternal Madrasah 

`terhadap kinerja guruMadrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Lampung 

Utara. 

2. Apakah terdapat pengaruhsignifikan motivasi berprestasi guru terhadap 

kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di kabupaten Lampung Utara. 

3. Apakah terdapatpengaruhsignifikan pengawasan eksternal dan 

motivasiberprestasi gurusecara bersama-sama terhadap kinerja guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Lampung Utara 

Ketiga permasalahan pokok tersebut akan diteliti dan dianalisis 

secaramenyeluruh sehingga akan diperoleh jawaban dari beberapa pertanyaan di 

atassecara komprehensif dan akurat. 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh temuan 

daninformasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi berprestasi  guru 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri seKabupaten Lampung Utara. Faktor-faktor tersebut 

meliputi pengawasandan motivasiberprestasi guru. Kedua faktor ini dianalisis 

pengaruhnya baik secara bagian maupunbersama-sama terhadap kinerja guru 
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Madrasah Ibtidaiyah Negeri.Secara spesifik tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Untuk mendapat gambaran empiris seberapa besar kontribusi 

pengawasaneksternal Madrasah terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di KabupatenLampung Utara. 

b. Untuk mendapat gambaran empiris seberapa besar kontribusi 

motivasiberprestasi guru terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Kabupaten Lampung Utara. 

c. Untuk mendapatkan gambaran empiris mengenai seberapa besar 

pengaruhpengawasan eksternalMadrasah dan motivasi berprestasi guru 

secarabersama-sama terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di 

Kabupaten Lampung Utara. 

2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sumbangsih 

pemikiran yang terdiri atas : 

a. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam upaya peningkatan mutu 

layanan pendidikan, optimalisasi pelaksanaan, dan peningkatan pengelolaan 

pendidikan khusunya di Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten Lampung 

Utara. 

b. Secara Teoritis 

1) Bagi peneliti agar dapat meningkatkan dan semangat meneliti agar 

pendidikan di Indonesia lebih bisa bersaing.  
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2) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan. 

3) Memberikan sumbangsih pemikiran dalam upaya menentukan standar 

nasional pendidikan. 

4) Memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian tindak lanjut tentang 

faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu layanan pendidikan 

dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. 

5) Bisa menjadi referensi bagi orang-orang yang peduli terhadap pendidikan. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pengertian Kinerja Guru 

1) Kinerja  

Kinerja berasal dari bahasa Inggris yang merupakan terjemahan bebas dari 

performance, yang berarti prestasi kerja, atau pelaksanaan kerja atau pencapaian 

kerja atau hasil kerja/penampilan kerja
14

. Sedangkan AA. Mangkunegara
15

 

mengemukakan bahwa kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Dari pendapat-pendapat 

tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu wujud perilaku atau 

hasil kerja seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya.dengan 

orentasi prestasi. 

Mitrani
16

mendefinisikan Kinerja sebagai pernyataan sejauh mana 

seseorang telah memainkan perannya dalam melaksanakan strategi organisasi, 

baik dalam mencapai sasaran-sasaran khusus yang berhubungan dengan peranan 

perseorangan, dan atau dengan memperlihatkan kompetensi-kompetensi yang 

dinyatakan relevan bagi organisasi apakah dalam suatu peranan tertentu, atau 

secara lebih umum. 

                                                           
14

Amal, Ichlasul.. ”Sistem Pemerintahan RI.” (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 

2004). h. 3 
15

AA. Anwar Prabu Mangkunegara, Op.cit.,. h. 67 
16

Alain Mitrani, Manajemen Sumber Daya Manusia Berdasarkan Kompetensi.  Jakarta: 

Pustaka Utama Graffiti, 1995.  
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McClelland 
17

mendefinisikan Kinerja sebagai cerminan dari keseluruhan 

cara seseorang dalam menetapkan tujuan prestasinya.  Seorang guru yang baik 

bekerja dengan perencanaan-perencanaan yang matang sehingga tujuan yang 

direncanakan dapat tercapai.  Perbedaan Kinerja antara seseorang dengan yang 

lain dalam suatu situasi kerja adalah karena perbedaan karakteristik dari individu.  

Pada dasarnya Kinerja menurut Anderson
18

  dipengaruhi oleh dua faktor yaitu 

faktor individu dan faktor situasi.  Pada faktor individu, jika seseorang  

melihat Kinerja yang tinggi merupakan jalur untuk memenuhi kebutuhannya, 

maka ia akan mengikuti jalur tersebut.  Sedangkan faktor situasi menyebutkan 

bahwa Kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi dengan kemampuan 

dasar.  Jika motivasi tinggi tetapi kemampuan dasar rendah, maka Kinerja akan 

rendah dan jika kemampuan tinggi tetapi motivasi yang dimiliki rendah 

makaKinerja pun akan rendah, atau sebaliknya. 

  Meningkatkan Kinerja adalah salah satu tujuan utama penilaian Kinerja. 

untuk itu perlu dipahami definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. cukup 

banyak ahli memberikan definisi dan meneliti faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Kinerja atau prestasi kerja adalah perilaku yang tampak atau 

terwujud dalam pelaksanaan tugas-baik tugas di dalam kantor maupun di luar 

kantor yang bersifat kedinasan.    

                                                           
17

D.C. Winter McClelland. .  Motivation Economic Achievement.  New York: The Free 

Press, 1971 
18

N.H. Anderson.  “Performance = Motivation x Ability: An Integration Theoretical 

Analysis”, Journal of Personality and Social Psychology. 1984. H. 598 
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Kinerja menurut Walker
19

  merupakan fungsi dari usaha dan kompetensi 

sehingga pentinglah bagi individu untuk merasa yakin bahwa mereka mampu 

berKinerja pada tingkat yang diinginkan.  mengatakan effort dipengaruhi  oleh : 

perasaan positif atau negatif seseorang tentang out come atau penghargaan 

(reward) yang akan diperoleh akibat pencapaian Kinerja, pengharapan bahwa 

usaha (effort) yang dilakukan akan memberikan hasil berupa penyelesaian tugas 

yang ditetapkan, pengharapan bahwa penyelesaian tugas akan memberikan suatu 

out come atau reward. 

Penilaian Kinerja guru sangat penting karena hal ini menjawab pertanyaan 

mendasar mereka tentang seberapa baik kualitas pengajaran. Umpan balik 

penilaian Kinerja akan memberikan beberapa hal antara lain : jaminan 

bahwaguru sedang memberikan kontribusi dan melakukan hal-hal yang tepat, 

kesadaran akan dampak Kinerja pengajaran pada hasil-hasil yang diinginkan 

(misal, kepuasan siswa), ukuran Kinerja (kualitas, kuantitas, kecepatan, dan 

sebagainya), pengakuan akan arti penting dan nilai Kinerja guru. 

Salah satu yang mendasari cara organisasi mengelola Kinerja adalah 

asumsi-asumsi tertentu mengenai perilaku karyawan, atau “motivasi”. Menurut 

akal sehat, Kinerjapekerjaan jelas dipengaruhi oleh bagaimana orang merespon 

kondisi-kondisi yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Kondisi-kondisi ini bisa 

menjadi hambatan karena ketidakpuasan karyawan yang besar terhadap kerja atau 

kondisi-kondisi pekerjaan menghambat Kinerja. Tanda-tanda ketidakpuasan 

sebagai sebuah simptom – yang terungkap dalam bentuk turnover (perpindahan), 

                                                           
19

James Walker. .  Performance Management.  London: Institute of Personel and 

Development1980 h. 259-260 
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ketidakhadiran, dan sikap-sikap yang terungkap dalam kata-kata – sering lebih 

mudah diamati daripada masalah-masalah Kinerja. Kita juga mengandalkan 

bahwa kepuasan merupakan faktor kunci dalam motivasi. 

Kinerja menghasilkan outcomes – produktivitas bagi organisasi dan 

ganjaran bagi personel dalam bentuk gaji, tunjangan, jaminan pekerjaan, 

pengakuan dari teman kerja dan atasan, serta kesempatan-kesempatan promosi 

bagi para karyawan individual. Ini sejalan dengan faktor motivator dan faktor 

kesehatan. Para karyawan pada umumnya sering mengukur kepuasan pekerjaan 

dari sudut ganjaran ini, yang merupakan hal yang paling tangible yang mereka 

terima dari pekerjaan. Individu bisa mendapatkan kepuasan pekerjaan dari rasa 

pencapaian personal mereka melalui kerja dan juga dari feedback 

mengenai Kinerja mereka. 

Jika Kinerja merupakan fungsi dari usaha dan kompetensi, pentinglah bagi 

individu untuk merasa yakin bahwa mereka mampu berKinerja pada tingkat yang 

diinginkan.  Usaha ini tergantung pada perasaan-perasaan positif atau negatif 

mengenai outcomes atau ganjaran yang terkait dengan Kinerja.  Harapan bahwa 

usaha akan menghasilkan penyelesaian tugas-tugas yang sudah ditetapkan. 

Harapan bahwa penyelesaian tersebut akan menghasilkan atau menghindarkan 

outcomes atau ganjaran. Teori ekspektasi mengenai Kinerja ini mengatakan 

bahwa persepsi karyawan dan nilai-nilai merupakan determinan yang penting dari 

usaha yang akan mereka berikan. 

Penilaian harus menciptakan gambaran yang akurat 

mengenai Kinerja pekerjaan khas dari individu. Ini berarti deskripsi tugas 

khususnya dalam fungsi pengajaran dan standar (kualitatif maupun kuantitatif) 
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pengajaran adalah hal mutlak. Penilaian tidak dilakukan hanya untuk 

mengungkapkan Kinerja yang buruk. Hasil-hasil yang bisa diterima dan bagus 

harus diidentifikasi sehingga mereka bisa diperkuat. Untuk mencapai tujuan ini, 

sistem penilaian harus berkaitan dengan pekerjaan (job-related) dan praktis, 

mencakup standar-standar, dan menggunakan ukuran-ukuran yang handal. Terkait 

dengan pekerjaan (job-related) berarti bahwa sistem tersebut mengevaluasi 

perilaku-perilaku penting yang menentukan keberhasilan pekerjaan (job analysis). 

Jika evaluasi tidak terkait dengan pekerjaan, ia tidak valid. Dalam konteks ini 

penilaian Kinerja guru oleh siswa secara teoritis sudah cukup memadai. 

Suatu sistem bersifat praktis bila dipahami baik oleh evaluator maupun 

karyawan. Suatu pendekatan yang rumit dan tidak praktis bisa menyebabkan 

kemarahan, kebingungan dan kesia-siaan. Sebuah sistem yang standar dalam 

organisasi sangat bermanfaat karena hal ini memungkinkan penciptaan praktek-

praktek yang seragam. Suatu sistem yang standar sering memiliki standar dan 

ukuran Kinerjayang sudah dipikirkan dengan masak-masak dan seksama. 

Penilaian Kinerja dianggap lebih efektif ketika bersifat obyektif, 

menggunakan teknik yang tepat, secara aktif melibatkan karyawan, dipahami 

dipahami dengan baik, dan merupakan tanggung jawab manajemen yang diterima. 

Idealnya, evaluasiKinerja didasarkan pada Kinerja yang terdokumentasi yang 

diukur sepanjang waktu penilaian untuk masing-masing standar yang sudah 

ditetapkan atau tujuan yang terkait dengan strategi untuk pekerjaan tersebut. 

Tetapi studi-studi menunjukkan bahwa evaluasi Kinerja biasanya sangat 

subyektif, meskipun sistem formal digunakan. Penilai mungkin tidak memiliki 

semua fakta yang terkait berkenaan dengan ketentuan-ketentuan pekerjaan, 
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kualitas-kualitas aktual dari perilaku individu, dan standar-standar relatif di antara 

penilai. 

Untuk bisa terkait dengan pekerjaan atau bebas dari bias, 

evaluasi Kinerja perlu didasarkan pada ketentuan-ketentuan kerja khusus dan 

ditetapkan secara empiris. Dalam banyak perusahaan, job descriptions yang 

disiapkan untuk tujuan administrasi gaji berfungsi sebagai pijakan bagi 

evaluasi Kinerja. Sering juga berfungsi sebagai penentu, dan penilai dibiarkan 

“menemukan” standar-standarKinerja yang bisa diterapkan dalam 

mengevaluasi Kinerja individu. 

Ketentuan-ketentuan Kinerja lebih obyektif ketika didasarkan pada 

semacam analisis empiris – pemeriksaan aktivitas-aktivitas aktual dan tuntutan-

tuntutan pekerjaan. Wawancara, kuesioner, observasi, atau teknik analisis-kerja 

lainnya bisa digunakan untuk menyediakan bukti empiris atas standar-

standar Kinerja yang terkait dengan pekerjaan. Hasilnya tidak harus berupa job 

descriptions yang panjang dan detail, tetapi aspek-aspek yang relevan 

dari Kinerja perlu didefinisikan secara akurat. 

Obyektivitas juga menuntut penilaian yang independen dari penilai, 

menggunakan indikator-indikator dan ukuran-ukuran yang tersedia 

mengenai Kinerja aktual. Sementara subyektivitas bisa mempengaruhi penilaian. 

Menjadi tanggung jawab atasan untuk memeriksa bukti Kinerja dan membuat 

evaluasi yang jujur dan adil. Penilaian berhasil baik diidentifikasi dan yang bisa 

dicapai, seperti satuan acara perkuliahan yang diselesaikan dan tingkat kepuasan 

siswa. Penetapan tujuan tidak efektif ketika tujuan terlalu “mudah”, ketika tujuan 

tidak merupakan pekerjaan keseluruhan, ketika pencapaian tujuan sulit untuk 
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ataudiukur, dan ketika Kinerjamerupakan hasil dari usaha 

tim. Kinerja pengajaran guru berkait erat dengan hal ini karena 

evaluasi Kinerjanya dikaitkan dengan Kinerja guru lain dalam satu koordinasi 

mata pelajaran dan guru lain dalam koordinasi yang berbeda. 

Sedangkan dalam Islam kinerja adalah sebuah langkahawal terbaik yang 

sebaiknya kita lakukan, baik sebagai guru maupun sebagai pribadi, adalah 

melakukan penilaian terhadap diri sendiri (self-assesment). Mengapa kita harus 

melakukan penilaian kinerja diri, baik sebagai hamba maupun sebagai pekerja? 

Karena Allah menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Allah berfirman dalam Al-

quran Surat  At-Taubah ayat 105: 

 

Artinya “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin 

akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang 

Mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 

apa yang telah kamu kerjakan”.
20

 

Sebagai agama universal, yang konten ajaran tidak pernah lekang oleh 

waktu, atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya Al Quran, Islam sudah 

mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai. Ayat yang harus 

menjadi rujukan penilaian kinerja
21

. 

 

 

                                                           
20

Departememen Agama RI, Op.cit., h. 204 
21

https://jejakkebaikan.wordpress.com/2012/03/26/al-quran-dan-penilaian kinerja-2/ 

tanggal. 13 Okteber 2016 

https://jejakkebaikan.wordpress.com/2012/03/26/al-quran-dan-penilaian%20kinerja-2/
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2) Guru 

Guru merupakan jabatan profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai 

pendidikprofesional di lingkungan sekolah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2005 tentang Guru danDosen pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa guruadalah 

pendidik profesional dengan tugas utamamendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan,melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didikpada pendidikan 

anak usia dini jalur pendidikanformal, pendidikan dasar, dan 

pendidikanmenengah.
22

 Guru memiliki peranan yang sangatpenting dalam 

meningkatkan mutu pendidikansalah satunya melalui kegiatan pembelajaran.Salah 

satu cara dalam rangka meningkatkan mutupembelajaran adalah dengan 

meningkatkankemampuan guru dalam mengembangkan danmendesain 

pembelajaran sebagai upayameningkatkan kompetensi guru, 

khususnyakompetensi profesional. Guru sangat menentuka proses pembelajaran di 

kelas dan perankepemimpinan yang akan tercermin daribagaimana guru 

melaksanakan peran dantugasnya. Ini berarti bahwa kinerja gurumerupakan faktor 

yang menentukan mutupembelajaran. 

Guru sebagai jabatan fungsional, bersifat professional. Pengertian 

profesional menurut Undang, dkk
23

 adalah, “Profesional erat kaitannya dengan 

keahlian dan keterampilan yang telah dipersiapkan melalui proses pendidikan dan 

pelatihan secara khusus dalam bidangnya.” . Secara profesi menurut 

Karsidi.
24

guru dituntut dengan sejumlah persyaratan 9 minimal, yaitu: (1) 

                                                           
22

Direktorat Jenderal Pendidikan IslamDepartemen Agama RI, Op. cit., h. 78 
23

https://www.scribd.com/doc/135067804/DEFINISI-PROFESIONALISME-docx. 

Tanggal 14 Oktober 2016 
24

Karsidi, Ravik. 2002 : Peningkatan Profesionalismedalam Penyuluhan,MakalahDiskusi 

Panel. h. 1 

https://www.scribd.com/doc/135067804/DEFINISI-PROFESIONALISME-docx
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memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, (2) memiliki kompetensi 

keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuninya, dan (3) mempunyai etos kerja 

dan komitmen tinggi terhadap profesinya. Ketiga hal tersebut menjadi landasan 

utama dalam menentukan kualifikasi guru dalam kontek pendidikan di sekolah. 

Dengan demikian, guru dituntut untuk terus mengembangkan profesinya, agar 

pelaksanaan pembelajaran di MI dapat dirasakan dampaknya bagi perkembangan 

anak. 

Profesional ada dua pengertian. Pertama, orang yang mencluduki suatu 

jabatan atau profesi. Kedua, penampilan seorang dalam melakukan pekerjaan 

yang sesuai dengan profesinya. Perkataan profesional dibedakan dengan non-

profesional. 

Dalam Islam, istilah pendidik atau guru disebut dengan beberapa istilah 

seperti muaddib, murabbi dan mu‟allim.
25

Walaupun ketiga istilah itu masih 

terbedakan karena masing-masing memiliki konotasi dan penekanan makna yang 

agak berbeda, namun dalam sejarah pendidikan Islam ketiganya selaludigunakan 

secara bergantian. 

Dja‟far Siddik mengatakan, “Dialah Muaddib Agung, dan Dia pulalah 

Murabbi Agung yang telah mendidik para Nabi dan Rasul-Nya. Dia juga 

Mu’allim Agung yang telah membelajarkan Adam as, nenek moyang umat 

manusia tentang segala sesuatu.” 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Allah pulalah sesungguhnya pendidik 

agung manusia. Hanya saja dalam operasionalnya, Allah Swt tidaklah berinteraksi 

                                                                                                                                                               
 
25

munggispendidikanislam.blogspot.com(diakses, 2 Januari 2017) 
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secara langsung dengan manusia. Dia mengutus para Rasul untuk mendidik 

manusia ke jalan yang diridai-Nya. Dengan demikian, para Rasul pulalah yang 

mengambil peranan sebagai pendidik bagi umat manusia. 

Dalam unit kehidupan sosial terkecil yakni keluarga, orang tua menjadi 

pendidik utama bagi anak dan keluarganya. Dalam surat at-Tahrim ayat 6 Allah 

SWT mewajibkan setiap orang untuk mendidik dan memelihara diri pribadinya 

dan sekaligus membimbing keluarganya agar tidak tergelincir ke dalam api 

neraka. 

Dalam kehidupan sosial yang lebih luas, yang berperan sebagai pendidik 

adalah terutama para „ulama dan ahl al-zikr. Namun dalam konteks pendidikan 

yang lebih luas, maka pada diri setiap orang sesungguhnya melekat kewajiban 

untuk mendidik. Hanya saja ulama dan ahl zikir secara khusus diberi amanah 

sebagai pendidik. Nabi Saw bersabda dari sahihhul jaami‟: 

 إن   

      

Artinya “Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak 

mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka 

barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang 

banyak.” (Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Abu Dawud. Dishahihkan oleh Al-

Albani).
26
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka Allah pulalah sesungguhnya pendidik 

agung manusia. Hanya saja dalam operasionalnya, Allah Swt tidaklah berinteraksi 

secara langsung dengan manusia. Dia mengutus para Rasul untuk mendidik 

manusia ke jalan yang diridai-Nya. Dengan demikian, para Rasul pulalah yang 

mengambil peranan sebagai pendidik bagi umat manusia.27 

Proses kunci kegiatan pendidikan adalah pengajaran dan pembelajaran 

(teaching and learning). Guru dan siswa yang terlibat dalam pengajaran dan 

pembelajaran tersebut meskipun sudah melalui suatu proses rekruitmen guru dan 

tes penerimaan siswa baru, pada dasarnya adalah manusia biasa. Walker 

mengatakan bahwa orang-orang dalam sebuah organisasi biasanya bukanlah orang 

yang luar biasa. 

Dalam sebuah organisasi yang dinamis dan fleksibel terhadap perubahan 

seperti bidang pendidikan dimana tujuan, lingkungan, struktur organisasional, 

staf, dan aktivitas selalu berubah manajemen memainkan peran yang sangat 

penting dalam membantu guru memahami apa yang diharapkan dari mereka 

(menetapkan tujuan-tujuan Kinerja), membantu mereka memenuhi harapan-

harapan ini dengan berhasil, mengevaluasi Kinerja dan menyediakan feedback 

(umpan balik), dan menunjukkan pengakuan serta menyediakan ganjaran. 

Kelemahan pada salah satu faktor ini bisa menyebabkan Kinerja organisasi yang 

tidak optimal. Kinerja guru merupakan proses pembelajaran sebagai upaya 

mengembangkan kegiatan yang ada menjadi kegiatan yang lebih baik, sehingga 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dicapai dengan baik melalui suatu 
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https://anharnst.wordpress.com/2011/04/30/profil-guru-menurut-al-quran/(diakses 12 
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kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru sesuai dengan target dan 

tujuan. 

Dalam hubungannya dengan dunia pendidikan, maka Kinerja guru dapat 

didefinisikan sebagai sejauh mana seorang guru bekerja secara maksimal sesuai 

dengan kemampuan yang dimilikinya dalam upaya mencapai tujuan institusional.  

Kemampuan seorang guru akan terlihat pada saat mengajar yang dapat diukur dari 

kompetensi mengajarnya. 

Menurut A. Tabrani Rusyan dkk
28

, Kinerja guru adalah melaksanakan 

proses pembelajaran baik dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas di 

samping mengerjakan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti mengerjakan administrasi 

sekolah dan administrasi pembelajaran, melaksanakan bimbingan dan layanan 

pada para siswa, serta melaksanakan penilaian. 

Faktor utama kenapa manusia bekerja adalah adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi.  Aktivitas dalam kerja mengandung unsur suatu kegiatan sosial  

yang menghasilkan sesuatu dan pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik.  Dalam pencapaian 

taraf hidup yang lebih baik dan sukses dalam bekerja tidak lepas dari motivasi 

kerja, dan kuat lemahnya motivasi kerja seseorang mempengaruhi tinggi 

rendahnya Kinerja. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Guru dalam Pembelajaran 
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Tugas Pokok adalah tugas yang paling pokok dari sebuah jabatan atau 

organisasi. Tugas pokok memberi gambaran tentang ruang lingkup atau 

kompleksitas jabatan atau organisasi tersebut. 

Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang 

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional Definisi lain 

menyebutkan bahwa fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada 

jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya 

Tugas Pokok dan Fungsi adalah sasaran utama atau pekerjaan yang 

dibebankan kepada organisasi untuk dicapai dan dilakukan Sebagian pihak 

menyebutnya sebagai tugas dan fungsi saja dan menyingkatnya menjadi tusi. 

Tupoksi merupakan satu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan 

fungsi. Dalam peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja 

suatu kementerian negara/lembaga sering disebutkan bahwa suatu organisasi 

menyelenggarakan fungsi-fungsi dalam rangka melaksanakan sebuah tugas 

pokok. 

2.1 Tugas Pokok Guru 

Menurut Asmuni Syukir dalam artikelnya bahwa ada tiga macam tugas 

Profesi Guru yang tidak dielakkan, yaitu tugas profesional, tugas sosial, dan tugas 

personal. 

2.1.1 Tugas profesional 

Tugas profesional guru meliputi mendidik, mengajar dan 

melatih/membimbing, serta meneliti (riset). Mendidik berarti meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Melatih/Membimbing 
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berarti mengembangkan ketrampilan-ketrampilan peserta didik. Dan meneliti 

untuk pengembangan kependidikan. 

2.1.2 Tugas Sosial 

Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan, yaitu  

“pemanusiaan manusia”- dalam artian transformasi diri dan auto-identifikasi 

peserta didik sebagai manusia dewasa yang utuh. Karenanya di sekolah,  

guru  harus dapat menjadikan dirinya sebagai “orang tua kedua”  bagi peserta 

didik, dan di masyarakat sebagai figur panutan “digugu dan ditiru”. 

Realitanya, menurut Uzer Usman
29

 masyarakat menempatkan guru pada 

tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru 

diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan. Ini berarti bahwa 

guru memiliki kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa 

menuju pembentukan manusia seutuhnya. Karenanya pantaslah Bung Karno 

menyebut pentingnya guru dalam masa pembangunan adalah sebagai 

“pengabdi masyarakat”.
30

 

2.1.3 Tugas Personal 

Tugas personal menyangkut pribadi dan kepribadian guru. Itulah 

sebabnya setiap guru perlu manatap dirinya dan memahami konsep dirinya. 

Wiggens dalam Sahertian
31

mengemukakan tentang potret diri guru sebagai 

pendidik. Menurutnya, seorang guru harus mampu berkaca pada dirinya 

sendiri. Bila ia berkaca pada dirinya, ia akan melihat bukan satu pribadi, 
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tetapi ada tiga pribadi, yaitu: (1) Saya dengan konsep diri saya (self concept); 

(2) Saya dengan ide diri saya (self idea); dan (3) Saya dengan realita diri saya 

(self reality). 

2.2 Macam-Macam Tugas Pokok Guru  

Macam-macam tugas pokok guru yang diterapkan dalam bentuk 

pengabdian.Tugas pokok trsebut adalah: 

a. Tugas Guru dalam bidang Profesi 

Yaitu suatu proses transmisi ilmu pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai 

hidup menurut Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14 tahun 2005  yang 

terdapat dalam bab 2 "kedudukan,fungsi dan tujuan" Pada Pasal 4 bahwa : 

Seorang guru memiliki tugas sebagai berikut : 

“Kedudukan Guru sebagai Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai 

agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional”
32

 

a. Guru Sebagai Pendidik 

Guru adalah seorang pendidik yang menjadi tokoh / panutan bagi peserta 

didik dan lingkungannya.Maka seorang guru itu harus : 

a) Mempunyai standar kualitas pribadi yang baik 

b) Bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran 

di sekolah 

c) Berani mengambil keputusan berkaitan dengan pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi. 

d) Guru Sebagai Pelajar 
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Di dalam tugasnya seorang guru membantu peserta didik dalam 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.Maka seorang 

guru harus mengikuti perkembangan teknologi agar apa yang di bawakan seorang 

guru pengajarannya tidak jadul. 

b. Guru Sebagai Pembimbing 

Sebagai Pembimbing seorang guru dan siswa di harapkan ada kerja sama yang 

baik dalam merumuskan tujuan secara jelas dalam proses pembelajaran. 

c. Guru Sebagai Pengarah 

Seorang guru di harapkan dapat mengarahkan peserta didiknya dalam 

memecahkan persoalan yang telah di hadapinya dan bisa mengarahkan kepada 

jalan yang benar apabila mengalami persoalan yang negatif yang telah menimpa 

dirinya. 

d. Guru Sebagai Pelatih 

Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan pada peserta didik dalam 

membentuk kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing dari peserta 

didik. 

e. Guru Sebagai Penilai 

Penilaian merupakan proses penetapan kualitas hasil belajar atau proses untuk 

menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik yang meliputi 

tiga tahap yaitu : Persiapan,Pelaksanaan dan Tindak lanjut.
33

 

b. Tugas Guru dalam bidang Kemanusiaan 

Daoed Yoesoef  
34

menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas 

pokok yaitu tugas profesional,tugas manusiawi,dan tugas kemasyarakatan (sivic 
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mission ) jika dikaitkan dengan kebudayaan,maka tugas pertama berkaitan dengan 

logika dan estetika,tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika. 

Tugas manusiawi / kemanusiaan adalah tugas-tugas membantu anak didik 

agar dapat memenuhi tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-

baiknya.Adapun tugas-tugas tersebut meliputi : 

1.    Seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah 

2.    Seorang guru dapat menarik simpati para peserta didiknya 

3.    Seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar 

c.  Tugas Guru dalam bidang Kemasyarakatan 

Sebagai seorang warga negara yang baik,seorang guru turut 

mengembangkan dan melaksanakan apa yang telah di gariskan oleh bangsa dan 

negara lewat Undang-Undang Dasar. Adapun tugas tersebut meliputi : 

1. Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi WNI yang bermoral 

pancasila 

2. Mencerdaskan bangsa Indonesia 

2.3 Fungsi Guru 

Menurut Undang-Undang Republik IndonesiaI No.14 tahun 2005 bab 2 pasal 5 

yang berbunyi :
35

 

Kedudukan dosen/guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran 

dosen/guru sebagai agen pembelajaran,pengembang ilmu pengetahuan,tekhnologi 
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dan seni serta pengabdi kepada masyarakat berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. Adapun Fungsi Guru sebagai berikut : 

1. Sumber Belajar 

Mengingat tugas guru sebagai transmisi ilmu,maka di harapkan mampu 

menguasai materi yang di ajarkannya.Sebab seorang guru merupakan sumber dari 

belajarnya.Apa yang tidak di pahami oleh peserta didik,diharapkan seorang 

gurulah yang akan membantunya dalam memecahkan persoalan yang di hadapi. 

2. Fasilitator 

Sebagai fasilitator seorang guru berperan sebagai pendamping belajar para 

peserta didiknya dengan suasana yang menyenangkan.Agar dapat melaksanakan 

tugas sebagai fasilitator ada beberapa hal yang harus di pahami guru : 

a. Memahami berbagai jenis media dan sumber belajar beserta fungsi 

masing-masimg media tersebut 

b. Mempunyai ketrampilan dalam merancang suatu media 

c. Mampu mengorganisaikan berbagai jenis media serta dapat 

memanfaatkannya sebagai sumber belajar 

d. Mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan 

peserta didik 

3. Pengelolah 

Seorang guru sebagai pengelolah pembelajaran berperan dalam 

menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa belajar dengan nyaman. 

Sebagai manager,guru memiliki 4 fungsi umum : 

a. Merencanakan tujuan belajar 
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b. Mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan 

belajar 

c. Memimpin,meliputi : memotivasi,mendorong dan menstimulasi peserta 

didik 

d. Mengawasi segala sesuatu dalam rangka mencapai tujuan 

4. Demonstator 

Seorang guru dapat mempertunjukkan kepada peserta didik agar 

memahami dan mengerti dari setiap pesan yang di sampaikannya. 

5. Pembimbing 

Setiap peserta didik pada saat lahir telah memiliki potensi-potensi yang 

kemudian dapat di tumbuhkembangkan sesuai dengan potensinya.Maka seorang 

guru berperan dalam membimbing dan mengarahkannya. 

6. Motivator 

Untuk menghasilkan sistem belajar yang optimal seorang guru di tuntut 

kreatif dalam membangkitkan motivati belajar peserta didiknya dengan cara : 

a. Memperjelas tujuan yang ingin di capai 

b. Membangkitkan minat peserta didik dalam belajar 

c. Menciptakan suasana yang menyenangkan 

d. Memberikan pujian terhadap keberhasilan peserta didik 

e. Memberi komentar yang mendidik tentang hasil pekerjaan peserta didik 

7. Evaluator 

Dengan adanya evaluasi seorang guru dapat mengetahui apakah siswanya 

telah berhasil sehingga mereka layak untuk diberikan materi yang baru ataukah 

sebaliknya sehingga mereka perlu adanya remidi. 
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Dengan adanya pemahaman tentang pentingnya tugas dan fungsi guru 

profesional,semoga guru sekarang tidak terjangkit oleh virus penyakit yang dapat 

menyerang seorang guru,melemahkan kualitas guru,dan berdampak negatif pada 

upaya peningkatan mutu pendidikan. 

2.4 Tupoksi Guru Dalam Mencanagkan Proses Belajar Mengajar 

Sebagai seorang guru sudah sepatutnyalah selalu ingat akan tugas pokok 

dan fungsinya, agar sosok guru senantiasa melekat seiring dengan perubahan 

jaman yang semakin maju. Dengan menyadari tugas pokok nya maka ia berhak 

untuk selalu disebut sebagai guru profesional. 

Di bawa ini merupakan uraian tugas pokok dan fungsi guru, dalam mencanakan 

proses belajar mengajar agar tujuan pendidikan dapat terealisasi dengan baik: 

1.  Membuat program pengajaran( Silabus, RPP, prota, promes ) 

2.  Menganalisa materi pelajaran 

3.  Membuat lembar kerja siswa ( LKS ) 

4.  Membuat program harian/jurnal belajar 

5.  Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

6.  Melaksanakan kegiatan penilaian baik itu ulangan harian,tengah semester atau 

akhir semester 

7.  Melaksanakan analisis ulangan, program remedial, pengayaan 

8.  Mengisi daftar nilai siswa, mengisi raport 

9.  Melaksanakan bimbingan kelas/konseling 

10. Melaksanakan kegiatan bimbingan guru/tutor sebaya apabila telah mengikuti 

pelatihan 

11. Membuat alat bantu mengajar/alat peraga 

12. Mengikuti kegiatan pengembangan dan pemasyarakatan kurikulum 

13. Melaksanakan tugas tertentu di sekolah ( PKS, wali kelas dll ) 

14. Membuat catatan tentang kemajuan peserta didik 

15. Meneliti daftar hadir siswa sebelum proses pembelajaran berlangsung 

16. Mengatur kebersihan ruang kelas dan sekitarnya 

17. Mengumpulkan angka kredit dan menghitungnya untuk kenaikan pangkat 

18. Menumbuhkembangkan sikap menghargai seni 

19. Mengikuti kegiatan kurikulum 
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20. Mengadakan penelitian tindakan kelas
36

 

 

Uraian di atas merupakan paparan tugas pokok dan fungsi guru, agar para 

guru menjadi lebih profesional dibidangnya dan tahu akan tugas dan tanggung 

jawab yang harus diemban, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif 

dan efisien. Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang 

menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang 

tidak terpisahkan, yakni antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar, 

dan melatih. Ke empat kemampuan tersebut merupakan kemampuan terintegrasi 

yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Seorang guru yang dapat 

mendidik, tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, 

tidak dapat dikatakan guru yang paripurna. 

3.  Evaluasi Kerja Guru 

  Kinerja terkait dengan kualitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. 

Kinerja seseorang juga beriring dengan kualitas ataupun kuantitas hasil 

pekerjaannya. Dalam konteks guru, kinerja sering dikaitkan dengan pertanyaan, 

sudah benarkan guru bekerja di kelas; apa yang telah guru lakukan untuk siswa; 

apa yang telah guru lakukan untuk sekolah, kontribusi apa yang guru berikan pada 

sekolah dan pemerintah, dan beberapa pertanyaan lain, yang terkait dengan 

prestasi kerja guru.
37

 

   Agar kinerja guru dapat meningkat dan memberikan sumbangan yang 

siginifikan terhadap siswa dan sekolah secara keseluruhan, maka perlu dilakukan 
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evaluasi terhadap kinerja guru. Ronald T.C. Boyd
38

 mengemukakan bahwa 

evaluasi kinerja guru didisain untuk melayani dua tujuan, yaitu : (1) untuk 

mengukur kompetensi guru dan (2) mendukung pengembangan profesional. Oleh 

karenanya, sistem evaluasi kinerja guru hendaknya memberikan manfaat sebagai 

umpan balik untuk memenuhi berbagai kebutuhan di kelas (classroom needs), dan 

juga dapat memberikan peluang bagi pengembangan sekolah dan guru itu sendiri. 

Menurut Robert Bacal
39

 penilaian atau evaluasi kinerja adalah merupakan bagian 

dari manajemen kinerja (performance management) itu sendiri. manajemen 

kinerja guru merupakan sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan dan 

dilakukan dalam kemitraan antara seorang guru dengan penyelia, pengawas, atau 

penilainya. Proses ini meliputi kegiatan membangun kesepakatan serta 

pemahaman mengenai tuntutan yang ada, baik terkait dengan tanggung jawab 

terhadap keberhasilan siswa, keberhasilan sekolah, maupun guru sendiri. Untuk 

menilai kinerja guru diperlukan standar atau tolok ukur. Dalam praktik keseharian 

standar untuk penilaian kinerja guru yang baik dapat diupayakan kesepakatan dari 

pihak yang akan menilai (kepala sekolah) dan guru yang akan dinilai.Namun 

demikian, dalam konteks kinerja guru profesional, maka tolok ukurnya harus 

berlandaskan pada standar yang ada. Di India, ADEPTS (Advancement of 

Educational Performance through Teacher Support) ialah sebuah program 

peningkatan kinerja guru, yang didukung UNICEF, telah menggunakan aspek 

performansi guru di kelas sebagai salah satu standar utama guru berkinerja baik 

Selanjutnya dinyatakan, bahwa untuk menilai kinerja guru, ADEPTS menerapkan 
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kegiatan on service, ialah program 13 perbaikan kinerja guru yang langsung 

diterapkan di kelas dan dinilai. Penilaian ini bukan untuk justifikasi kemampuan, 

namun lebih menjadi masukan untuk perbaikan kinerja guru secara bertahap dan 

progresif.
40

 Di Indonesia, dalam era sertifikasi guru, standar untuk mengukur 

kinerja guru profesional adalah 4-kompetensi guru (atau standar keprofesionalan 

guru), yang menunjukkan sosok utuh guru professional. Dalam perkembangannya 

ada penjelasan bahwa sebenarnya ke empat kompetensi (profesional, pedagogik, 

kepribadian, dan sosial) tersebut dalam praktiknya merupakan satu kesatuan yang 

utuh Penjelasaan tidak resmi pemerintah ini mengarah pada pandangan beberapa 

ahli pendidikan, sebagai penyempurnaan („koreksi‟) atas pemaknaan 4 kompetensi 

guru yang telah dibakukan dalam PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan tersebut. Pandangan (mengenai sosok utuh Kompetensi 

Profesional Guru) ini menyebutkan bahwa sebagai guru yang berkompeten, 

seharusnya memiliki (1) pemahaman terhadap karakteristik peserta didik, (2) 

penguasaan bidang studi, baik dari sisi keilmuan maupun kependidikan, (3) 

kemampuan penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, dan (4) kemauan dan 

kemampuan mengembangkan profesionalitas dan kepribadian secara 

berkelanjutan
41

. Kinerja guru juga dapat dilihat dari rasa tanggungjawabnya 

menjalankan amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggungjawab moral 

dipundaknya. Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam 

menjalankan tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar 

kelas. Sikap ini akan memberikan konsekuensi rasa tanggungjawabnya 
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mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum melaksanakan proses 

pembelajaran, termasuk metode, bahan ajar, media, serta teknik dan instrumen 

alat penilaiannya. Ukuran lain kinerja guru adalah komitmennya untuk terus dan 

terus belajar, tanpa itu maka guru akan kerdil dalam ilmu pengetahuan, akan tetap 

tertinggal akan akselerasi zaman yang semakin tidak menentu. Apalagi pada 

kondisi kini kita 14 dihadapkan pada era global, semua serba cepat, serba dinamis, 

dan serba kompetitif. Dalam konteks ini, penetapan indikator yang lebih 

operasional, sebagai tolok ukur adalah sangat penting. Beberapa indikator yang 

dirumuskan, paling tidak berkaitan dengan (1) keterampilan-keterampilan 

pedagogis-metodologis, (2) komunikasi, dan (3) berkaitan dengan pengembangan 

profesional guru lebih lanjut . Untuk penilaian kinerja guru, secara teknis, 

Akhmad Sudrajad
42

mengusulkan tiga langkah, ialah: (1) mengobservasi kelas 

(Classroom observation), (2) melakukan pengecekan program kerja, khususnya 

RPP, dan (3) melakukan validasi data melalui triangulasi peneliti/pengukur. 

Kinerja profesional juga dapat dilihat dari aspek (1) peningkatan kualitas 

pembelajaran dengan memberdayakan berbagai aspek sehingga guru meningkat 

kreativitas dan produktivitasnya. Kreativitas dan produktivitas menjangkau 

berbagai aspek pendukung pembelajaran dari persiapan, pelaksanaaan 

pembelajaran, metode, media, evaluasi, dan tindak lanjut; (2) penguasaan, 

penerapan, dan produk ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti menulis buku, 

karya ilmiah, penelitian, membuat alat peraga, penerapan aspek teknologi dalam 

pembelajaran seperti media. Selain juga produk teknologi yang dihasilkan dalam 

bentuk software dan hardware. Dengan cara demikian, dapat dikembangkan unit 
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produksi yang memberikan kontribusi pada sekolah, mengembangkan jiwa 

kewirausahaan, kerjasama, dan sebagainya; (3) kontribusi guru dalam karya yang 

dapat dimanfaatkan orang lain. Guru-guru dapat menyebarluaskan temuannya ke 

berbagai media sehingga para stakeholder dapat turut merunut dan memanfaatkan 

karya guru; (4) penerapan strategi atau teknologi baru dalam pembelajaran seperti 

elearning, lesson study, quantum learning, konstruktivisme; (5) memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran sepert internet; dan (6) motivasi 

terus berkembang untuk maju dan berkualitas dalam pembelajaran, administrasi, 

pengembangan diri, yang mengarah pada perbaikan dan peningkatan kualitas 

pembelajaran43. 

4.  Kriteria Kinerja Guru 

Peningkatan kinerja guru oleh  Pengawas Madrasah menaruh perhatian 

utama pada upaya-upaya yang sifatnya memberikan kesempatan kepada guru-

guru untuk berkembang secara profesional, sehingga mereka lebih mampu dalam 

melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memperbaiki dan meningkatkan proses dan 

hasil pembelajaran. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa sasaran utama 

pemberdayaan akuntabilitas profesional guru yang direfleksikan dalam 

kemampuan-kemampuan: 

1. Merencanakan kegiatan pembelajaran. 

2. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. 

3. Menilai proses dan hasil pembelajaran. 

4. Memanfaatkan hasil penilaian bagi peningkatan layanan pembelajaran. 

5. Memberikan umpan balik secara tepat, teratur, dan terus-menerus kepada 

peserta didik. 

6. Melayani peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 
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7. Menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. 

8. Mengembangkan dan memanfaatkan alat bantu dan media pembelajaran. 

9. Memanfaatkan sumber-sumber belajar yang tersedia. 

10. Mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, dan teknik) yang 

tepat. 

11. Melakukan penelitian praktis bagi perbaikan pembelajaran.
44

 

 

Yang perlu mendapat perhatian pula bahwa pemberdayaan akuntabilitas 

profesional guru hanya akan berkembang apabila didukung oleh penciptaan 

budaya sekolah sebagai  organisasi belajar  (learning organization), dimana para 

anggotanya menunjukkan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan 

berupaya untuk mengatasi masalah tersebut tanpa desakan atau perintah dari pihak 

luar . Guru tidak hanya bekerja menunaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya, melainkan pula memiliki sikap untuk selalu meningkatkan mutu 

pekerjaannya, dan oleh karenanya mereka terus belajar untuk mempelajari cara-

cara yang paling baik.  Budaya ini memungkinkan terjadinya peluang inovasi dari 

bawah (bottom-up innovation) dalam proses pembelajaran. 

Aspek lain yang akan mendukung pemberdayaan akontabilitas profesional 

guru adalah tersedianya sumber daya pendidikan untuk mendukung produktivitas 

sekolah, khususnya mendukung proses pembelajaran yang bermutu. Alat peraga, 

alat pelajaran, fasilitas laboratorium, perpustakaan dan sejenisnya sangat 

diperlukan bagi terwujudnya proses pembelajaran yang bermutu. Sumber daya 

pendidikan seperti itu memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif melalui 

variabilitas dan spektrum kegiatan pembelajaran yang lebih kaya. Jadi sasaran 

yang ketiga dari supervisi akademik adalah membina kepala sekolah dan guru-
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guru untuk memiliki kemampuan manajemen sumber daya pendidikan. 

Kemampuan manajemen sumber daya pendidikan tersebut meliputi kemampuan 

dalam pengadaan, penggunaan/pemanfaatan, dan merawat/memelihara. 

5.  Faktor-Faktor yang  Mempengaruhi Kinerja Guru    

   Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya tingkat 

pendidikan guru, supervisi pengajaran, program penataran, iklim yang kondusif, 

sarana dan prasarana, kondisi fisik dan mental guru, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, jaminan kesejahteraan, kemampuan manajerial kepala sekolah dan lain-

lain.
45

      

   Pertama, tingkat pendidikan guru akan sangat mempengaruhi baik 

tidaknya kinerja guru. Kemampuan seorang sangat dipengaruhi oleh tingkat 

pendidikannya, karena melalui pendidikan itulah seseorang mengalami proses 

belajar dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Selama 

menjalani pendidikannya seseorang akan menerima banyak masukan baik berupa 

ilmu pengetahuan maupun keterampilan yang akan mempengaruhi pola berpikir 

dan prilakunya. Ini berarti jika tingkat pendidikan seseorang itu lebih tinggi maka 

makin banyak pengetahuan serta ketrampilan yang diajarkan kepadanya sehingga 

besar kemungkinan kinerjanya akan baik karena didukung oleh bekal ketrampilan 

dan pengetahuan yang diperolehnya.       

   Kedua, faktor lain yang mempengaruhi kinerja guru adalah supervisi 

pengajaran yaitu serangkaian kegiatan membantu guru dalam mengembangkan 

kemampuannya. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, 
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pengawasan dan penelitian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan 

pengembangan pengajaran berupa perbaikan program dan kegiatan belajar 

mengajar. Sasaran supervisi ditujukan kepada situasi belajar mengajar yang 

memungkinkan terjadinya tujuan pendidikan secara optimal.   

   Ketiga, kinerja guru juga dipengaruhi oleh program penataran yang 

diikutinya. Untuk memiliki kinerja yang baik, guru dituntut untuk memiliki 

kemampuan akademik yang memadai, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang 

dimilikinya kepada para siswa untuk kemajuan hasil belajar siswa. Hal ini 

menentukan kemampuan guru dalam menentukan cara penyampaian materi dan 

pengelolaan interaksi belajar mengajar. Untuk itu guru perlu mengikuti program-

program penataran. 

   Keempat, iklim yang kondusif di sekolah juga akan berpengaruh pada 

kinerja guru, di antaranya : pengelolaan kelas yang baik yang menunjuk pada 

pengaturan orang (siswa), maupun pengaturan fasilitas (ventilasi, penerangan, 

tempat duduk, dan media pengajaran). Selain itu hubungan antara pribadi yang 

baik antara kepala sekolah, guru, siswa dan karyawan sekolah akan membuat 

suasana sekolah menyenangkan dan merupakan salah satu sumber semangat bagi 

guru dalam melaksanakan tugasnya.     

   Kelima, agar guru memiliki kinerja yang baik maka harus didukung oleh 

kondisi fisik dan mental yang baik pula. Guru yang sehat akan dapat 

menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh karenanya faktor kesehatan 

harus benar-benar diperhatikan. Begitu pula kondisi mental guru, bila kondisi 

mentalnya baik dia akan mengajar dengan baik pula.    

   Keenam, tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kinerja guru. Agar guru 
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benar-benar berkonsentrasi mengajar di suatu sekolah maka harus diperhatikan 

tingkat pendapatannya dan juga jaminan kesejahteraan lainnya seperti pemberian 

intensif, kenaikan pangkat/gaji berkala, asuransi kesehatan dan lain-lain.  

   Ketujuh, peningkatan kinerja guru dapat dicapai apabila guru bersikap 

terbuka, kreatif, dan memiliki semangat kerja yang tinggi. Suasana kerja yang 

demikian ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala sekolah, yaitu cara kepala 

sekolah melaksanakan kepemimpinan di sekolahnya.    

   Kedelapan, kemampuan manajerial kepala sekolah akan mempunyai 

peranan dalam meningkatkan kinerja guru. Sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal merupakan suatu pola kerjasama antara manusia yang saling melibatkan 

diri dalam satu unit kerja (kelembagaan). Dalam proses mencapai tujuan 

pendidikan, tidak bisa terlepas dari dari kegiatan administrasi.   

   Kegiatan adminstrasi sekolah mencakup pengaturan proses belajar 

mengajar, kesiswaan , personalia, peralatan pengajaran, gedung, perlengkapan, 

keuangan serta hubungan masyarakat. Dalam proses administrasi terdapat 

kegiatan manajemen yang meliputi kemampuan membuat perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Bila kepala sekolah memiliki 

kemampuan manajerial yang baik, maka pengelolaan terhadap komponen dan 

sumber daya pendidikan di sekolah akan baik, ini akan mendukung pelaksanaan 

tugas guru dan peningkatan kinerjanya.      

   Kinerja guru di dalam organisasi sekolah pada dasarnya ditentukan oleh 

kemampuan dan kemauan guru dalam ikut serta mendukung proses belajar 

mengajar. Faktor ini merupakan potensi guru untuk dapat melaksanakan tugas-

tugasnya untuk mendukung kebutuhan sarana pendidikan di sekolah.  
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   Untuk mendukung keberhasilan kinerja guru dalam melaksanakan 

tugasnya maka A.Tabrani Rusyan, dkk
46

. mengemukakan bahwa: “Keberhasilan 

kinerja guru didukung oleh beberapa faktor yakni: (1) Motivasi kinerja; (2) Etos 

kinerja; (3) Lingkungan kinerja; (4) Tugas dan tanggung jawab serta (5) 

Optimalisasi kinerja. 

6.  Indikator Kinerja Guru        

   Jabatan sebagai seorang guru bukan hanya sebagai jabatan fungsional 

tetapi lebih bersifat profesional, artinya jabatan yang lebih erat kaitannya dengan 

keahlian dan keterampilan yang telah dipersiapkan melalui proses pendidikan dan 

pelatihan secara khusus dalam bidangnya. Karena guru telah dipersiapkan secara 

khusus untuk berkiprah dalam bidang pendidikan, maka jabatan 

fungsionalguru bersifat profesional yang selalu dituntut untuk terus 

mengembangkan profesinya. A. Tabrani Rusyan dkk,
47

 (menyarankan bahwa 

dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan global sekolah  perlu 

menerapkan budayaKinerja dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai 

berikut: 

a.  Meningkatkan mutu pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan para 

siswa. 

b. Menggalakkan penggunaan alat dan media pendidikan dalam proses 

pembelajaran. 

c.  Mendorong lahirnya “Sumber Daya Manusia” yang berkualitas melalui proses 

pembelajaran yang efektif dan efisien. 

d. Menata pendayagunaan proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran 

berdaya guna dan berhasil guna. 

e. Membina peserta didik yang menghargai nilai-nilai unggul dalam proses 

pembelajaran. 

f.  Memotivasi peserta didik, menghargai, dan mengejar kualitas yang tinggi 

melalui proses pembelajaran. 
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g. Meningkatkan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan globalisasi. 

h. Memberi perhatian kepada peserta didik yang berbakat. 

i.   Mengubah peserta didik untuk berorientasi kepada kekaryaan bukan kepada 

ijazah. 

j.   Membudayakan sikap kritis dan terbuka sebagai syarat tumbuhnya pola pikir 

siswa yang lebih demokratis. 

k.  Membudayakan nilai-nilai yang mencintai kualitas kepada peserta didik. 

l.   Membudayakan sikapn kerja keras, produktif, dan disiplin. 

 

Indikator Kinerja Guru dapat mengacu pada pendapat Nana Sudjana dkk, 

tentang kompetensi Kinerja guru,  yaitu:
48

 

a.   Menguasai bahan yang akan diajarkan. 

b.   Mengelola program belajar mengajar. 

c.   Mengelola kelas. 

d.   Menggunakan media/sumber pelajaran. 

e.   Menguasai landasan-landasan kependidikan. 

f.    Mengelola interaksi belajar mengajar. 

g.   Menilai prestasi siswa. 

h.   Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan. 

i.    Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 

j.    Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian. 

 

Pemikir, perencana, pengelola. dan pelaksana proses pembelajaran berada 

ditanganguru, maka guru harus sadar diri, sadar tujuan, dan sadar lingkungan, 

karena kesadaran merupakan modal dasar sebagai pengembang budaya Kinerja. 

Budaya Kinerja guru menurut A. Tabrani Rusyan dkk
49

 adalah suatu pola sikap 

dan pola perilaku serta perbuatan yang sesuai dengan tata aturan atau norma yang 

telah digariskan. Menerapkan budaya Kinerja bagi guru dalam kegiatan 

pembelajaran, mampu meningkatkan tugas dan pekerjaan guru dalam bertindak 

dan berpikir lebih aktif dan kreatif. 
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Jadi dari beberapa teori di atas menurut peneliti kinerja guru dapat 

disimpulkan, yang dimaksud dengan Kinerja Guru adalah sejauh mana 

seorang guru bekerja sesuai dengan prosedur yang ada dalam mencapai tujuan 

pembelajaran dan pengembangan yang telah direncanakan. Indikator 

pengukurannya adalah sebagaimana dikutip dari Kusminto
50

(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. 

2. Pengawasan Eksternal 

 1) Pengertian Pengawasan 

Pengawasan Menurut Siagian yang dikutif Syafaruddin
51

 Pengawasan 

(controling) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap 

pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang 

sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.Dalam 

Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 2012 BAB I Pasal 3 yang dimaksud 

pengawas Madrasah adalah “ Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam 

jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab, dan 

wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah.
52

 

Pengawas bisa membantu guru mengembangkan kemampuannya dalam 

memahami pengajaran, mengembangkan keterampilan mengajarnya, dan 

menggunakan kemampuannya melalui teknik-teknik tertentu. Teknik-teknik 

tersebut bukan saja bersifat individual, melainkan juga bersifat kelompok. 
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Pengawas bisa mendorong guru menerapkan kemampuannya dalam 

melaksanakan tugas tugas mengajarnya, mendorong guru mengembangkan 

kemampuannya sendiri, dan mendorong guru agar mereka memiliki perhatian 

yang sungguh-sungguh terhadap tugas dan tanggung jawab mereka. Dengan kata 

lain, melalui supevisi pengajaran, supervisor bisa menumbuhkan motivasi guru. 

Prinsip-prinsip supervisi: Pertama, supervisi pengajaran harus mampu 

menciptakan hubungan kemanusiaan yang harmonis. Hubungan kemanusiaan 

yang harus diciptakan . harus. Bersifat  terbuka, dilandasi rasa Oleh sebab itu 

dalam pelaksaraan supervisi, sekolah memiliki sifat-sifat suka membantu, 

memahami, terbuka, jujur, mantap, sabar, antusias, dan penuh humor . 

Kedua supervisi pengajaran harus dilakukan secara 

berkesinambungan.Kegiatan ini bukanlah lugas yang bersifat sambilan. Menurut 

Alfonso supervisi pengajaran merupakan salah satu essential function dalam 

keseluruhan program sekolah. 

Ketiga, supervisi pengajaran harus berlangsung secara dernokratis. OIeh 

karena itu, program supervisi pengajaran harus direncanakan, dikembangkan, dan 

diimplementasikan secara kooperatif dan koordinatif bersama para guru, kepala 

sekolah, dan pihak-pihak terkait lainnya. 

Keempat, program supervisi pengajaran harus bersifat integral terhadap 

program pendidikan. Di dalam setiap organisasi pendidikan, terdapat berrnacarn, 

system periliku dengan tujuan sama, yaitu tujuan pendidikan. Alfonso 

mernbaginya ke dalam sisitem perilaku administrasi, pengajaran, kesiswaan, 

pengembangan konseling, dan supervise pengajaran. 
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Kelima, konsep supervisi pengajaran harus diselenggarakan secara 

komprehensif. program supervisi pengajaran harus mencakup keseluruhan aspek 

pengembangan pengajaran, walaupun dimungkinkan adanya penekanan aspek - 

aspek tertentu sesuai hasi anatisis kebutuhan pengembangan program sebelumnya. 

Prinsip didasarkan pada tuntutan multi tujuan supervisi pengajaran, berupa 

supervisi kualitas, pengembangan profesionalisme, dan peningkatan motivasi 

guru. 

Keenam, supervisi pengajaran harus bersifat konstruktif. Tujuannya 

bukanlah untuk mencari-cari kesalahan guru. Dan sudut pandang secara positif, 

penilaian kinerja berguna untuk mengembangkan pertumbuhan dan kreativitas 

guru dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah pengajaran yang 

dihadapi. 

Ketujuh, supervisi pengajaran harus dikerjakan secara obyektif. 

Obyektivitas dalam penyusunan program supervisi perigajaran berarti bahwa 

program tersebut harus disusun berdasarkan kebutuhan nyata pengembangan 

proesionalisme guru. Hal yang sama berlaku bagi evaluasi keberhasilan program 

supervisi pengajaran. Dalam Hal ini, instrumen pengukuran yang memiliki 

validitas dan rehabilitas tinggi amat diperlukan untuk megukur tingkat 

lemampuan guru dalam mengelola proses belajar-mengajar. 

Seperti yang dinyatakan dalam paradigma buku ini, sebuah program 

supervisi pengajaran yang baik dan dilaksanakan secara terencana dengan alat 

ukur yang sesuai pakai memberikan kontribusi yang signifikan dalam pencapaian 

kualitas kinerja guru menurut kriteriaprofesionalisme. 
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Sejalan dengan kebijakan dan program baru di bidang pendidikan yang di 

tempuh oleh pernerintah, kata kuci yang  dipergunakan untuk mengukur kualitas 

kinerja guru adalah kompetensi guru. Lebih lanjut, seperti diketahui bersama, 

kompetensi juga merupakan kriteriakeberhasilansiswa. 

Kompetensi mempunyai rumusan yang yang berbeda walaupun subtansi 

dan esensinya sama Penerintah telah menuangkan  rumusan kompetensiguru 

dalam Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional yang berisi Perinlisan Pembentukan Badan Akreditasi dan Sertifikasi 

Mengajar di daerah. Kebijakan menetapkan undang-undang ini merupakan bentuk 

dari upaya peningkatan kuahitas tenaga kependidikan secara nasional. Sebagai 

tindak lanjut dan undang-undang tersebut Direktorat Jenderal Pendidikan 

Menengah rnenetapkan suatu standarisasi untuk kompetensi seorang guru
53

. 

Dalam konsep pendidikan Islam, pengawasan dilakukan baik secara 

material maupun spiritual, artinya pengawasan tidak hanya mengedepankan hal-

hal yang bersifat materil saja, tetapi juga mementingkan hal-hal yang bersifat 

spiritual. Hal ini yang secara signifikan membedakan antara pengawasan dalam 

konsep Islam dengan konsep sekuler yang hanya melakukan pengawasan bersifat 

materil dan tanpa melibat Allah Swt sebagai pengawas utama.
54

 

Pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai karakteristik antara lain: 

pengawasan bersifat material dan spiritual, monitoring bukan hanya manajer, 

tetapi juga Allah Swt, menggunakan metode yang manusiawi yang menjunjung 

martabat manusia. Dengan karakterisrik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana 

                                                           
53

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam departemen Agama RI, Op. Cit., h. 27 
54

Pupuh Fathurrohman dan Aa Suryana. Guru professional, (Bandung: PT. Refika 

Aditama. 2012) h. 

 



53 
 

 
 

berbagai perencanaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada 

manajernya dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Di sisi lain 

pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan pendekatan 

manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. 

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu 

Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien 

serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya 

manajemen. Di dalam Islam, fungsi pengawasan dapat terungkap pada ayat-ayat 

di dalam al Qur‟an surat ke 3Al-Imron Ayat 29:
55

 

      

   

Artinya “Jika kamu Menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu 

melahirkannya, pasti Allah Mengetahui". Allah mengetahui apa-apa 

yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. dan Allah Maha 

Kuasa atas segala sesuatu” 

Ayat tersebut memberikan ancaman dan peringatan terhadap orang yang 

mengabaikan pengawasan terhadap perbuatannya16
56

. 

PengawasMadrasah sebagai guru PNS yang diangkat dalam jabatan 

fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggung jawab, dan 

wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada 

madrasah.Pengawasan akademik bertujuan membantu atau membina guru dalam 

meningkatkan mutu proses pembelajaran agar diperoleh hasil belajar peserta didik 
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yang lebih optimal. Sedangkan pengawasan manajerial bertujuan membantu dan 

membina kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan mutu pendidikan melalui 

optimalisasi kinerja Madrasah. 

2) Eksternal  

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia
57

 eksternal adalah menyangkut 

bagian luar, dalam hal ini adalah pengawas dari luar yaitu pengawas pada 

madrasah di lingkungan Kementerian agama. 

Kompeksnya tugas seorang pengawas dalam meningkatkan kemampuan 

profesional guru, menyebabkan banyak pula kompetensi yang dipersyaratkan 

untuk jabatan tersebut. Dengan memiliki kompetensi yang cukup mereka dapat 

melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. 

Kegiatan supervisi selalu diikat oleh ruang dan waktu dan dalam suasana 

saling berinteraksi antara pengawas dengan yang dibina. Tugas seorang pengawas 

pada hakikatnya adalah “mengajar guru bagaimana cara mengajar yang baik” 

maka dia dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar melebihi guru atau 

orangorang yang dibinanya. Tingkat pendidf kan, pengalaman dan. kepribadian 

hendaknya lebih tinggi dan guru-guru. 

Seorang pengawas akan terlíbat dalam kegiatan yang berhubungan 

Iangsung dengan man usia yaitu guru-guru. Bersama dengan guru-guru pengawas 

pendidikari mengatur, mengoordinir, dan menciptakan iklim yang kondusif bagi 

terciptanya situasi bel ajar-mengajar yang lebih baik. Secara sederhana .dapat 

dikatakan bahwa para pengawas adalah gurunya para guru.    
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 Dengan demikian yang dimaksud pengawasan eksternal dalam karya 

ilmiah ini adalah pengawasan dari luar madrsah yang dalam hal ini dilakukan oleh 

pengawas Madrasah dari Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara atau 

Provinsi Lampung. 

3) Karakteristik Yang Harus Dimiliki Pengawas 

Pengawas Madrasah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam 

jabatan pengawas sekolah Peraturan emerintah No. 74 Tahun 2008
58

. Pengawas 

adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, 

melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan 

melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 

Pengawas satuan pendidikan adalah tenaga kependidikan profesional 

berstatus PNS yang diangkat dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang 

secara penuh oleh pejabat berwenang untuk  melaksanakan pengawasan akademik 

dan pengawasan manajerial melalui kegiatan pemantauan, penilaian, pembinaan, 

pelaporan dan tindak lanjut. Hal ini dilakukan pengawas di madrasah yang 

merupakan binaannya. 

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan ditandaskan  pada Pasal 55 ayat 1, Pengawasan satuan Pendidikan 

memiliki peran dan tugas untuk Pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan 

tindak lanjut hasil pengawasan yang harus dilakukan secara teratur dan 

kesinambungan.  Lebih lanjut  pada Pasal  57 ditegaskan, bahwa tugas supervisi 
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meliputi: Supervisi akademik dan manajerial terhadap keterlaksanaan dan 

ketercapaian tujuan pendidikan disekolah.
59

 

Jabatan fungsional pengawas sekolah merupakan profesi tersendiri yang 

tidak diartikan sebagai kelanjutan profesi guru. Untuk menjadi pengawas sekolah, 

seseorang harus menjadi guru atau kepala sekolah, setidaknya pernah menjadi 

guru. Dengan demikian, pengawas sekolah dapat memahami apa yang dilakukan 

dan seharusnya dilakukan oleh guru dan kepala madrasah. 

Pengawas madrasah bertugas melakukan pengawasan terhadap dua hal 

penting dalam pendidikan di madrasah, yaitu proses pendidikan dan pengelolaan 

sekolah. Proses pendidikan terkait erat dengan kegiatan pengembangan potensi 

kognitif, afektif dan psikomotorik siswa. Sementara pengelolaan madarasah 

berkaitan dengan pengaturan dalam memanfaatkan sumber daya madrasah secara 

efektif dan efisien. 

Dalam buku kerja pengawas madrasah disebutkan bahwa pengawas 

madarasah yang profesional harus memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik 

yang harus dimiliki pengawas sekolah yaitu : 

1.    Menampilkan kemampuan pengawas dalam bentuk kinerja. 

2.    Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

3.    Melaksanakan tugas kepengawasan secara efektif dan efisien. 

4.    Memberikan layanan prima untuk semua pemangku kepentingan. 

5.    Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

6.    Mengembangkan metode dan strategi kerja kepengawasan terus menerus. 

7.    Memiliki kapasitas untuk bekerja secara mandiri. 

8.    Memiliki tanggung jawab profesi. 

9.    Mematuhi kode etik profesi pengawas. 

10.  Memiliki komitmen dan menjadi anggota organisasi profesi kepengawasan   

sekolah.
60
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Lebih lanjut dalam buku kerja pengawas menjelaskan bahwa seorang 

pengawas profesional dalam menjalankan tugas pengawasan harus memiliki : 

1.  Kecermatan melihat kondisi sekolah. 

2.  Ketajaman analisis dan sintesis. 

3.  Ketepatan dan kreatifitas dalam memberikan treatment yang diperlukan, serta 

4. Kemampuan berkomunikasi yang baik dengan setiap individu di sekolah.
61

 

4)  Bidang Kepengawasan 

Dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan, peran 

pengawas madrasah bukan hanya memantau implementasi standar pendidikan 

saja, melainkan juga memperbaiki dan mencegah penyimpangan dari tujuan 

pendidikan. Peran pengawas sekolah dalam meningkatkan dn menjamin mutu 

pendidikan maka pengawas sekolah dibagi dengan beberapa bidang pengawasan, 

yaitu : 

1. Pengawas Taman Kanak-kanak; adalah pengawas sekolah yang mempunyai 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan 

tugas pengawasan pada pendidikan usia dini formal baik negeri maupun swasta 

dalam teknis penyelenggaraan dan pengembangan program pembelajaran di 

taman kanak-kanak. 

2. Pengawas Sekolah Dasar; adalah pengawas sekolah yang mempunyai tugas, 

tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan tugas 

pengawasan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta baik 

pengelolaan sekolah maupun seluruh mata pelajaran Sekolah Dasar kecuali 

mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan jasmani dan kesehatan. 

3. Pengawas mata pelajaran/rumpun mata pelajaran; adalah pengawas sekolah 

yang mempunyai tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh 

dalam melaksanakan tugas pengawasan mata pelajaran atau rumpun mata 

pelajaran tertentu pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta. 

4. Pengawas pendidikan luar biasa; adalah pengawas sekolah yang mempunyai 

tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan 

tugas pengawasan pada sejumlah sekolah baik negeri maupun swasta pada 

sekolah luar biasadi lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional untuk 

seluruh mata pelajaran. 
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5. Pengawas bimbingan dan konseling; adalah pengawas sekolah mempunyai 

tugs, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh dalam melaksanakan 

tugas pengawasan pada sejumlah sekolah negeri maupun swasta pada kegiatan 

bimbingan dan konseling.
62

 

 

 

 

 

 

 

 

5) Kode Etik Pengawas 

Pengawas Madrasah dalam menjalankan fungsinya harus selalu 

berpedoman pada kode etik pengawas sekolah. Menurut buku kerja pengawas, 

kode etik yang perlu dijalankan oleh pengawas sekolah antara lain : 

1.  Dalam melaksanakan tugas, senantiasa berlandaskan iman dan taqwa, serta 

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. 

2.  Merasa bangga mengemban tugas sebagai pengawas sekolah. 

3.  Memiliki pengabdian yang tinggi dalam menekuni tugas sebagai pengawas 

sekolah. 

4.  Bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab dalam tugasnya sebagai pengawas 

sekolah. 

5. Menjaga citra dan nama baik selaku pembina dalam melaksanakan tugas 

sebagai pengawas sekolah. 

6. Memiliki disiplin yang tinggi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai 

pengawas sekolah. 

7. Mampu menampilkan keberadaannya sebagai aparat dan tokoh yang diteladani. 

8. Siap dan terampil untuk menanggapi dan membantu memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi aparat binaannya. 

9. Memiliki rasa kesetiakawanan sosial yang tinggi, baik terhadap aparat binaan 

maupun terhadap sesama pengawas sekolah. 

Dengan menjalankan kode etik pengawas maka peran pengawas sebagai 

supervisor pendidikan dapat berjalan dengan baik tanpa ada rasa sentimen timbul 

dari guru atau kepala sekolah yang diawasi.
63

 

 

6) Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas 

Jenjang jabatan pengawas sekolah menurut Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 
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tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya Pasal 13, 

disebutkan bahwa jenjang pengawas sekolah dibagi menjadi tiga, mulai dari 

jenjang yang terendah sampai dengan jenjang yang tertinggi yaitu pengawas muda 

(golongan III/C-IIID), pengawas madya (golongan IV/A-IVC), dan pengawas 

utama (golongan IV/D-IVE). 

Masih berpijak pada Peraturan men Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 Pasal 5, tugas pokok pengawas 

sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada 

satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan 

pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, 

penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil 

pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah 

khusus. Rincian tugas pokok di atas sesuai dengan jabatan pengawas sekolah 

adalah sebagai berikut : 

1. Pengawas Sekolah Muda; 

a.Menyusun program pengawasan. 

b. Melaksanakan pembinaan guru. 

c. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar penilaian. 

d. Melaksanakan penilaian kinerja guru. 

e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah 

binaan. 

f.  Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru di 

KKG/MGMP/MGP dan sejenisnya. 

g. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 

h. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru. 

2. Pengawas Sekolah Madya; 

a. Menyusun program pengawasan. 

b. Melaksanakan pembinaan guru dan/atau kepala madrasah. 

c. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan. 
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d. Melaksanakan penilaian kinerja guru dan/atau kepala sekolah. 

e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah 

binaan. 

f.  Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau 

kepala sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKS/MKKM dan 

sejenisnya. 

g. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau 

kepala sekolah. 

h. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun 

program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan 

sekolah dan sistem informasi dan manajemen. 

i.  Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan/atau 

kepala sekolah. 

j.  Membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok. 

3.      Pengawas Sekolah Utama; 

a. Menyusun program pengawasan. 

b. Melaksanakan pembinaan guru dan kepala sekolah. 

c. Memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi 

lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan 

prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian 

pendidikan. 

d.Melaksanakan penilaian kinerja guru dan kepala sekolah. 

e. Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah 

binaan. 

f. Mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota 

atau provinsi. 

g. Menyusun program pembinaan dan pelatihan profesional guru dan kepala 

sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKM/MKKM dan sejenisnya. 

h. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala 

sekolah. 

i.  Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun 

program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan 

sekolah, dan sistem informasi dan manajemen. 

j.  Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan 

kepala sekolah. 

k.  Membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam 

melaksanakan tugas pokok. 

l.  Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan kepala 

sekolah dalam pelaksanaan penelitian tindakan.
64

 

 

Pada intinya, tugas pokok pengawas sekolah, antara lain (1) menyusun 

program pengawasan sekolah; (2) memantau pelaksanaan delapan standar; (3) 
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menilai administrasi, akademis, dan fungsional; (4) melakukan pengawasan di 

daerah khusus. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, 

daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan 

negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah 

yang berada dalam keadaan darurat lain. Tugas pokok tersebut diarahkan untuk 

mengawasi kinerja guru dalam pembelajaran dan kinerja kepala sekolah dalam 

mengelola pendidikan 

5) Fungsi pengawasan pengawas 

Menurut Peraturan Pemerintah PMA Nomor2 Tahun 2012BAB II Tugas 

dan Fungsi pengawas: 

Pasal 2 ayat 1: 

“Pengawas Madrasah meliputi pengawas RA, Mi, MTs, Ma, dan/atau MAK” 

Pasal 3 ayat 1: 

“Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai 

tugas melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Madrasah” 

 Menurut Peraturan Pemerintah PMA Nomor2 Tahun 2012BAB III 

Tanggung jawab dan Pewenang Pengawas: 

Pasal 5 ayat 1: 

“ Pengawas Madrasah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) bertanggung 

jawab terhadaop peningkatan kualitas perencanaan, proses, dan hasil pendidikan 

dan/atau pembelajaran pada RA, MI, Mts, MA, dan/atau MAK”
65

 

a. Supervisi Akademik 
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Supervisi akademik adalah fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek 

pembinaan dan pengembangan kemampuan profesional guru dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran dan bimbingan di sekolah. Hal tersebut dapat dilalaksanakan 

melalui kegiatan tatap muka atau non tatap muka, melalui kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Pembinaan; 

a. Tujuan : 

1) Meningkatkan pemahaman kompetensi guru terutama kompetensi 

pedagogik dan kompetensi profesionalisme (Tupoksi guru, Kompetensi 

guru, pemahaman kurikulum) 

2)  Meningkatkan kemampuan guru dalam pengimplementasian Standar isi, 

standar proses, standar kompetensi kelulusan dan standar penilaian, 

pengembangan bahan ajar, pengembangan penilaian, pengembangan bahan 

ajar dan penulisan butir soal. 

3)  Meningkatkan kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kela 

(PTK) 

b. Ruang Lingkup : 

1) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru 

menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/program bimbingan 

2)  Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru dalam 

proses pelaksanaan pembelajaran/bimbingan 

3) Melakukan pendampingan membimbing guru dalam meningkatkan 

kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik 

4) Melakukan pendampingan dalam meningkatkan kemampuan guru 

menggunakan media dan sumber belajar 

5) Memberikan masukan kepada guru dalam memanfaatkan llingkungan dan 

sumber belajar 

6) Memberikan rekomendasi kepada guru mengenai tugas membimbing dan 

melatih peserta didik 

7)  Memberi bimbingan kepada guru dalam menggunakan tehnologi informasi 

dan komunikasi untuk pembelajaran 

8) Memberi bimbingan kepada guru dalam pemanfaatan hasil penilaian untuk 

perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan 

9) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil 

yang dicapainya
66

 

 

c. Pemantauan 

 

Pelaksanaan standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar  
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Penilaian 

 

d. Penilaian (Kinerja Guru) : 

1)  Merencanakan pembelajaran 

2)  Melaksanakan pembelajaran 

3)  Menilai hasil pembelajaran 

4)  Membimbing dan melatih peserta didik 

5)   Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan  

pokok sesuai dengan beban kerja guru
67

 

b. Supervisi Manajerial 

Supervisi manajerial atau pengawasan manajerial merupakan fungsi 

supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung 

dengan peningkatan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencangkup 

perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi 

sumber daya tenaga pendidik, dan kependidikan Sasaran supervisi manajerial 

adalah membantu kepala sekolah dan staf sekolah lainnya dalam mengelola 

administrasi pendidikan, seperti : 

1. Administrasi kurikulum 

2. Administrasi keuangan 

3. Administrasi sarana prasarana/perlengkapan 

4. Administrasi personal atau ketenagaan 

5. Administrasi kesiswaan 

6. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat 

7. Administrasi budaya dan lingkungan sekolah 

8. Aspek-aspek administrasi lainnya dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan.
68

 

 

Kegiatan pengawas sekolah dalam supervisi manajerial sebagai berikut : 

1.  Pembinaan; 

a.  Tujuan 

Tujuan pembinaan kepala sekolah yaitu peningkatan pemahaman dan 

pengimplementasian kompetensi yang dimiliki oleh kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) 

                                                           
67

 Ibid., h. 61 
68

 Ibid., h. 61 



64 
 

 
 

b.  Ruang Lingkup 

1)  Pengelolaan sekolah yang meliputi penyusunan program sekolah berdasarkan 

SNP, baik rencana kerja tahunan maupun rencana kerja 4 tahunan, pelaksanaan 

program, pengawasan dan evaluasi internal, kepemimpinan sekolah dan sistem 

informasi manajeman 

2) Membantu kepala sekolah melakukan evaluasi diri sekolah (EDS) dan 

merefleksikan hasil-hasilnya dalam upaya penjaminanmutu pendidikan. 

3)  Mengembangkan perpustakaan dan laboratorium serta sumber-sumber belajar 

lainnya. 

4) Kemampuan kepala sekolah dalam membimbing pengembangan program 

bimbingan konseling 

5)  Melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam pengelolaan dan 

administrasi sekolah (supervisi manajerial) yang meliputi : 

a) Memberikan masukan dalam pengelolaan dan administrasi kepala sekolah 

berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah 

b) Melakukan pendampingan dalam melaksanakan bimbingan konseling di 

sekolah 

c) Memberikan bimbingan kepada kepala sekolah untuk melakukan refleksi 

hasil-hasil yang dicapainya 

2. Pemantauan 

Pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah dan memanfaatkan hasil-

hasilnya untuk membantu kepala sekolah mempersiapkan akreditasi sekolah 

3. Penilaian 

Penilaian kinerja kepala sekolah tentang pengelolaan sekolah sesuai dengan 

standar nasional pendidikan
69

 

 

Hasil penilaia pengawas sekolah tidak dibiarkan begitu saja, tetapi perlu 

dipelajari secara seksama untuk merancang tindak lanjut yang tepat. Untuk 

meningkatkan profesionalisme kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya 

maka ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan dan pelatihan kepala sekolah 

dengan tahapan sebagai berikut : 

1.  Menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional kepala 

Madrasahdi KKM/MKKM dan sejenisnya 

2. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah. 

3. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun 

program sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan 

sekolah, dan sistem informasi dan manajemen. 

4. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah 

5. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional kepala sekolah dalam 

pelaksanaan penelitian tindakan kelas/madrasah
70
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Dalam melaksanakan fungsi supervisi manajerial, pengawas sekolah 

berperan sebagai fasilisator, asesor, informan, dan evaluator. Sebagai fasilisator, 

pengawas sekolah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung 

proses perencanaan, koordinasi, dan pengembangan tata kelola sekolah. Sebagai 

asesor, pengawas sekolah melakukan identifikasi dan analisis terhadap aspek 

kekuatan dan kelemahan sekolah. Sebagai informan, pengawas sekolah 

memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan kualitas 

sekolah. Sementara sebagai evaluator, pengawas sekolah memberikan penilaian 

terhadap berbagai aspek yang mempengaruhi kualitas manajerial sekolah. 

 Dari uraian tentang pengawasan eksternal diatas peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa tugas, fungsi, peran, tanggungjawab, dan wewenang 

pengawasan eksternal sangatlah penting dilakukan dalam terutama kepada para 

guru Madrasah. Meskipun demikian pengawas madrasah haruslah dijabat atau 

dilakukan orang-orang yang sudah memenuhi ketentuan peraturan yang ada.  

 Pengawasan eksternal kepada para guru madrasah sebaiknya dilakukan 

oleh para pengawasan dengan menggunakan jenis pengawasan akademik, yang 

mana yang dialami guru saat ini guru masih banyak yang memerlukan bimbingan 

atau pengawasan dalam hal; (1) perencanaan kegiatan belajar mengajar, (2) 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, dan terlebih dalam (3) evaluasi 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan PMA No. 2 tahun 2012 BAB III tentang 

tanggungjawab pengawas.
71

 

4. Motivasi Berprestasi 
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1. Pengertian Motivasi  

 

 Sebelum sampai pada motivasi peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan 

kata “motiv” terlebih dahulu, karena kata “motiv” muncul terlebih dahulu 

sebelum kata “motivasi‟. Kedua hal tersebut merupakan daya upaya yang 

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.Motiv dapat diartikan sebagai 

suatu kondisi internal (kesiapan, dan kesiagaan). Yang berawal dari kata “motiv” 

itu, maka motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah aktif pada 

saat-saat tertentu terutama apabila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan mendesak.  

 Pengertian Motivasi Menurut Para Ahli Sujono Trimo
72

 memberikan 

pengertian motivasi adalah suatu kekuatan penggerak dalam prilaku individu 

dalam prilaku individu baik yang akam menentukan arah maupun daya ahan 

(perintence) tiap perilaku manusia yang didalamnya terkandung pula ungsur-

ungsur emosional insane yang berasangkutan. Dari uraian diatas dapat di 

simpulkan bahwa motivasi secara etimologi adalah dorongan atau daya penggerak 

yang ada daya penggerak yang berada dalam diri seseorang untuk melakukan 

suatu tindakan untuk mencapai sebuah tujuan. Sedangkan secara terminonologi 

banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pengertian motivasi 

diantaranya adalah:   

 Menurut Sartain, Motivasi adalah suatu pertanyaan yang komplek dimana 

dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan 
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(goal ) atau perangsang.      

 Menurut Chifford T. Morgan,
73

 motivasi bertalian dengan tiga hal yang 

sekaligus merupakan aspek-aspek dari pada motivasi. Ketiga hal tersebut adalah 

keadaan yang mendorong tingkah laku (Motiving states), yaitu tingkah laku yang 

didorong oleh keadaan tersebut (Motiving Behavior), dan tujuan dari tingkah laku 

tersebut (Goal or Endsof Such Behavior).    

 Menurut Fredrick J. Mc Donal,
74

 memberikan sebuah pernyataan yaitu 

motivasi adalah perubahan energi pada diri dari seseorang yang ditantai dengan 

perasaan dan juga reaksi untuk mencapai sebuah tujuan.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat dipandang 

sebagai fungsi, berarti motivasi berfungsi sebagai daya enggerak dari dalam 

individu untuk melakukan aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. Motivasi 

dipandang dari segi proses, berarti motivasi dapat dirangsang oleh factor luar, 

untuk menimbulkan motivasi dalam diri siswa yang melalui proses rangsangan 

belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang di kehendaki. Motivasi dipandang 

dari segi tujuan, berarti motivasi merupakan sasaran stimulus yang akan dicapai. 

Jika seorang mempunyai keinginan untuk belajar suatu hal, maka dia akan 

termotivasi untuk mencapainya.       

 2. Macam-macam Motivasi Menurut Para Ahli     

  Para ahli psikologi berusaha menggolongkan motivasi yang ada dalam diri 

manusia atau suatu organisme kedalam beberapa golongan.  
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Amir Dien Indra Kusuma dalam bukunya “ Pengantar Ilmu Pendidikan” membagi 

motivasi menjadi dua bagian, yaitu: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak itu sendiri, 

dan motivasi ekstrinsik adalah motivasi dari luar anak.  

Sedangkan Sudarman AM.
75

 Mengemukakan bahwa motivasi intrinsik adalah 

motiv-motiv yang menjadi aktif atau berfungsi tidak perlu rangsangan dari luar, 

karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu.  

Sedangkan nmenurut Sumadi Suryabrata, motivasi intrinsik adalah motiv-motiv 

yang fungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.  

Sedangkan devinisi dari motivasi instrinsik menurut pendapat lain tentang 

motivasi adalah tenaga pendorong yang berasal dari luar diri anak.  

Berdasarkan definisi diatas, maka dapat difahami bahwa motivasi ekstrinsik pada 

hakekatnya adalah dorongan yang berasal dari luar seseorang. Motivasi ekstrinsik 

yang positif seperti gabjaran, pujian, hadiah dan lain sebagainya dapat 

merangsang kegiatan anak untuk giat belajar.     

 3. Fungsi Motivasi Menurut Para Ahli      

  Menurut M. Ngalim Purwanto
76

 ada tiga fungsi motivasi dalam belajar, 

yaitu: Mendorong manusia untuk berbuat atau bertindak. Motif itu berfungsi 

sebagai penggerak atau motor yang memberi energi (kekuatan) seseorang untuk 

melakukan suatu tugas. Motiv itu merupakan arah perbuatan, yakni kearah 

perwujutan cita-cita atau suatu tujuan.  Motiv itu menyeleksi suatu perbuatan kita, 

artinya menentukan perbuatan-perbuatan yang mana harus dilakukan, yang serasi, 

                                                           
75

Sadirman AM, “Interaksi Dan Motivasi Belajar Mengajar”, (Jakarta : PT. Raja) (diakses 

pada 2 Januari 2017) 
76

Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009. (diakses pada 2 

Januari 2017) 



69 
 

 
 

guna mencapai tujuan itu dengan mengenyampingkan perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan itu.         

 Hal ini di pertegas lagi oleh pendapat Dr. S. Nasution, MA.
77

 Bahwa fungsi 

motivasi adalah sebagai berikut.  Mendorong manusia untuk berbuat. Jadi sebagai 

pengerak atau motor yang memerlukan energi. Menentukan arah perbuatan, yakni 

kearah tujuan yang ingin dicapai. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan 

perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan yang serasi guna mencapai tujuan 

itu, dengan mengenyampingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan 

itu. Mulyadi dalam bukunya “Psikologi pendidikan”
78

 mengungkapkan pendapat 

De Cocco, tentang masalah motivasional yang dihadapi guru dalam rangka 

menghadapi situasi dan memelihara suasana belajar, yaitu empat macam fungsi 

motivasi.  

a. Fungsi Penggugahan (Arousal Function) Maksudnya adalah belajar tidak akan 

terjadi apabila tidak ada penggugah atau minat secara emosional yang telah ada 

pada diri siswa. Setela siswa tergugah minatnya, maka tugas guru selanjutnya 

adalah mengikat perhatian siswa agar senantiasa terikat dalam suasana belajar.  

b. Fungsi Penggarapan (Expectancy Function) Artinya jika ada dorongan belajar 

belum muncul pada diri siswa dan pada dirinya ditetapkan segemgam harapan 

untuk memahami, memiliki dan juga menguasai kecakapan, ketrampulan dan 

juga pengetahuan setelah menyelesaikan tugas belajarnya. 
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c. Fungsi Pengajaran (Incentive Function) Untuk mendorong siswa belajar secara 

optimal, guru perlu memberi ganjaran ataupun hadiah yang setimpal dengan 

usaha siswa dalam mencapai apa yang diinginkan, siswa yang merasa mudah 

dapat memecahkan dan juga menyelesaikan persoalan yang dihadapinya akan 

menjadi puas dan kepuasan itu membentuk semacam “Reward” bagi dirinya.  

Fungsi Pengaturan Tingkah Laku (Diciplinary Function) Agar belajar berjalan 

secara optimal diperlukan adanya pengaturan tingkah laku secara optimal dan 

juga relevan dengan keadaan siswa. Guru wajib menanamkan disiplin pada diri 

siswa agar senantiasa mereka berada dalam situasi belajar.  

4. Hal-hal Yang Dapat Menimbulkan Motivasi  

Diatas telah dibahas macam-macam motivasi. Bahwa motivasi itu ada dua 

macam, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Hal-hal yang dapat 

menimbulkan motivasi intrinsik adalah:  

a. Adanya Kebutuhan 

Dengan adanya kebutuhan maka hal ini menjadi motivasi bagi anak didik 

untuk berbuat dan berusaha, misalnya: anak ingin mengetahui isi cerita 

dari buku sejarah, keinginan untuk mengetahui isi tersebut menjadi 

pendorong yang kuat bagi anak untuk belajar membaca.  

b. Adanya Pengetahuan tentang Kemajuan Sendiri.  

Dengan mengetahui hasil dan presentasi diri, seperti apakah ia mendapat 

kemajuan atau tidak, hal ini menjadi pendorong bagi anak untuk belajar 

lebih giat lagi. Jadi dengan adanya pengetahuan sendiri tentang 

kemajuannya, maka motivasi tersebut akan timbul.  

c. Adanya Aspirasi atau Cita-cita  
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Bahwa manusia itu tidak akan terlepas dari cita-cita, hal ini tergantung dari 

tingkat umur manusia itu sendiri. Mungkin anak kecil belum mempunyai 

cita-cita, akan tetapi semakin besar usia seseorang semakin jelas dan juga 

tegas dan semakin mengetahui jati dirinya dan juga cita-citanya yang ingin 

ia capainya.  

Adapun hal-hal yang adapat menimbulkan motivasi ekstrinsik adalah: 
79

 

a. Ganjaran  

Ganjaran adalah merupakan alat pendidikan represif dan positif. Ganjaran 

adalah juga merupakan alat motivasi, yaitu alat yang bisa menimbulkan 

motivasi Ekstrinsik. 

b. Hukuman  

Hukuman yang dapat diterima dalam dunia pendidikan adalah hukuman yang 

bersifat memperbaiki hukuman yang bisa menyadarkan anak kepada 

keinsyafan atas kesalahan yang telah diperbuatnya.  

c. Persaingan 

Sudah jelas bahwa persaingan ini mempunyai insentif yang penting dalam 

pengajaran. Apabila persaingan diadakan dalam suasana yang fair, maka hal ini 

akan merupakan motivasi dalam “Academic Achievement” akan tetapi persaingan 

akan mempunyai efek yang lainnya. Disamping itu “Academic Achievement” itu 

sendiri dan jika persaingan itu dijalankan dengan intensif.  

  2. Pengertian berprestasi  
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  Pengertian Prestasi Menurut Sardiman A.M
80

“Prestasi adalah kemampuan 

nyata yang merupakan hasil interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi 

baik dari dalam maupun dari luar individu dalam belajar”.  

  Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia
81

 “Prestasi adalah hasil yang 

telah dicapai (dilakukan, dikerjakan dan sebagainya)”. Sedangkan menurut W.S 

Winkel (1996:165)
82

 “Prestasi adalah bukti usaha yang telah dicapai. Dari 

beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prestasi merupakan 

suatu hasil yang telah dicapai sebagai bukti usaha yang telah dilakukan. 

  Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia Prestasi adalah hasil 

yang telah dicapai dari yang telah dikerjakan. Misal, prestasi akademik adalah 

prestasi dari hasil pelajarann yang di dapat dari kegiatan belajar di bangku 

perguruan tinggi. Sifat dari prestasi di dunia akademis adalah kognitif dan 

biasanya yang disebut prestasi sengaja ditentukan dengan pengukuran dan 

penilaian. 

a. Macam-macam Prestasi 

Sebagaimana umumnya, prestasi itu sangat luas. Bukan hanya meliputi nilai, 

namun juga prestasi-prestasi yang jauh dari nilai. Kata orang, prestasi ditentukan 

karena tingginya nilai sekolah, padahal belum tentu sebab prestasi itu tidak hanya 

berkaitan dengan nilai raport saja. 
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Karena setiap manusia mempunyai keunikan yang beragam, maka tak heran 

Tuhan pun mengaruniakan sebuah bakat yang berbeda pula. Namun ada pula yang 

sukses bukan karena bakat, yakni dengan bekerja keras karena hakikatnya prestasi 

itu 99 % persen kerja keras sedangkan bakat hanya berpersan 1% saja.  Berikut ini 

beberapa macam prestasi; 

a) Prestasi dalam Dunia Pendidikan 

Orang yang berprestasi di dalam dunia pendidikan adalah orang yang 

sanggup membawa kontribusi bagi berjalannya pendidikan. Karena 

keterbatasan pemerintah juga, maka prestasi bukan hanya mereka yang 

menjabat lalu diberi penghargaan dari presiden, lebih dari itu prestasi 

adalah bermanfaat bagi orang lain meski tak banyak diketahui banyak 

orang. 

b) Prestasi dalam Bidang Ekonomi 

Dalam bidang ekonomi, seseorang pun bisa dikatakan berprestasi. Tentu 

saja prestasi yang dimaksud adalah prestasi yang diperoleh dari adanya 

kerja keras dalam mengelola perekonomian. Bagi mereka yang bergelut di 

dlam dunia pemerintahan, prestasi terbesar di dalam dunia ekonomi tentu 

saja mengentaskan kemiskinan. 

c) Prestasi dalam Bidang Olah Raga 

Anda mengerti Susi Susanti? Ya, dialah peraih Piala Thomas Bulutangkis. 

Ia berhasil mengharumkan nama Indonesia dalam kancah bulutangkis 

tingkat internasional. Tentu saja hal ini merupakan prestasi yang patut 

diapresiasi karena bulutangkis merupakan olahraga yang telah membumi 

bagi rakyat Indonesia. 
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Adapun macam-macam prestasi bisa Anda cari dan eksplor sendiri dalam 

berbagai bidang. Anda bisa menerka sendiri bagaimana manusia dapat 

dikatakan berprestasi dalam bidangnya baik dari bidang seni, politik, 

kewirausahaan, kesehatan dan lain sebagainya. 

Bahkan, contoh terkecil adalah profesi tukang sappu di pinggir jalan. 

Mereka pun berkesempatan untuk bisa meraih gelar prestasi. Misal bila 

pengabdiannya untuk membersihkan jalan membuat orang lain nyaman 

atau membuat suasana menjadi asri bisa dikatakan bahwa tukang sapu 

tersebut bisa  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Seseorang Mempunyai Prestasi 

 

a) Kerja Keras 

Jika berbicara mengenai prestasi, tentu saja dalam meraihnya tidak 

terlepas dari yang namanya kerja keras. Adapun seseorang yang ingin 

menambah dengan kerja cerdas itu tak msalah, karena kerja cerdas juga 

membutuhkan kerja keras dalam mengawalinya. 

Intinya begini, sebenarnya prestasi itu kan sama maknanya dengan sukses 

atau berhasil. Bagi penulis, sebenarnya faktor yang terpenting adalah 

terkait kerja keras. Bagi mereka yang lebih kerja keras, ia akan lebih bisa, 

terampil dan menguasai. Ya, prestasi itu banyak-banyakan kerja keras. 

Terkenang sebuah petuah dari negeri Barat, mereka yang telah sukses 

menciptakan hal-hal besar adalah mereka yang bekerja keras. Teorinya 

dinamakan sebagai teori 10.000 praktik. Bila Anda belum praktik 

sebanyak 10.000 kali jangan merasa lemah dan menangis, sebab di luar 

sana banyak orang yang juga menangis untuk mendapatkan senyum. 
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b) Fokus 

Selain kerja keras, seseorang harus focus dalam mewujudkan prestasinya. 

Bagi orang Jawa, salah satu kegagalan dalam hal prestasi adalah adanya 

watak kemaruk. Tahu kemaruk? Kemaruk itu tamak. Apa-apa ingin diraih 

sendiri. 

Kerjakan saja yang terbaik sesuai bidang Anda masing-masing. Bila sudah 

demikian, pikiran Anda akan merasa ringan dan bekerja sama dengan 

orang lain merupakan suatu kebutuhan. Anda tak bisa hidup sendiri, maka 

fokuslah perdalam keahlian Anda. Hingga suatu saat nanti Anda akan 

mendapat julukan sebagai pakar, ahli dalam suatu bidang tertentu. 

c) Teratur 

Ada lagi hal yang penting selain kedua hal di atas. Ya, namanya 

keteraturan dalam berlatih. Itulah yang dinamakan sebagai pola hidup 

yang teratur. Bila hidup Anda teratur, Anda akan bisa menerka dengan 

pasti kapan sebuah target akan tercapai. Tentu saja semuanya akan 

membutuhkan kekonsistenan.
83

 

3. Motivasi berprestasi  

Motivasi berprestasi merupakan salah satu dari teori kebutuhan yang 

memfokuskan pada tiga jenis motivasi, yaitu: a) motivasi prestasi 

(achievementmotivation), b) motivasi afiliasi (affiliation motivation), dan c) 

motivasi kekuasaan (power motivation). Dalam konteks penelitian ini adalah 

motivasi berprestasi yang dikemukakan oleh Mc. Clelland yang dikutip oleh 
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Davis dan Newstrom yang memaparkan bahwa, ”Motivasi prestasi meliputi tiga 

hal, yaitu: a) dorongan untuk mengatasi tantangan dan hambatan, (b) dorongan 

untuk maju, dan (c) dorongan untuk berkembang.”
84

 

Telaah dari pandangan islam tentang motivasi berprestasi telah banyak 

dibicarakan oleh beberapa penulis. Mengutip beberapa ayat al-Qur‟an untuk 

mendukung bahwa islam sangat menyarankan orang untuk memiliki tinggi 

motivasi berprestasi yang tinggi. Beberapa ayat al-Qur‟an yang memuat aspek 

motivsi berprestasi antara lain adalah: 

a) Surat Ath-Thalaq ayat 2 dan 3: 

 . 

   

Artinnya “Barangsiapa bertakwa pada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan 

keluar baginya. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak ia 

sangka. Dan siapa saja yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah 

mencukupkan (keperluan) baginya, Sesungguhnya Allah melaksanakan kehendak-

Nya, Sungguh Dia telah mengadakan ketentuan untuk tiap-tiap sesuatu”. 

b) Surat al-Jumuah ayat 10:
85

 

 

                                                           
84

Davis, Keith,dan Newstorm.. Perilaku Dalam Organisasi.. (Jakarta: Erlangga1996),. 

Edisi.7 h. 88 
85

Kementerian Agama RI. Op. Cit,. h.1 



77 
 

 
 

Artinya “Apabila kamu selesai mengerjakan shalat Jum‟at, bertebaranlah kamu di 

muka bumi untuk mencari nikmat Allah bdan ingatlah pada Allah sebanyak-

banyaknya”. 

Selain ayat al-Qur‟an banyak pula hadist yang berisikan perintah untuk 

bekerja keras. Misalnya: “kejarlah duniamu seakan-akan kamu tidak pernah mati, 

dan kejarlah akhiratmuy seakan-akan kamu akan matio di keesokan hari”. 

Dari kutipan ayat al-Qur‟an dan hadist tersebut di atas ada perbedaan sangat 

mendasar dalam teori motivasi pandangan psikologimodern (David Mc Clelland) 

dengan pandangan islam. Teori psikologi modern melihat prestasi hanyalah 

sebatas prestasi individual, dan tidak ada nuansa kepasrahan pada Tuhan. Diduga 

tingginya angka bunuh diri di kalangan mereka dikarenakan mereka tidak pernah 

puas pada apa yang mereka peroleh. Tentu saja sikap tidak puas ini ada segi 

positifnya, yaitu akan memotivasi orang untuk bekerja lebih keras lagi. Tetapi 

kalau prestasi yang diinginkannya itu tidak tercapai, maka akan besar 

kemungkinan orang akan mengalami rasa frustasi yang berat. Mereka yang tidak 

mencapai keinginannya ini akan menilai diri mereka sebagai orang yang 

tidak/kurang berguna atau kurang dibanggakan. 

Kegagalan dalam mencapai prestasi ini dapat berlanjut pada problem 

kejiwaan yang dilampiaskan dalam wujud perilaku kekerasan atau pelarian ke 

alkohol, narkotik, dan bahkan bunuh diri. Dalam pandangan islam pencapaian 

prestasi bukan ditentukan oleh ikhtiar manusia saja, tetapi juga ditentukan oleh 

kehendak sang Pencipta. Adanya bingkai keTuhanan ini akan mngurangi atau 

meniadakan frustasi seandainya keinginan untuk berprestasi tidak terwujud. 
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Ciri lain dari teori motivasi islam adalah pencapaian prestasi tidaklah 

didorong oleh sifat egoistik semata. Dalam pandangan islam motivasi berprestasi 

adlah sebuah ibadah yang ujung-ujungnya adalah pengabdian pada Tuhan. 

Apapun hasilnya kerja kita di dunia ini adalah pengabdian pada Tuhan. Banyak 

ayat al-Qur‟an yang menyarankan manusia untuk memanfaatkan prestasi kerjanya 

untuk kemajuan umat manusia. Ciri-ciri orang taqwa yang ditulis dalam al-Qur‟an 

adalah yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Misalnya; surat Ali 

Imran ayat 130 yang mnggambarkan cirri orang yang taqwa itu manusia yang 

banyak member kepada orang lain, baik disaat lapang maupun disaat kesempitan; 

surat al-Balad ayat 14-16 yang memerintahkan kepaada setiap muslim untuk 

memberikan makan kepada orang miskjin dan mngentaskan kaum duafa; surat as-

Shaf ayat 11 yang berisikan ajakan agar orang berjihad fisabilillah dengan harta 

dan nyawanya.
86

 

   Dari uraian di atas peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa mtivasi 

berprestasi adalah semangat yung ada dalam diri seseorang dalam mengerjakan 

sebuah pekerjaan atau tugas. Pekerjaan atau tugas yang dilaksanakan itu dilakukan 

dengan standar prosedur yang sesuai agar mendapatkan hasil yang diharapkan 

sehingga akan menambah kepuasan dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas. 

  Sedangkan menurut peneliti motivasi berprestasi seorang guru dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang pendidik akan bisa 

tercapai dengan: 1) membantu mengembangkan sikap positif pada peserta didik, 
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2) menunjukkan kegairahan dan kesungguhan dalam belajar, 3) suka bekerja 

keras, 4) berharap untuk sukses, dan 5) keinginan memperoleh nilai tertinggi
87

. 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Untuk melengkapi refrensi dan pengembangan penelitian ini, peneliti 

mempelajari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yang lain yang terkait 

denga penelitian ini, sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam 

penelitian ini. Adapun beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini 

adalah: 

1. Endarwati (tesis) yang ditulis pada tahun 2007 dalam penelitiannya tentang 

pengaruh kinerja guru dan lingkungan sekolah terhadap prestasi SMP 

Negeri 28 kota Bandar Lampung, hasil penelitiannya adalah pengaruh 

kinerja guru dan lingkungan sekolah terhadap prestasi siswa sebesar 30,1 % 

atau 59,45 %. Kinerja guru berpengaruh secara positif terhadap prestasi 

siswa dimana tingkat koefisien sebesar 0,22 artinya secara statistik apabila 

kinerja guru meningkat, maka prestasi siswa dapat diprediksi akan 

meningkat. 

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh djumali (skripsi) ditulis pada tahun 

2005 tentang kinerja guru-guru SMK Muhammadiyah Klaten (suatu 

tinjauan dari aspek penghasilan dan lingkungan) menunjukkan bahwa 

variabel lingkungan berpengaruh terhadap kinerja guru dengan kontribusi 

sebesar 13%. Ini berarti keberadaan kinerja guru di SMK Muhammadiyah 

Klaten terkondisi oleh faktor penghasilan dan lingkungan siswa. Namun 
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kedua faktor tersebut hanya member kontribusi yang relative kecil (13%), 

berarti faktor-faktor lain yang tidak diteliti juga mampu mengkondisi 

keberadaan kinerja guru, seperti motivasi, kompetensi, profesionalitas, dan 

sebagainya. 

3. Penelitian yang dilakukan Oleh Ima Prihatini pada tahun 2007 yang 

merupakan tesis yang berjudul pengaruh tingkat gaji dan pengalaman kerja 

terhadap motivasi kerja guru di smp negeri 24 Surakarta. hasil  

penelitianregresi linier berganda dengan memperoleh nilai f hitung sebesar 

44.204 lebih besar dari nilai f tabel pada taraf signifikan 5% dengan df (2: 

37 = 2,232) beroperasi bersama-sama antara variabel tingkat gaji dan 

pengalaman kerja mempuyai pengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. 

persamaan regresi timah y = 5,391+ 0,399x1 + 0,448x2. berdasar hasil 

temuan penelitian pada nilai model r square perhitungan uji regresi linier 

timah nilai sebesar0705% atau 70,5%. hal itu berarti bahwa ada  

pengaruhantara tingkat gaji (x1) dan pengalaman kerja (x2) terhadap 

motivasi kerja beroperasi bersama-sama sedangkan sisanya 29,5% 

dipengaruhi oleh variabel lain. 2. 

4. penelitian yang diajukan oleh anita Fitria Handayani tahun pada 2009 yang 

merupakan tesis yang berjudul dengan "pengaruh kesejahteraan guru dan 

motivasi kerja terhadap kinerja kerja guru akuntansi SMK kelompok bisnis 

dan manajemen se kabupaten bantul. hasil penelitian menunjukkan terdapat 

pengaruh positif dan signifikan kesejahteraan guru terhadap costs kos guru 

akuntansi dengan harga t hitung 2.996 lebih besar. 
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` Dari t tabel 1.961, terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja 

dengan costs kos guru dengan harga t hitung 5, 330 lebih gede dari t tabel 

1.690, terdapat pengaruh positif dan signifikan kesejahteraan guru dan 

motivasi kerja beroperasi bersama-sama terhadap costs kos guru akuntansi 

ditunjukkan dengan besarnya f hitung 22, 419 lebih gede dari f tabel 3, 276. 

 5.Penelitian yang dilakukan olehAnita Juni Iarti pada tahun 2010 yang 

merupakan skripsi yang berjudul pengaruh gaya kepemimpinan kepala 

sekolah terhadap motivasi kerja guru di MAN Malang IIBatu. Hasil  

pengujianhipotesis dengan using teknik regresi linier  bergandabahwa 

sumbangan efektif penelitian sebesar (0,728 x 100% = 72,8 %) yangartinya 

72,8 % motivasikerja guru dipengaruhi oleh hdkepemimpinan kepala 

sekolah sedangkan sisanya yaitu 27,2% dipengaruhi oleh faktor berbaring 

pengoperasian pembahasan dari penelitian penyanyi. dan  berdasarkandata 

yang terkumpul dan analisis didapatkan hasil temuan yang signifikan . 

C. Kerangka Teoritik 

Masalah pokok pendidikan dewasa ini adalah peningkatan mutu pada 

setiap jenis, jenjang dan jalur pendidikan. Oleh sebab itu pemerintah menentapkan 

delapan standar nasional pendidikan yaitu : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) 

standar kompetensi lulusan, (3) standar pendidikan dan tenaga kependidikan, (5) 

standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, 

dan (8) standar penilaian pendidikan (PP. No. 19 Tahun 2005) 8 Standar Nasional 

pendidikan sebagaimana dikemukakan di atas, pada hakekatnya menjadi arah dan 

tujuan penyelenggaraan pendidikan. 
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Mengacu kepada kerangka pemikiran yang telah diuraikan, 

diperolehgambaran secara mendasar tentang pentingnya pengawasan, dan 

motivasiberprestasi guru terhadap peningkatan kinerja guru. Dengan bekal yang 

memadai,guru dapat dengan cepat dan tepat menyampaikan pesan, sehingga 

dimungkinkanuntuk mampu melahirkan suatu perubahan dalam pengajaran 

berupa tingkatkepatuhan dan hasil belajar siswa yang sesuai dengan yang 

diharapkan.  

Dari pejabaran diatas akan di bagansebuah konsep berfikir dari apa yang 

akan diteliti dalam penelitian ini. Konsep adalah istilah yang mengekspresikan 

sebuah ide abstrak yang dibentuk dengan menggeneralisasikan objek atau 

hubungan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan. Bunginmengartikan 

Konsep sebagai generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu yang sama yang 

dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena tertentu yang dapat 

dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama.
88

 

Kerangka konsep ini dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut: 

Gambar. 2.1Bagan Kerangka Konsep  
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Keterangan : 

1. Pengaruh pengawasan eksternal  (X1) terhadap Y 

2. Pengaruh motivasi berprestasi  (X2)terhadap Y 

3. Pengaruh pengawasan eksternal (X1)  dan motivasi berprestasi  (X2)terhadap Y 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Istilah Hipotesis berasal dari yang berarti sesuatu yang masih kurang. 

Secara etimologis katahipotesis berasal dari kata hypo artinya kurang dan thesis 

berarti kesimpulan daripendapat.  Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap sebuah rumusan  masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena 

jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan 

pad fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis, 

dapat disebuat sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian 

dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.. Jadi, hipotesis merupakan dugaan 

sementara yang masih memerlukanpembuktian empirik oleh peniliti. Bertitik tolak 

dari asumsi yang telahdikemukakan, maka dalam penelitian ini penulis 

mengajukan hipotesisperbandingan. Menurut Sugiyono, ”Menguji hipotesis ini 

berartimenguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran 

sampelyang juga berbentuk perbandingan.”
89

 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah hipotesis asosiatif yang dirumuskan 

untuk memberikan jawaban pada permasalahan yang berisfat hubungan atau 

pengaruh. Sedangkan menurut sifat hubungannya hipotesis ini berjenis 
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hipotesishubungan interaktif, adalah hipotesis hubungan antara dua variable atau 

lebih yang bersifat saling memengaruhi.
90

 

Dalam merumuskan hipotesis ada tiga tahapan cara merumuskan, yaitu : 

a. Hipotesis penelitian ialah hipotesis yang dibuat dan dinyatakan dalam bentuk 

kalimat, dalm penelitian ini hipotesis penelitiannya adalah : 

“Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan eksternal(X1) 

denganmotivasi berprestasi guru (X2) terhadap kinerja guru (Y) Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri di kabupaten Lampung Utara”. 

b. Hipotesis operasional ialah mendifinisikan hipotesis secara operasional 

variable-variabel yang ada di dalamnya agar dapat dioperasionalisasikan. 

Dalam penelitian ini hipotesis operasionalnya adalah : 

 1). Pengaruh pengawasan 

 2). Motivasi berprestasi 

 3). Kinerja guru 

 Hipoteis operasional di bagi menjadi dua bagian, yaitu : 

1). Hipotesis kerja atau alternatif (Ha) merupakan anggapan dasar peneliti 

terhadap suatu masalah yang sedang dikaji bersifat tidak netral. Sehingga 

bunyi hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan eksternal (X1) 

denganmotivasi berprestasi guru (X2) terhadap kinerja guru (Y) 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di kabupaten Lampung Utara. 
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2). Hipotesis nol (Ho) yang bersifat netral atau dapat juga didefinisikan suatu 

pernyataan tentang parameter  yang bertentangan dengan  kenyakinan 

peneliti atau kebalikan Ha. Sehingga bunyi hipotesis dalam penelitian ini 

adalah : 

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan eksternal 

(X1) denganmotivasi berprestasi guru (X2) terhadap kinerja guru (Y) 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri di kabupaten Lampung Utara. 

c. Hipotesis statistik adalah hipotesis operasional yang diterjemahkan ke dalam 

bentuk angka-angka statistik sesuai alat ukur yang dipilih oleh peneliti. Dalam 

hipotesis penelitian ini sebagai berikut : 

Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0. Berarti seluruh variabel bebas secara bersama-sama 

mempunyai kontribusi terhadap variabel terikat.  

Ho: b 1 = b2 = 0. Berarti seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai kontribusi terhadap variabel terikat. 

Memperhatikan teori, kerangka berfikir, rumusan masalah, dan anggapan 

dasar dalam penelitian ini, maka hipotesisnya dirumuskan dengan 

beberapapernyataan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan antara pengawasan eksternal dengan 

kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah  Negeri di kabupaten Lampung Utara. 

2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara  Motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru Madrasah Ibtidaiyah  Negeri di kabupaten 

Lampung Utara. 
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3. Terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan eksternal dan 

motivasi berprestasi guru terhadap kinerja guru di Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri di kabupaten Lampung Utara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai  metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi 

atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara 

Nonprobability Sampling, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian 

(angket), analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan  untuk menguji  

hipotesis yang telah ditetapkan.  

Jenis penelitian menggunakan jenis kuantitatif, dengan menggunakan 

metode eksperimen yaitu metode yang diarahkan untuk memecahkan masalah 

dengan cara memaparkan atau mengambarkan yang sebenarnya hasil penelitian. 
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Ketepatan penentuan metode ini didasarkan pada pendapat Winarno Surachmad 
91

 

bahwa aplikasi metode ini dimaksudkan untuk penyelidikan yang tertuju pada 

pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang.  

Pengaruh pengawasan eksternal  (X1) dicari jawabannya apakah ada 

kontribusi terhadap motivasi berprestasi (X2),juga terhadap kinerja guru  MINdi 

Kabupaten Lampung Utara (Y) secara parsial. Di samping itu, kolaborasi antara 

pengaruh pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi guru secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja guru. Metode deskriptif yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik korelasional. Teknik 

korelasional yaitu penelitian yang sifatnya melukiskan hubungan yang terdapat 

diantara dua variabel atau lebih. Penelitian korelasional berusaha menetapkan 

seberapa kuatnya hubungan yang terdapat antara dua variabel. 
92

 

Penggunaan kuantitatif karena penelitian ini menggunakan pengujian 

hipotesis. Pengujian ini dilakukan mengetahui pengaruh variabel bebas X1 

(pengaruh pengawasan eksternal) , X2 (motivasi berprestasi), dan kinerja guru 

MIN di Kabupaten Lampung Utara (Y). 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

 1. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada Madrasah Negeri Se Kabupaten 

Lampung Utara  meliputi MIN 1 Lampung Utara, MIN2Lampung Utara, 

MIN3Lampung Utara, MIN4Lampung Utara, MIN5Lampung Utara, 
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MIN6Lampung, MIN7 Lampung Utara, jumlah yang madrasah yang ada 

adalah 7 Madrasah Negeri. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini mulai dilaksanakan 15 September 2016 s/d April 2017, yaitu 

sejak dilakukannya prapenelitian, pengambilan data kelapangan, sampai penulisan 

penelitian ini selesai. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang 

mempenyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah orang atau sumber yang dapat memberikan informasi 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini atau mereka yang dapat 

memberikan penilaian yang nantinya akan dijadikan penulis sebagai bahan untuk 

menarik kesimpulan apakah kontribusi pengaruh pengawasan eksternal memang 

positif terhadap motivasi berprestasi dan sekaligus pada kinerja guru Madrasah 

Ibtidayah Negeri (MI)  Negeri di Kabupaten Lampung utara.  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru yang mengajar pada 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri se-Kabupaten Lampung Utara sebanyak 7 unit 

madrasah dengan jumlah guru 111 orang.  

Sedangkan Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin 

mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari 

populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat 
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diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus 

betul-betul representative (mewakili).
93

  

Menurut Sugiono ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam 

menentukan ukuran sampel dari suatu populasi.
94

 antara lain dengan teknik 

Nonprobability Sampling adalah tehnik pengambilan sampel yang tidak 

memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi 

untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini yaitu sampling sistematis. 

Sampling sistematis adalah teknik pengambilan sampel berdasarkan urutan 

dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya anggota populasi 

yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu  diberi nomor urut, yaitu 

nomor 1 sampai dengan 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan 

mengambil nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik sampling 

sistematis dengan pengambilan sampel dengan mengambil nomor genapnya saja. 

Dari total populasi guru MIN se-Kabupaten Lampung Utara 111 orang maka 

sampel sistematisnya berdasarkan kelipatan bilangan 4 yang akan diambil ber 

jumlah 28 guru yang menjadi sampel.  

Populasi dari seluruh guru-guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Kabupaten 

Lampung Utara dikumpulkan dari hasil observasi lapangan dengan mengambil 

dari daftar guru-guru dari masing-masing madrasah yang ada di Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara bagian seksi pendidikan 
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madrasah. Guru yang dijadikan sampel pada setiap madrasah bervariasi 

jumlahnya ini dilakukan tergantung jumlah guru yang ada di Madrasah tersebut. 

Daftar tersebut kemudian ditabulasi sebagaimana tabel berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.1Jumlah Guru yang menjadi sampel Madrasah IbtidaiyahNegeri Kab. 

Lampung Utara 

No. Nama MIN 

Jumlah 

Populasi 

Guru 

Nomor  

Urut  

Angka  

Kelipatan 

4 nya 

Jumlah  

Sampel  

1.  MIN 1 Lampung Utara 
20 

1-20 2*, 6, 10, 

14, 18,  

5 

2.  
MIN 2 Lampung Utara 14 

21-34 22, 26, 30, 

34 

4 

3.  
MIN 3Lampung Utara 12 

35-46 
38, 42, 46 

3 

4.  
MIN 4 Lampung Utara 15 

47-61 
50, 54, 58 

3 

5.  
MIN 5 Lampung Utara 11 

62-72 
62, 66, 70 

3 

6.  
MIN 6 Lampung Utara 21 

73-93 74, 78, 82, 

86, 90 

5 

7.  
MIN 7 Lampung Utara 18 

94-111 
94, 98, 

102, 106, 

110 

5 

Jumlah 
111 111 28 28 

Ket: * Dimulai dari angka genap 2 

Sumber: Data diolah peneliti 
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Tabel 3.2. Responden Bersadarkan Status Kepegawaian 

No PNS Non PNS Jumlah 

1.  28 - 28 

Sumber: Data diolah peneliti 

Catatan: Responden yang diambil hanya yang bersetatus PNS karena merupakan 

guru tetap pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri. 

D. Teknik Pengumpulan data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik angket sebagai teknik utama. Angket ini mengukur variabel dalam 

penelitian ini, dimana menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan 

kepada subjek penelitian untuk memberikan respon terhadap pertanyaan tersebut. 

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan menggunakan angket 

(kuesioner), namun sebelumnya peneliti melakukan kunjungan langsung yaitu 

mendatangi langsung objek yang akan diteliti, yakni (1) MIN 1 Lampung Utara, 

yang beralamat di Kecamatan Kotabumi Kota, (2) MIN2Lampung Utarayang 

beralamat di Sribasuki, (3) MIN3Lampung Utarayang beralamat di Sribasuki, (4) 

MIN4Lampung Utaraberalamat di Talang Bojong, (5) MIN5Lampung Utarayang 

beralamat di Kecamatan Blambangan Pagar, (6)MIN6Lampung Utara yang 

beralamat di Kecamatan Sungkai Selatan, (7)MIN7 Lampung Utara yang 

beralamat di Kecamatan Kotabumi Selatan.  

Dari data yang dihimpun melalui angket ini kemudian dianalisis. Adapun 

kegiatan analisis data dilakukan sepanjang pengumpulan data hingga data yang 

dikehendaki sudah dianggap lengkap dan akurat. Peneliti selanjutnya membuat 

analisis data menggunakan catatan-catatan hasil temuan ke dalam buku catatan 
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lapangan, kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam rumus, dan diberi 

kode untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa secara keseluruhan.  

Untuk memperoleh data tentang pengaruh pengawasan eksternal, motivasi 

berprestasi guru dan kinerja guru MIN di Kabupaten Lampung Utara dimaksud, 

menggunakan skala pengukuran yang berbentuk skala likert yang menyediakan 

alternatif jawaban yang mendapat skor 1 sampai 4, yang dibagikan kepada 

responden untuk dijawab oleh masing-masing responden (guru) dan kemudian 

dikumpulkan secara serentak. Alasan penggunaan metode ini mengacu 

kepadapendapat Arikunto95dikarenakan: (a) efisiensi karena dalam waktu yang 

singkat dan menjangkau sejumlah responden; (b) dapat dijawab oleh responden 

menurut kecepatan masing-masing dengan waktu senggang dan tersedia; (c) dapat 

dibuat anonim, sehingga dengan jujur dan bebas mengeluarkan pendapatnya;(d) 

dapat dibuat standar, sehingga responden menerima pertanyaan dan pertanyaan 

yang sama. 

 Untuk memperkuat hasil penelitian penulis mengkajinya dalam bentuk 

kajian pustaka, dengan cara membandingkan penelitian-peneltian terdahulu, dan 

penguatan-penguatan istilah yang mendukung penelitian ini. Penelitian terdahulu 

diperlukan untuk mencari penguatan dan titik-titik yang belum terjamah dari 

penelitian tersebut akan diteliti dengan sudut pandang yang sesuai dengan objek 

penelitian.  

1. Instrumen Variabel Terikat (Y) 

a. Definisi Operasional Variabel Kinerja Guru (Y) 
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Kinerja guru adalah penilaian skor yang diperoleh dari jawaban responden 

melalui instrumen penelitian yang mengukur kinerja seorang guru mengenai 

kesediaan seorang guru untuk melakukan kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawabnya dan sesuai dengan tujuannya yang telah 

ditetapkan dengan penuh tanggungjawab, disiplin dan orientasi kedepan guna 

memperoleh kemajuan, indikatornya kinerja guru (Y) adalah sebagai berikut: 

1) Bekerja dengan siswa secara individual 

2) Persiapan dan perencanaan pembelajaran, 

3) Pendayagunaan media pembelajaran, 

4) Melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, 

5) Kepemimpinan yang aktif dari guru.
96

 

 

 

 b. Kisi-kisi Kinerja Guru 

Tabel 3.3: Kisi-kisi Instrumen Variabel Kinerja Guru (Y) 

No Indikator Sub Indikator 
No 

soal 

1 
Persiapan dan 

perencanaa 

pembelajaran 

 Merumuskan tujuan pembelajaran 

 Menentukan metode, langkah,  

 

1-4 

 

 Berpedoman, memilih dan menyusun bahan 

sesuai karakteristik, pola fikir peserta didik dan 

kurikulum. 

 

5-7 

 

 

2 Bekerjasama dengan 

siswa secara individual 

 Mengatur strategi, waktu, mengorganisasikan 

peserta didik. 

 

8-10 

 

3 Pendayagunaanmedia 

pembelajaran 

 Menentukan alat, media, dan sumber pengajaran. 11-15 

 

 Menentukan bermacam-macam, prosedur, dan 

alat penilaian bentuk  

 

14-15 

4 Melibatkan siswa dalam  Menyampaikan apersepsi dan memotivasi 16-17 
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berbagai pengalaman 

belajar 

untuk melibatkan diri dalam kegitan belajar-

mengajar 

 

 Menyampaikan bahan, contoh,cara dan keaktifan 

pesertadidik terlibat secara aktif 

 Memberi penguatan 

18-21 

 

5 Kepemimpinan yang 

aktif dari guru 

 Mengatur waktu, peserta didik dan fasilitas. 22-24 

 

 Melaksanakan penilaian selama proses belajar 

 Mengajar berlangsung 

25-28 

 Menyimpulkan dan tindak lanjut pelajaran 29-30 

 

 

c. Jenis instrumen 

Seperti diutarakan sebelumnya bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Berdasarkan sifat dan tujuannya digunakan 1 jenis 

instrument yaitu:  kuesioner untuk memperoleh data kinerja guru MIN di 

Kabupaten Lampung Utara.  

Penyusunan dan pengembangan instrumen penelitian dibuat berdasarkan 

teori-teori yang relevan, literatur, serta berdasarkan diskusi dengan dosen 

pembimbing. Instrumen tersebut kemudian diberikan kepada responden untuk 

diisi sesuai dengan kondisi dan pemahaman responden tanpa adanya pengaruh 

dari siapapun termasuk pengawas eksternal dan motivasi.  

d. Pengujian Validitas dan reabilitas Instrumen 

Untuk mendapatkan data yang akurat maka kuesioner sebagai instrumen 

penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Validitas berkaitan dengan 

kemampuan alat ukur untuk mengukur secara tepat apa yang harus diukur. 

Validitas dalam penelitian kuantitatif ditunjukkan oleh koefisien validitas. 

Semakin tinggi koefisien validitas maka semakin baik instrumen tersebut. 

Validitas adalah alat ukur sejauhmana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur 



95 
 

 
 

dalam menjalankan fungsi ukurnya. Alat ukur dikatakan valid apabila alat tersebut 

mampu memberikan data atau hasil ukur dengan tepat dan gambaran yang cermat 

sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran.  

Sedangkan reliabilitas dimaksudkan untuk menunjukkan sejauhmana 

pengukuran tetap memberikan hasil yang realistis dapat diterima atau dapat 

diandalkan. Alat ukur ini ditunjukkan oleh koefisien reliabilitas. Semakin tinggi 

koefisien reliabilitas maka semakin baik alat ukur tersebut. Dalam penelitian 

inipengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer 

program SPSS ver. 18 dan panduan buku statsistik para untuk penelitrian 

kuantitatif yang dilengalkapi dengan penghitungan manual
97

 

Validitas ditentukan dengan koefisien alpha  α = 0,05 maka instrumen 

dianggap valid. Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan suatu alat ukur 

dapat dipercaya atau dapat diandalkan (nilai alpha) > 0,70 maka instrumen dapat 

dipercaya atau dapat diandalkan).  

Untuk uji Validitas menggunakan formula berikut :   

 

Dimana : 
})({})({

))((

2222

iiii

iiii

i

YYNXXN

YXYXn
r  

Keterangan: 

ri :Angka indeks korelasi “r” Product Moment  

N : Banyaknya peserta tes  

∑X : Jumlah nilai dalam distribusi X 

∑Y : Jumlah nilai dalam distribusi Y 

∑XY : Jumlah perkalian X dan Y 

X
2 

: Kuadrat X 

Y
2 

: Kuadrat dari Y 

 

Untuk Uji Reliabilitas :  
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2

2

11 1
1

t

i

k

k
r

 

Keterangan : 

r11   : Reliabilitas  instrumen 

k  : banyaknya butir soal 
2

i  
: Jumlah Varians butir 

2

t  : Varians total 

 

Untuk mencari varians butir digunakan rumus sebagai berikut: 

n

n

X
X

i

i

i

2

2

2
 

Sedangkan untuk mencari varians total digunakan rumus 

n

n

X
X

t

t

t

2

2

2

 

Keterangan: 

n   : jumlah siswa 
2

tX  : jumlah kuadrat skor total 

2

tX : jumlah skor total dikuadratkan 

Kriteria uji reliabilitas adalah hasil perhitungan ( dibandingkan 

dengan  produk momen dengan taraf signifikan 5% jika  

maka instrumen tersebut reliabel dan sebaliknya jika rhitung tabel maka instrumen 

tersebut tidak reliabel. 

2. Instrumen Variabel Bebas(X1) 

a. Definisi Operasional 
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Dalam konteks penelitian ini yang dimaksud dengan pengawasan eksternal 

adalah pengawasan yang dilakukan pihak diluar madrasah, dalam hal ini adalah 

pengawas yang berada di Kementerian Agama. 

Instrument yang digunakan di sadur dari Peraturan Menteri Agama (PMA) 

Nomor. 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan pengawas Pendidikan 

Islam pada Sekolah. BAB III Tentang wewenang dan tanggung jawab pengawas 

Pasal 5 ayat 1 dan BAB VI tentang Kompetensi Pasal 8 ayat 1 huruf b tentang 

kompetensi supervisi akademik. Pada Pasal 8 ayat 3.
98

 

Adapun indikator pengawas eksterna (X1) adalah sebagai berikut :  

Indikator kinerja pengawas eksternal Madrasah  meliputi 3 dimensi yakni:  

1)  Pengawasan Perencanaan Pembelajaran 

2)  Pengawasan Pelaksanaan Pembelajaran 

 3) Pengawasan  Evaluasi Pembelajaran.
99

 

Hal ini sesuai dengan PMA No. 2 tahun 2012 BAB III tanggungjawab dan 

wewenang pengawas Madrasah pasal 5 ayat 1. 

b. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Instrumen Variabel Pengawasan Eksternal (X1) 

No Indikator Sub Indikator 
No 

soal 

1 

Melakukan 

pengawasan 

perencanaan 

pembelajaran 

 Membimbing dalam memetakan KI/KD, pembelajaran, 

penilaian, sistematika RPP, tujuan, karakteristik materi, 

penentuan materi, metode dan tehnik pembelajaran 

 

1-10 

 

2 

Melakukan 

pengawasan 

pelaksanaan 

pembelajaran 

 Membimbing dalam menyiapakan fisik dan psikis pesrta 

didik, pemanfaatan TIK. 

 Membimbing kegiatan pembelajaran dengan pembuka, 

inti, dan penutup 

 Membimbing dalam membuat, menggunakan, perangkat 

pembelajaran 

 Membimbing kesesuaian materi dengan tujuan 

 Membimbing dalam menyajikan materi dengan 

sistematis 

11-12 

 

13-14 

 

15-16 

 

16-17 

18-20 
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 Membimbing kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan 

konfirmasi 

 Membimbing cara menumbuhkan partisipasi peserta 

didik untuk mencapai kompetensi yang ingin dicapai 

 

20-21 

 

21-22 

 

 

3 

Melakukan 

pengawasan 

evaluasi 

pembelajaran 

 Membuat evaluasi dan sistematika penilaian 

 Membimbing variasi hasil penilaian 

 

 

23-26 

26-30 

 

3.  Instrumen Variabel Bebas (X2) 

a. Definisi Operasional 

Sedangkan Motivasi  berprestasi  yang  dimaksudkan  dalam  penelitian  ini  

adalah  suatu dorongan  yang berasal dari diri guru untuk mencapai keberhasilan 

dalam proses belajar,  sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan  dengan  

indikator (X2) sebagai berikut:  

1) Membantu mengembangkan sikap positif pada diri peserta didik 

2) Menunjukkan kegairahan dan kesungguhan dalam mengajar 

3) Suka bekerja keras 

4) Harapan untuk sukses 

5) Keinginan memperoleh nilai yang tertinggi.
100

 

b. Kisi-kisi Instrumen 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Variabel Motivasi Berprestasi Guru (X2) 

No Indikator Sub Indikator 
No 

soal 
1 Membantu 

mengembangkan 

sikap positif pada diri 

eserta didik 

 Menyadari kelebihan dan kelemahan peserta didik 

 Membantu mencapai keinginan peserta didik 

 Memotivasi pesrta didik dari Tanya jawab 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 

2 Menunjukkan 

kegairahan dan 

kesungguhan dalam 

mengajar 

 Menunjukkan kegairahan dalammengajar 

 Tidak  emosional 

 Menanamkan disiplin 

 

 

7-8 

9-10 

11-14 

 

3 Suka bekerja keras  Selalu semnagat  

 Membuat perangkat pembelajaran dan penilaian 

15-16 

17-8 

 

4 Harapan untuk sukses  Melakukan remedial, jurnal 

 Meningkatkan jenjang profesi 

19-20 

21-22 
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 Member tambahan pembelajaran untuk peserta 

didik yang membutuhkan dan membina peserta 

didik yang menyimpang 

 

22-25 

 

5 Keinginan 

memperoleh nilai 

yang tinggi 

 Mengikuti pengembangan diri guru 

 Bangga dengan perolehan prestasi peserta didik 

 Memperbaiki kinerja terus menerus 

 

26-27 

28-29 

30 

 

 

c. Jenis Instrumen 

Seperti diutarakan sebelumnya bahwa instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Berdasarkan sifat dan tujuannya digunakan 3  

jenis instrumen, yaitu: (1) kuesioner untuk memperoleh data tentang pengaruh 

pengawasan eksternal, (2) kuesioner untuk memperoleh data motivasi berprestasi 

MIN di Kabupaten Lampung Utara,  (3) kuesioner untuk memperoleh data tentang 

kinerja guru.  

d. Pengujian Validitas dan Reabilitas Instrumen 

a) Uji Validitas instrumen 

Secara umum validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat 

ketepatandan kecermatan suatu alat ukur yang mampu mengukur apa yang akan 

diukur.Uji validitas hanya dilakukan untuk instrument pengawaasna eksternal dan 

motivasi berprestasi guru. 

1) Pengujian Validitas Konstruk (Construct Validity) 

Validitas konstruk adalah pengujian yang  didapat dari pendapat ahli 

(judgment exspert). Setelah instrument dikontruksi dari aspek-aspek yang akan 

diukur yang berlandakan pada teori tertentu, selanjutnya dikonsultasikan dengan 

ahli. Ahli terdiri doctor atau dengan lingkup yang diteliti. Kemudian instrument 
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yang disetujui diujikan dengan popoulasi sekitar 30 orang untuk kemudian 

ditabulasikan.
101

 

2) Validitas Isi(Content Validity) 

Validitas isi adalah membandingkan atara isi instrument dengan amteri 

yang telah diajarkan.  Secara teknis pengujianya dapat menggunakan kisi-kisi 

ninstrumen yang di dalamnya terdapat variable yang akan diteliti, indicator 

sebagai tolak ukur dan nomor butir (item). Pada setiap instrument baik test 

maupun notest terdapat butir pertayaan atau pernyataan. Selanjunya diujicobakan  

dan dianalisis. Analisis item dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor 

butir in strumen dengan skor total, atau dengan daya pembeda.
102

 

3) Hasil Analisis Validitas 

Instrumen yang telah disusun, terlebih dahulu diujicobakan terhadap 

10orang guru di luar sampel penelitian, data hasil uji coba selanjutnya 

dianalisisvaliditasnya dengan hasil sebagai berikut. 

Butir-butir instrumen yang tidak valid karena koefisien korelasi skor 

butirterhadap totalnya kurang dari r tabel pada taraf signifikansi 5% dan N=10 

yaitu0,707. Butir-butir yang tidak valid tersebut merupakan indikator padasetiap 

variabelnya selanjutnya dilakukan perbaikan seperlunya dan datadiujicobakan 

kembali hasilnya menunjukkan bahwa semua butir instrument teruji validitasnya. 

Adapun ringkasan hasil analisis ujicoba seperti pada table berikut. 

Tabel 3.6. Hasil Analisis Validitas Instrumen Data Hasil Ujicoba  

Variabel Butir Butir Valid 
Butir Tidak 

valid 
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Pengawasan 

eksternal  

30 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,

15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,

26,27,28,29,30 

7, 19, 

Motivasi 

berprestasi guru 

30 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1

4,15,16,17,18,19,20,21,23,24,2

5,26,27,28 

22, 29, 30 

Kinerja guru 30 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,

15,17,18,19,20,21,22,24,25,26,

27,28,29 

4, 16, 23, 30 

Catatan: Butir soal yang tidak valid pada uji coba dihilangkan pada uji   

sebenarnya akan tetapi nomor butir soal tetap pada urutan saat uji coba. 

Dari tabel di atas terlihat bahwa koefisien korelasi skor butir dibandingkan 

dengan r tabel pada taraf signifikansi 5% dan N=10 yaitu 0,707, sehingga 

dinyatkan bahwa semua butir instrumen telah teruji validitasnya. 

b. Uji Reabilitas Instrumen 

 

Uji reliabilitas juga dilakukan pada ketiga instrument penelitian. Reliabilitas 

adalah keadaan yang menggambarkan tingkat keajegan atau kepercayaan dari 

hasil suatu pengukuran. Penelitian ini menggunakan pendekatan konsistensi 

internal hanya memerlukan satu kali pengenaan sebuah instrument kepada subyek 

penelitian (single trial administration), sehingga lebih mempunyai nilai praktis 

dan efisien yang tinggi. Hanya dengan satu kali pengenaan instrument akan 

diperoleh distribusi skor dari subyek penelitian. Untuk itu, prosedur analisis 
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terhadap butir-butir instrument menggunakan rumusan Alpha Cronbach untuk 

pembelahan tiap butir.
103

 

Hasil perhitungan analisis reliabilitas menggunakan rumus di atas 

didapatkan koefisien reliabilitas apha variabel pengawasan eksternal motivasi 

berprestasi sebesar 0,988, koefisien reliabilitas apha variabel motivasi berprestasi 

sebesar 0,986, koefisien reliabilitas apha variabel kinerja guru sebesar 0,985, 

Untuk lebih jelasnya dapat diihat seperti pada tabel berikut. 

Tabel 3.7. Ringkasan Hasil Analisis Reliabilitas Instrumen 

Variabel 

 

Koefisien Cronbach 

Alpha 

Keterangan 

Pengawasan eksternal  0,988 Reliabel 

Motivasi berprestasi guru 0,986 Reliabel 

Kinerja guru 0,985 Reliabel 

 

Dari tabel di atas terlihat bahwa semua koefisien alpha lebih besar dari 

0,707 sehingga dapat dinyataan bahwa semua instrumen telah 

terujireliabilitasnya/kehandalannya. 

E. Teknik analisa Data 

Untuk pencapaian tujuan penelitian, serta pengujian hipotesis, maka data 

yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah sesuai dengan kebutuhan analisis. 

Teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier sederhana. teknik 

analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linear antara satu variabel 
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independen (X) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif 

atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang digunakan 

biasanya berskala interval atau rasio. 

Rumus regresi linear sederhana sebagi berikut: 

Y‟ = a + bX 

Keterangan: 

Y‟ = Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X   = Variabel independen 

a    = Konstanta (nilai Y‟ apabila X = 0) 

b    = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linear antara dua 

atau lebih variabel independen (X1) dan (X2) dengan variabel dependen (Y). 

Analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan 

positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila 

nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Data yang 

digunakan biasanya berskala interval atau rasio. 

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 

Y‟ = a + b1X1+ b2X2+…..+ bnXn 

Keterangan: 

Y‟                    =   Variabel dependen (nilai yang diprediksikan) 

X1 dan X2      =   Variabel independen 
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a                      =   Konstanta (nilai Y‟ apabila X1, X2…..Xn = 0) 

b                     =    Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 

Analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk 

memperoleh gambaran elemen-elemen yang dijadikan objek yang meliputi 

pengaruh pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi guru terhadap kinerja 

guru MINsebagai berikut :  

1. Menghitung skor masing-masing responden dan menjumlahkan dalam bentuk 

tabulasi di Microsoft Excel. 

2. Menentukan distribusi frekuensi, histogram, jumlah minimum dan maximum, 

standar deviasi dan variansi dari masing-masing variabel menggunakan 

program SPSS ver. 18. 3. Menentukan kategori klasifikasi di masing-masing 

variabel sebagai berikut. Dalam menentukan klasifikasi di masing-masing 

variabel penulis menggunakan 3 (tiga) kriteria saja sesuai pendapat Sudijono
104

 

yakni sangat efektif, cukup efektif dan kurang efektif.  

a. Menentukan klasifikasi variabel pengawasan eksternal ke dalam kelompok 

sangat efektif, cukup efektif dan kurang efektif . 

b.Menentukan klasifikasi variabel Motivasi Berprestasi ke dalam kelompok 

tinggi, sedang dan rendah. 

c. Menetukan klasifikasi variabel Kinerja  Guru ke dalam kelompok tinggi, sedang 

dan rendah.  

F. Hipotesis Statistika 

Uji Hipotesis Pengujian ini dilakukan mengetahui kontribusi variabel 

bebas, peran pengawasan eksternal(X1) motivasi berprestasi (X2), secara bersama-
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sama terhadap variabel terikat kinerja guru MIN di Kabupaten Lampung Utara 

(Y). Sedangkan langkah-langkah yang diperlukan sebagai berikut: 

a. Merumuskan formulasi hipotesis dan alternatif : 

 1) Ho: b 1 = b2 = 0. Berarti seluruh variabel bebas secara bersama-sama tidak 

mempunyai kontribusi terhadap variabel terikat. 

2) Ha : b1 ≠ b2 ≠ 0. Berarti seluruh variabel bebas secara bersama-sama 

mempunyai kontribusi terhadap variabel terikat.  

b. Menentukan α = 5%  

c. Menentukan daerah penerimaan dan penolakan Ho  

d. Menarik kesimpulan berdasarkan uji statistik yang telah dilakukan, Ho ditolak 

jika: F hitung > F tabel (αk; n-k – 1) Penarikan kesimpulan dapat pula dengan 

menggambarkan hasil print out komputer dengan memperhatikan probabilitas, 

dengan menggunakan kriteria bahwa Ho ditolak jika probability < 5%. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan terhadap populasi 111orang guru dengan sampel 

yang diperoleh berdasarkan hitungan ahli terdapat 28 orang guru Madrasah 

Ibtidaiyah Negerri (MIN) se Kabupaten Lampung Utara.  Data diungkap meliputi 
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pengaruh pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi guru terhadap kinerja 

guru. Pengambilan data menggunakan angket yang telah teruji melalui prosedur 

yang telah ditetapkan agar sesuai validitas dan reliabilitasnya. 

A. Hasil Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh, maka dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Pengawasan Eksternal 

 Variabel pengawasan eksternal dengan 28 butir item pernyataan di dapat 

skor 52 s.d 96sehingga mempunyai rentangan skorsebesar 44.Nilai rata-rata 

hitung (mean) pada pengawasan eksternal sebesar 81,82 dan simpangan  baku 

sebesar 12,120. Hasil perhitungan selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

Selanjutnya data dibuat ke dalam 5 (lima) kategori dari rentang skor ideal 51 s.d. 

100. Secara umum pengawasan eksternal guru MIN di Kabupaten Lampung Utara  

adalah berkisar pada ketegori baik dan cukup baik. Untuk lebih jelasnya 

persentase data pada setiap kategori dapat disajikan seperti padatabel 4.1. sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

Tabel 4.1. Persentase kategori pengawasan eksternal MIN se-kabupaten Lampung 

Utara. 

No Kelas interval skor Kategori Frekuensi Presentasi(%) 

1 91-100 Sangat baik  8 28,57 

2 81-90 Baik  8 28,57 

3 71-80 Cukup baik  7 25 

104 
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4 61-70 Kurang baik  3 10,71 

5 51-60 Tidak baik 2 7,15 

 Jumlah   28 100,00 

 Dari table 4.1 di atas dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyak pada 

kategori  sangat baik dengan rentangan skor 91-103 yaitu sebanyak 8 responden 

(28,57%), yang berada pada kategori baik sebanyak 28,57%, yang cukup baik 

baik sebanyak 25%, kurang baik sebanyak 10,71% dan yang tidak baik sebanyak 

7,15%. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas deskripsi skor data  

pengawasan eksternal MI Negeri se Kabupaten Lampung Utara adalah seperti 

pada gambar berikut. 

Gambar 4.1 Deskripsi skor data  pengawasan eksternal 

                   MI Negeri se Kabupaten Lampung Utara 

 

b. Motivasi Berprestasi 

 Variabel motivasi berprestasi dengan 27 butir item pernyataan di dapat 

skor 39 s.d 102 sehingga mempunyai rentangan skorsebesar 63. Nilai rata-rata 

hitung (mean) pada motivasi berprestasi sebesar 76,39 dan simpangan  baku 

sebesar 21,167. Hasil perhitungan selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

kategori

sangat baik

baik

cukup baik

kurang baik

tidak baik
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Selanjutnya data dibuat ke dalam 5 (lima) kategori dari rentang skor ideal 39 s.d. 

103. Secara umum pengawasan eksternal guru MIN di Kabupaten Lampung Utara  

adalah berkisar pada ketegori baik dan cukup baik. Untuk lebih jelasnya 

persentase data pada setiap kategori dapat disajikan seperti padatabel 4.2. sebagai 

berikut. 

Tabel 4.2. Persentase kategori motivasi berprestasi MIN se-kabupaten Lampung 

Utara. 

No  Kelas interval skor  Kategori  Frekuensi  Presentasi  

1 91-103 Sangat baik  11 39,28 

2 78-90 Baik  5 17,86 

3 65-77 Cukup baik  2 7,14 

4 52-64 Kurang baik  5 17,86 

5 39-51 Tidak baik 5 17,86 

 Jumlah   28 100,00 

 

Dari table 4.2 di atas dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyak pada 

kategori  sangat baik dengan rentangan skor 91-103 yaitu sebanyak 11 responden 

(39,28%), yang berada pada kategori baik sebanyak 17,86%, yang kurang baik 

sebanyak 17,86%, tidak baik sebanyak 17,86% dan yang cukup baik sebanyak 

7,14%. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas deskripsi skor data  

motivasi berprestasi MI Negeri se Kabupaten Lampung Utara adalah sepeerti pada 

gambar berikut. 

Gambar 4.2 Deskripsi skor data  Motivasi Berprestasi 

                   MI Negeri se Kabupaten Lampung Utara 

 



109 
 

 
 

 

c. Kinerja Guru 

Variabel kinerja guru dengan 26 butir item pernyataan di dapat skor 49 s.d 

94sehingga mempunyai rentangan skor sebesar 45. Nilai rata-rata hitung (mean) 

pada variable kinerja gurusebesar 78,11 dan simpangan  baku sebesar 13,483. 

Hasil perhitungan selengkapnya dapat diperiksa pada lampiran. 

Selanjutnya data dibuat ke dalam 5 (lima) kategori dari rentang skor ideal 

48 s.d. 97. Secara umum kinerja guru MIN di Kabupaten Lampung Utara  adalah 

berkisar pada ketegori baik dan cukup baik. Untuk lebih jelasnya persentase data 

pada setiap kategori dapat disajikan seperti padatabel 4.3. sebagai berikut. 

 

 

Tabel 4.3. Persentase kategori kinerja guru MIN se-kabupaten Lampung 

Utara. 

 

No  Kelas interval skor  Kategori  Frekuensi  Presentasi  

1 88-97 Sangat baik  7 25 

2 78-87 Baik  9 32,14 

kategori

sangat baik

baik

cukup baik

kurang baik

tidak baik
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3 68-77 Cukup baik  5 17,86 

4 58-67 Kurang baik  4 14,29 

5 48-57 Tidak baik 3 10,11 

 Jumlah   28 100,00 

Dari table 4.3 di atas dapat dilihat bahwa frekuensi terbanyak pada 

kategori baik dengan rentangan skor 78-87 yaitu sebanyak 9 responden (32,14%), 

yang berada pada kategori sangat baik sebanyak 25%, yang cukup baik sebanyak 

17,86%, kurang baik sebanyak 14,29% dan yang tidak baik sebanyak 10,11%. 

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas deskripsi skor data  kinerja 

guru MI Negeri se Kabupaten Lampung Utara adalah sepeerti pada gambar 

berikut. 

Gambar 4.3 Deskripsi skor data  Kinerja Guru 

                  MI Negeri se Kabupaten Lampung Utara 

 

B. Uji Persyaratan Analisis 

Penelitian yang menggunakan analisis inferensial atau statistic parametrik 

perlu dilakukan pengujian terhadap data yang akan dianalisis. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan rumus korelasi parsial dan regresi ganda maka 

harusmemenuhi beberapa persyaratan yaitu (1) normalitas, (2) linearitas, dan 

kategori

sangat baik

baik

cukup baik

kurang baik

tidak baik
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(3)homogenitas. Sedangkan persyaratan lainnya yangberupa penarikan sample 

secara representative telah dipenuhi sebelumpegumpulan data dilakukan. 

1. Uji Normalitas 

Pengujian normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yangditeliti, 

yaitu variable pengawasan eksternal, variabel motivasi berprestasi, dan varibel 

kinerja guru penyebarannya berdistribusi normal. Pengujian normalitassebaran 

data masing-masing variabel dilakukan dengan menggunakanKolmologorov-

Smintov Test yang dihitung dengan bantuan perangkat lunakkomputer SPSS versi 

18. Pengujian normalitas dilakukan pada residual regresiY atas X1, regresi Y atas 

X2, dan Y atas X1 dan X2. Hasil perhitungan datamasing-masing tertera pada tabel 

4.4., sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Rekapitulasi Hasil Uji Normalitas Data 

Residual Regresi Kolmologorov- 

Smirnov Z 

Sig Kesimpulan 

Y atas X1 0,171 0,036 Normal 

Y atas X1 0,176 0,026 Normal 

Y atas X1dan X2 0,205 0,040 Normal 

 

 

 Dari hasil uji normalitas bahwa signifikansi K-S z semuanya lebih 

tinggidibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05), hal ini berarti 

bahwapenyimpangan sebaran data dari kurva normal tidak signifikan sehingga 

dapat 

disimpulkan bahwa sebaran data berdistribusi normal. 

2. Uji Linieritas 
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1) Hubungan Pengawasan Eksternal  dan Kinerja Guru (X1–Y) 

 

Hasil analisis regresi sederhana X1 terhadap Y didapatkan koefisienkorelasi 

sebesar 0,151 dengan persamaan regresi: Y‟ = 64,356 + 0,168 X1 

dengandidapatkan nilai F regresi sebesar 0,607 dan signifikansinya 0,443. 

Hasiltersebut dapat digambarkan dengan grafik hubungan linier X1 terhadap Y 

sepertipada gambar berikut ini. 

Gambar 4.1. Grafik Hubungan pengawasan eksternal dan kinerja guru 

 

Untuk pengujian linieritas digunakan (uji deviasi from linierity) 

penyimpangan data dari garis liniernya dengan hasil seperti pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.5. Uji Linieritas X1 terhadap Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 112.017 1 112.017 .607 .443
a
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Residual 4796.662 26 184.487   

Total 4908.679 27    

a. Predictors: (Constant), Pengawasan Eksternal 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 

Dari tabel tersebut didapatkan nilai Fdeviasi from linierity (F tuna cocok) 

sebesar 0,607 dengan signifikansinya sebesar 0,443. Angka tersebut menunjukkan 

bahwa penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan karena 0,443>0,05, 

hal ini menunjukkan bahwa hubungan X1 terhadap Y telah memenuhiasumsi 

linieritas. 

 

2) Hubungan Motivasi Berprestasi dan Kinerja  Guru(X2–Y) 

 

 

Hasil analisis regresi sederhana hubungan X2 terhadap Y didapatkan 

koefisien korelasi sebesar 0,785 dengan persamaan regresi: Y‟ = 27,315 + 

0,341Xdengan didapatkan nilai F regresi sebesar 41,705  dan signifikansinya 

0,000.Hasil tersebut dapat digambarkan dengan grafik hubungan linier X2 

terhadap Yseperti pada gambar berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4.2. Grafik Hubungan motivasi berprestasi dan kinerja guru 



114 
 

 
 

 

 Untuk pengujian linieritas digunakan (uji deviasi from 

linierity)penyimpangan data dari garis liniernya dengan hasil seperti pada tabel 

berikut ini 

Tabel 4.6. Uji Linieritas X2 terhadap Y 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3023.652 1 3023.652 41.705 .017
a
 

Residual 1885.027 26 72.501   

Total 4908.679 27    

a. Predictors: (Constant), Motivasi berprestasi guru 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
Dari tabel tersebut didapatkan nilai F deviasi from linierity (F tuna cocok) 

sebesar 41,705 dengan signifikansinya sebesar 0,017. Angka tersebut 

menunjukkanbahwa penyimpangan data dari garis liniernya tidak signifikan 

karena 0,000>0,05, hal ini menunjukkan bahwa hubungan X2 terhadap Y telah 

memenuhiasumsi linieritas. 
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3. Uji Homogenitas 

 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan 

varianmasing-masing variabel bebas X1, X2 terhadap variabel terikat (Y). 

Pengujianhomogenitas terhadap variabel penelitian digunakan metode varian 

terbesar dibandingkan dengan varian terkecil.Hasil pengujian dapat dilihat pada 

table 4.7 berikut. 

Tabel 4.7.  Hasil Perhitungan Uji Homogenitas 

ANOVA 

JAWABAN RESPONDEN 

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 431.238 2 215.619 .833 .439 

Within Groups 20971.464 81 258.907   

Total 21402.702 83    

Dari table test of homogeneity of variancesdapat diketahui signifikansi sebesar 

0,439. Nilai ini menunjukan bahwa nilai sig>α = 0,439>0,05, maka dapat 

disimpulkan ketiga kelompok data mempunyai varian yang sama atau homogen. 

C. Hasil Analisis Regresi Ganda 

 

Hasil analisis regresi berganda (Multiple Regressioan) didapatkan 

koefisien korelasi berganda (R) sebesar 0,785 dengan koefisien determinasinya 

(R
2
) sebesar 0,617 atau 61,7%. Nilai F regresi sebesar 20,110 dengansignifikansi 

sebesar 0,000. Kofisien korelasi parsialnya adalah: 

r x1y.(pengawasan eksternal terhadap kinerja guru) = 0,027 

r1y.2 (motivasi berprestasi terhadap kinerja guru) = 0,781. Adapun persamaan 

model regresi bergandanya adalah:Y’ = 37,675 + 0,030 X1+ 0,497 X2, adapun 

koefisien-kofisien regresinya secara partial seperti ditunjukkan pada tabel berikut 

ini. 
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Tabel 4.8. Koefisien-koefisien hasil perhitungan analisis regresi berganda 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 37.675 12.170  3.096 .005 

Pengawasan 

Eksternal 

.030 .140 .027 .214 .832 

Motivasi 

Berprestasi Guru 

.497 .080 .781 6.224 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

Dari tabel 4.8 di atas terlihat bahwa koefisien korelasi product moment 

(Standardized Coefficients) pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi 

terhadapkinerja guru masing-masing sebesar 0,027 dan 0,781. Nampak bahwa 

koefisien korelasi motivasi berprestasi terhadapkinerja guru lebih tinggi 

dibandingkan dengan variabel pengawasan eksternalterhadap kinerja guru MI 

Negeri di KabupatenLampung Utara . Secara simpel hasil analisis regresi ganda 

dapatdigambarkan seperti pada gambar berikut ini. 

Gambar 4.1. Bagan hubungan antar variabel hasil penelitian 

 
 R X1y = 0,027 

 

 
 Ry.12 = 0,785 

 

 

 

 
 Rx2y= 0,781 

 

 
Persamaan regresi: Y’ = 37,675 + 0,030 X1 + 0,497 X2 

 

 

 
Kinerja Guru 

(Y) 

 
Pengawasan Eksternal  

(X1) 

 
Motivasi Berprestasi Guru 

(X2) 
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D. Pengujian Hipotesis 

 

Pengujian hipotesis 1 dan 2 dilakukan dengan uji t dari analisis regresilinier 

ganda dua ubahan (prediktor) dan korelasi parsialnya, hipotesis 3menggunakan uji 

F uji kebermaknaan regresi linier ganda dua ubahan. Untukmengetahui secara 

lengkap hasil perhitungan korelasi parsial dapat diperiksa padalampiran. 

Sedangkan untuk mengetahui secar lengkap hasil perhitungan korelasiganda dan 

regresi ganda dengan dua ubahan dapat diperiksa pada lampiran. 

1. Pengaruh Secara Simultan Pengawasan Eksternal dan Motivasi 

Berprestasi terhadap Kinerja Guru MI Negeri se Kabupaten Lampung 

Utara 

 

Pengaruh secara simultan (bersama-sama) pengawasan eksternal dan 

motivasi berprestasi terhadap kinerja guru MI Negeri se Kabupaten Lampung 

Utara yang diuji melalui model regresilinier berganda dengan persamaan regresi  

Y’ = 37,675 + 0,030 X1+ 0,497 X2, adapun hipotesis nolnya adalah: Ho: b1, b2 = 

0 atau tidak ada pengaruh yangsignifikan pengawasan eksternal (X1) dan motivasi 

berprestasi (X2) terhadapkinerja guru (Y) se Kabupaten Lampung Utara. 

Tabel 4.9. ANOVA Regresi untuk pengujian hipotesis secara simultan 

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 3027.109 2 1513.554 20.110 .000
a
 

Residual 1881.570 25 75.263   

Total 4908.679 27    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Berprestasi Guru, Pengawasan Eksternal 

b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 

Dari tabel 4.9. di atas didapatkan nilai F sebesar 20,110 dansignifinasinya 

(probability) =0,000. Hasil ini menunjukkan bahwa Ho secarasimultan ditolak 
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karena signifikansinya kurang dari taraf signifikansi α=0,05(0,000< 0,05) atau F 

hitung lebih besar dibandingkan dengan F tabel pada derajatbebas (2; 25) dan 

signifikansi 5%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihatkurva berikut ini. 

Gambar 4.3. Kurva F untuk pengujian hipotesis secara simultan 

 

 

 

Daerah penerimaan Ho 

 Daerah 

 Penolakan Ho 

 (α=5%) 

 

 

 

    0  20,110 

 

Telihat dari gambar tersebut bahwa nilai F regresi hasil perhitungan berada 

di daerah penolakan Ho. Dengan ditolaknya Ho maka hipotesis alternatif (Ha) 

dalam penelitian ini diterima, yaitu (Ha: b1 dan b2 ≠ 0) atau ada pengaruh yang 

signifikan secara simultan pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi 

terhadap kinerja guru MI Negeri se Kabupaten Lampung Utaradengan koefisien 

determinasinya sebesar 61,7%. Hal inimenunjukkan bahwa baik tidaknya kualitas 

pengawasan eksternal dan tinggi rendahnya motivasi berprestasi dapat 

menentukan baik tidaknya kinerja guru.Semakin baik pengawasan eksternal dan 

semakin tinggi motivasi berprestasi akan semakin baik kinerja guru dan 

sebaliknya rendahnya pengawasan eksternal dan rendahnya  motivasi berprestasi 

dapat menurunkan kinerja guru. 
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2. Pengaruh Secara Parsial 

 

a. Pengaruh Pengawasan Eksternal terhadap Kinerja Guru MI Negeri 

seKabupaten Lampung Utara 

 

Koefisien korelasi parsial pengawasan eksternal terhadap kinerja guru 

didapatkan sebesar 0,151 dengan nilai t sebesar 3,096 dan signifikansinya 

(probability „p‟) sebesar 0,001, hasiltersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol 

(b1=0) ditolak karena signifikansi t (p)kurang dari taraf signifikansi α=0,05 atau 

nilai t lebih tinggi dibandingkikandengan t tabel pada taraf signifikansi 5% dan 

derajat bebas 26 yaitu sebesar 2,056 (3,609 > 2,056). Untuk lebih jelasnya lihat 

kurva t sebagai kurva pengujianhipotesis secara parsial seperti gambar berikut ini. 

Gambar 4.4. Kurva t pengujian hipotesis pengaruh pengawasan eksternalterhadap 

kinerja guru. 

 

 

 

 

 

Daerah penerima Ho  Daerah 

 Penolakan Ho 

 (α=5%) 

                                                                                                            3,096 

0  ttabel=2,056 

 

Dari kurva 4.2 di atas dapat di lihat bahwa t hasil perhitungan berada 

didaerah penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima 

yangberarti ada pengaruh yang signifikan pengawasan eksternal terhadap kinerja 
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guruMI Negeri se Kabupaten Lampung Utara dengan koefisien korelasi parsial 

sebesar 0,151 atau koefisiendeterminasi parsialnya sebesar 2,3%. 

b. Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja Guru MI Negeri 

seKabupaten  Lampung Utara 

 

Koefisien korelasi partial motivasi berprestasi terhadap kinerja guru 

didapatkan sebesar 0,785 dengan koefisien regresi sebesar 0,616 dengan nilai t 

sebesar 6,224 dan signifikansinya sebesar 0,000, hasiltersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis nol (b1=0) ditolak karena signifikansi t (p)kurang dari taraf 

signifikansi α=0,05 atau nilai t lebih tinggi dibandingkikandengan t tabel pada 

taraf signifikansi 5% dan derajat bebas 26 yaitu sebesar 6,224 (6,224> 2,056). 

Untuk lebih jelasnya lihat kurva t sebagai kurva pengujianhipotesis secara parsial 

seperti gambar berikut ini. 

Gambar 4.5. Kurva t pengujian hipotesis pengaruh motivasi berprestasi terhadap 

kinerja guru. 
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Dari kurva 4.3 di atas dapat di lihat bahwa t hasil perhitungan berada 

didaerah penolakan Ho, dengan demikian bahwa hipotesis alternatif diterima 

yangberarti ada pengaruh yang signifikan motivasi berprestasi terhadap kinerja 

guruMI Negeri se Kabupaten Lampung Utara dengan koefisien korelasi parsial 

sebesar 0,785 atau koefisiendeterminasi parsialnya sebesar  61,6%. 

E. Pembahasan Hasil Penelitian 

Dari analisis data diatas, diperoleh temuan-temuan yang merupakanjawaban 

atas masalah-masalah penelitian. Masalah pokok penelitian telahterjawab, yaitu 

pengaruh  pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi guru terhadap kinerja 

guru di MIN se Kabupaten Lampung Utara. 

Pembahasan selanjutnya diuraikan tentang pengaruh masing-masingvariabel 

bebas, yaitu Pengaruh Pengawasan Eksternal dan Motivasi Berprestasi Guru 

terhadap Kinerja Guru di MIN se Kabupaten Lampung Utara.  

Pengaruh Pengawasan Eksternal  terhadap Kinerja Guru di MIN se 

Lampung Utara 

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan Eksternal 

berpengaruhsecara signifikan terhadap Kinerja Guru. Hal ini berarti semakin baik 

pengawasan dilakukan maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja guru di 

MIN se Kabupaten Lampung Utara, dan sebaliknya jika jarang dilakukan 

pengawasan akan memberikan pengaruh terhadap penurunan kinerja guru. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa guru sebagai individu yang tidak 

sempurna dan makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lainyang dekat 

dengan dirinya untuk membantunya dalam melaksanakan tugas dantanggung 
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jawabnya, dalam hal ini adalah pengawas madrasah. Kinerja gurudipengaruhi oleh 

keefektifan pengawasan eksternal yang dilakukan di madrasahitu.  

Hasil penelitian ini selaras dengan kenyataan kinerja guru saat ini dimana 

masih banyak guru yang belum merasakan keberadaan pengawas di lapangan 

terbukti dengan masih rendahnya tinggkat pemahaman guru terhadap posisinya 

sebagai guru. Masih banyak guru yang belum sepenuhnya merencanakan 

pembelajaran, memproses pembelajaran dan evaluasi pembelajarannya masih 

sesuai harapan yang diinginkan. 

Pengaruh Motivasi Berprestasi terhadap Kinerja  Guru di MIN di 

Kabupaten Lampung Utara 

 

Hasil penelitian menunjukkan terhadap pengaruh secara signifikan 

Motivasi Berprestasi Guru terhadap Kinerja Guru. Hal ini berarti semakin tinggi  

motivasi berprestasi yang dimiliki maka akan diikuti dengan peningkatan kinerja 

guru di MIN se Lampung Utara, dan sebaliknya jika motivasi yang dimiliki 

rendah akan memberikan pengaruh terhadap penurunan kinerja guru.  

Hasil penelitian ini senada dengan penelitiannya Hezberg yang dilaporkan 

kembali oleh Beck
105

 menemukan adanya faktorfaktor kepuasan (satisfaction) 

yang biasa disebut faktor pendorong dan ketidakpuasan (dissatisfaction) yang 

biasa disebut faktor penyehat. Faktor-faktor kepuasan (satisfaction) dan 

ketidakpuasan (dissatisfaction) saling eksklusif, artinya kebalikan kepuasan 

(satisfaction) adalah tidak ada kepuasan (nosatisfaction) sedangkan kebalikan 

                                                           
105

Beck. 1990. Prestasi Belajar. [Online]. Tersedia: 

http://sunartombs.wordpress.com/2009/01/05/pengertian-prestasi-belajar/ 
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ketidakpuasan (dissatisfaction) adalah tidak ada ketidakpuasan ( no 

dissatisfaction). 

Hasil penelitian ini dapat dipahami karena jelas jika guru-guru memiliki 

motivasi kerja yang baik maka mereka akan berupaya melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya yang pada akhirnya kompetensi guru 

akan seiring dengan itu bahwa jika guru melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya berarti kinerja 

guru tersebut yang adalah kinerja terbaik yang ada dalam dirinya. 

Pengaruh Pengawasan Eksternal dan  Motivasi Berprestasi Guru Secara 

Bersama-sama Terhadap Kinerja Guru MIN di Kabupeten Lampung Utara 

 

Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh secara signifikan pengawasan 

eksternal dan motivasi berprestasi terhadap kinerja  guru. Hal iniberarti semakin 

baik pengawasan eksternal dan motivasi berprestasi guru  makasemakin tinggi 

pula kinerja guru MIN di Kabupaten Lampung Utara, serta sebaliknya jika ada 

penurunan pengawasan eksternal dan motivasi berprestasiakan menurunkan 

kinerja  guru. Halini dapat dipahami karena motivasi berprestasi adalah faktor 

internal guru(intrinsik) yang dapat memberikan energi untuk mendorong guru 

dalammeningkatkan prestasi kerjanya, tinggi rendahnya motivasi akan 

menentukantinggi rendahnya daya dorong dari dalam diri seorang guru untuk 

berprestasi. Disamping itu pengawasan eksternal merupakan faktor ekstrinsik 

yang dapat mempengaruhi guru untuk melakukan aktivitas kerjanya. Jika 

pengawasan diberikan kepada guru sercara intensif guru akan dapat mengatasi 

berbagaikesulitan-kesulitan yang dihadapinya dalam melakukan 
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tugasdantanggungjawabnya, semakin intensif pengawasan  dilakukan maka 

kinerja berprestasi guruakan semakin baik pula. 

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kemampuan kerja seorang 

gurudapat ditingkatkan jika ada faktor-faktor yang mempengaruhi, baik faktor 

interenmaupun faktor eksteren dari seorang guru. Sehubungan hal ini ada 

teoripengharapan (Expectancy teory) dikemukakan oleh Vroom yang dikutip 

olehBeck 
106

menyatakan bahwa “kekuatan yang memotivasi seseorang 

untukbekerja giat dalam mengerjakan tugasnya tergantung dari hubungan timbal 

balikantara apa yang diinginkan dan dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut”. 

Selain itu hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat Biehler & 

Snowman
107

yang menyebutkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi guru 

giatdalam bekerja dan seringkali dijumpai bahwa guru yang giat bekerja dan 

tinggimotivasinya untuk berprestasi tiba-tiba tidak bersemangat sama sekali 

untukmelakukan sesuatu karena ditinggal mati suami atau istrinya (kebutuhan 

untukdicintai tidak ini akan membuat kepala sekolah mengerti mengapa: 

a) Guru yang lapar, sakit atau mempunyai kondisi fisik tidak baik 

tidakmempunyai motivasi untuk bekerja. 

b) Guru akan lebih senang bekerja di dalam suasana yang nyaman 

danmenyenangkan. 

                                                           
106

 Ibid., h. 121 
107

Biehler, F.R. & Snowman J. Psychology Applied to Teaching (Boston: Houghton 

Mifflin Company,1990).. Sixth edition. h.245 
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c) Guru yang merasa disenangi, diterima oleh teman sejawat atau dikagumi 

akanlebih berminat untuk bekerja dibanding dengan mereka yang 

terabaikan ataudikucilkan oleh teman sejawatnya. 

d) Keinginan guru untuk mengetahui dan memahami sesuatu tidak selalu 

sama. 
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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, makadapat

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pengawasan eksternal terhadap kinerja

guru MIN di Kabupaten Lampung Utara, Hanya sebesar 2,3%.

2. Terdapat pengaruh yang signifikan Motivasi berprestasi terhadap kinerja

guru di MIN Kabupaten Lampung Utara, Hanya sebesar  61,6%.

3. Terdapat pengaruh secara simultan (bersama) pengawasan eksternal dan

motivasi berprestasi guru terhadap kinerja guru MIN di Kabupaten

Lampung Utara, Hanya sebesar 61,7%.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasisecara teoritis 

dan praktis sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis

a. Pengawasan eksternal yang tepat dapat berpengaruh terhadap kinerja guru.

Untuk para guru pengawasan akan meningkatan kinerja guru dalam

menyelesaikan tugas kewajibannya.

b. Motivasi berprestasi guru mempunyai pengaruh terhadap kinerja guru. Guru

dengan motivasi berprestasi yang tinggi tentunya akan mempunyai prestasi

yang lebih baik dari pada guru dengan motivasi belajar yang sedang
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maupunrendah. Diharapkan guru dapat  menumbuhkan motivasi berprestasi 

pada diri guru dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan guru. 

c. Walaupun tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi belajar 

baik yang tinggi, sedang dan rendah dalam penelitian ini, diharapkan adanya 

kerjasama antara siswa, guru dengan mencari solusi terbaik dalam proses 

belajar matematika untuk meningkatkan prestasi belajar. 

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan bagi pengawas madrasah dan 

guru. Membenahi diri sehubungan dengan pengawasan yang telah dilakukan dan 

motivasi berprestasi guru yang ada dengan upaya meningkatkan kinerja guru. 

C. Saran 

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dikemukakanbeberapa 

saran sebagai berikut. 

a. Pengawasan ekternal pengawas madrasah pada Kementerian Agama di 

Kabupaten Lampung Utara perlu ditingkatkan karena masih sangat kurang 

dan merupakan salah satufaktor penentu peningkatan kinerja guru. 

b. Motivasi berprestasi guru  perlu ditingkatkan terutama pada aspek 

kedisiplinan,komitmen pada tugas, semangat persaingan untuk berprestasi 

dan kerjasamaantara  personel sekolah sehingga Kinerja Guru semakin 

baik. 

c. Temuan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

Kementerian Agama Kabupaten Lampung Utara dalam pengambilan 

kebijakan danpembinaan di MIN yang berkaitan dengan Pengawasan, 

Motivasi Berprestasi ataupunKinerja Guru. 
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d. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dala penelitian

sejenis dengan pendekatan kualitatif atau riset pengembangan, sehingga

dapatdiungkap lebih mendalam hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan

eksternal dan motivasi berprestasi, dengan melibatkan variabel lain yang

diduga berpengaruh padaKinerja Guru.
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