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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Jasmani (2013: 155) mengemukakan istilah kinerja berasal dari kata 

job performane atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Hal ini dapat diartikan bahwa 

kinerja merupakan prestasi yang nampak sebagai bentuk keberhasilan 

kerja seseorang. Senada dengan yang dikemukakan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka 

Kreditnya, kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil 

kerja yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya. 

Mangkunegara dalam Jasmani (2013:155) juga mengemukakan 

bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sama halnya dengan yang 

dikemukakan Malayu Hasibuan (2007: 94) bahwa kinerja atau potensi kerja 

adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan 

tugas-tugas yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serat waktu. 

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa kinerja guru berkaitan 

dengan kompetensi guru, artinya agar memilki kinerja yang baik seorang 
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guru harus didukung dengan kompetensi yang baik. Jika seorang guru 

tidak memiliki kompetensi yang baik maka tidak akan mungkin memiliki 

kinerja yang baik. Depdiknas (2004: 11) menyatakan kinerja guru adalah 

kemampuan guru untuk mendemonstrasikan berbagai kecakapan dan 

kompetensi yang dimilikinya. Esensi dari kinerja guru tidak lain merupakan 

kemampuan guru dalam menunjukkan kecakapan atau kompetensi yang 

dimilikinya dalam dunia kerja yang sebenarnya. 

Wagiran dalam Jurnal Pendidikan Evaluasi Pendidikan Tahun 17 

Nomor 1 (2013: 155) mendefinisikan kinerja (performance) guru adalah 

hasil yang dicapai oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan 

kesungguhan serta waktu dengan output yang dihasilkan tercermin dari 

kuantitas maupun kualitasnya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

adalah sesuatu hal yang dihasilkan oleh seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya berdasarkan kamampuan, kecakapan, 

pegalaman, kesanggupan, dan sesuai dengan kompetensi keguruan. 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Kinerja guru dalam pembelajaran berkaitan dengan kemampuan guru 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, baik 

berkaitan dengan proses maupun hasilnya. 

Malthis dan Jackson dalam Jasmani (2013: 159) ada tiga faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan (guru), yaitu kemampuan, usaha 

yang dicurahkan, dan dukungan organisasi. Kinerja (Performance/P) = 

Kemampuan (ability/A) x Usaha (effort/E) x Dukungan (Support/S). Dengan 
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begitu kinerja seorang guru akan meningkat apabila ketiga komponen 

tersebut ada dalam dirinya, dan akan kurang jika salah satu komponen 

tersebut kurang bahkan tidak ada. 

Sedangkan menurut Hasibuan dalam Jasmani (2013: 160) faktor 

yang mempengaruhi kinerja antara lain: 1) sikap mental (motivasi kerja, 

disiplin kerja, etika kerja); 2) pendidikan; 3) keterampilan; 4) manajemen 

kepemimpinan; 5) tingkat penghasilan; 6) gaji dan kesehatan; 7) jaminan 

sosial; 8) iklim kerja; 9) sarana prasarana; 10) teknologi; 11) kesempatan 

berprestasi. 

Hal ini menunjukkan bahwa faktor yang memepengaruhi kinerja 

berasal dari diri individu itu sendiri dan faktor dari luar individu itu sendiri. 

Adapun faktor dari diri individu itu sendiri seperti motivasi, keterampilan, 

dan juga pendidikan. Sedangkan faktor dari luar individu seperti iklim kerja, 

tingkat gaji, sarana prasarana, dan lain sebagainya. 

c. Manfaat penilaian kinerja guru 

Suatu penilaian tentu ada banyak manfaatnya, salah satunya 

adalah dapat digunakan sebagai alat dalam pengambilan keputusan. 

Sulistiyani dan Rosidah dalam Jasmani (2013: 161) mengemukakan secara 

terperinci manfaat penilaian kinerja adalah: 

1) penyesuaian-penyesuaian kompetensasi; 

2) perbaikan kinerja; 

3) kebutuhan latihan dan pengembangan; 

4) pengambilan keputusan dalam hal penempatan promosi, mutasi, 

pemecatan, pemberhentian, dan perencanaan tenaga kerja; 

5) untuk kepentingan penelitian kepegawaian; 
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6) membantu mendiagnosis terhadap kesalahan desai pegawai. 

d. Tujuan penilaian kinerja guru 

Setiap penilaian kinerja guru harus memiliki tujuan yang jelas tentang apa 

yang ingin dicapai. Dalam Depdiknas (2000) menyebutkan bahwa tujuan 

penilaian kinerja adalah membantu dalam: 

1) pengembangan profesi dan karier guru; 

2) pengambilan kebijaksanaan per sekolah; 

3) cara meningkatkan kinerja guru; 

4) penugasan yang lebih sesuai dengan karier guru; 

5) mengidentifikasi potensi guru untuk program in-service training; 

6) jasa bimbingan dan penyuluhan terhadap kinerja guru yang 

mempunyai masalah kinerja; 

7) penyempurnaan manajemen sekolah; 

8) penyediaan informasi untuk sekolah. 

e. Indikator Kinerja Guru 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru dalam Direktorat Tenaga Kependidikan Departemen 

Pendidikan Nasional (2008: 4-7) menjelaskan bahwa Standar Kompetensi 

Guru dikembangkan secara utuh yang berintegrasi dalam kinerja guru, 

antara lain: 

1) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki 

guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai 

aspek seperti moral,  emosional, dan intelektual. Hal tersebut 
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berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori 

belajar dan prinsip-prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, 

sifat, dan interest yang berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan 

kurikulum, seorang guru harus mampu mengembangkan  kurikulum  

tingkat  satuan  pendidikan  masing-masing  dan disesuaikan dengan 

kebutuhan lokal. Guru harus mampu mengoptimalkan potensi peserta 

didik untuk mengaktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus 

mampu melakukan kegiatan penilaian terhadap kegiatan 

pembelajaran yang telah dilakukan. Kemampuan  yang  harus  

dimiliki  guru  berkenaan  dengan  aspek-aspek yang diamati, yaitu: 

a) Penguasaan  terhadap  karakteristik  peserta  didik  dari  aspek  

fisik,  moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. 

b) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. 

c) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu.  

d) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.  

e) Memanfaatkan  teknologi  informasi  dan  komunikasi  untuk  

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang 

mendidik.  

f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.  

g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

peserta didik. 
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h) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

i) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Pelaksanaan  tugas  sebagai  guru  harus  didukung  oleh  

suatu  perasaan bangga akan tugas  yang dipercayakan kepadanya 

untuk mempersiapkan generasi kualitas masa depan bangsa. 

Walaupun berat tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam 

pelaksanaan tugasnya harus tetap tegar dalam melaksakan tugas 

sebagai seorang guru. Pendidikan  adalah  proses  yang  

direncanakan  agar  semua  berkembang melalui proses 

pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke 

arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan 

berlaku dalam masyarakat. Tata nilai  termasuk norma, moral, 

estetika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etik siswa 

sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Penerapan disiplin 

yang baik dalam proses pendidikan akan menghasilkan sikap mental, 

watak dan kepribadian siswa yang kuat. Guru dituntut harus mampu 

membelajarkan  siswanya tentang  disiplin diri, belajar membaca, 

mencintai  buku,  menghargai  waktu,  belajar  bagaimana  cara  

belajar, mematuhi  aturan/tata  tertib,  dan  belajar  bagaimana  harus  

berbuat. Semuanya  itu akan berhasil apabila guru juga disiplin dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya. Guru harus mempunyai 
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kemampuan yang berkaitan dengan kemantapan dan integritas 

kepribadian seorang  guru.  Aspek-aspek  yang diamati  adalah: 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum,  sosial, dan 

kebudayaan nasional Indonesia. 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, 

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, 

arif, dan berwibawa. 

d) Menunjukan etos  kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa 

bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri. 

e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

3) Kompetensi Sosial 

Guru di mata masyarakat dan siswa merupakan panutan yang 

perlu dicontoh dan merupkan suritauladan dalam  kehidupanya 

sehari-hari. Guru perlu memiliki kemampuan sosial dengan 

masyakat, dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran yang 

efektif. Dengan dimilikinnya kemampuan tersebut, otomatis hubungan 

sekolah dengan masyarakat akan berjalan dengan lancar, sehingga  

jika  ada  keperluan  dengan  orang  tua  siswa,  para  guru  tidak  

akan mendapat kesulitan. Kemampuan  sosial  meliputi  kemampuan  

guru  dalam  berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan 

mempunyai jiwa yang menyenangkan. Kriteria kinerja guru yang 

harus dilakukan adalah: 
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a) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan 

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, 

dan status sosial ekonomi. 

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat.  

c) Beradaptasi  di  tempat  bertugas  di  seluruh  wilayah  Republik  

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. 

d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi 

lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

4) Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional  yaitu kemampuan yang harus dimiliki 

guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran. 

Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa 

untuk mencapai tujuan pembelajaran,  untuk  itu  guru  dituntut  

mampu  menyampaikan  bahan  pelajaran. Guru harus selalu meng-

update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan 

diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari informasi 

melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku terbaru, 

mengakses dari  internet,  selalu  mengikuti  perkembangan  dan  

kemajuan  terakhir  tentang materi yang disajikan. Kompetensi atau 

kemampuan kepribadian yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru 

berkenaan dengan aspek: 

a) Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan 

dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering 
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dalam mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya 

harus disambut oleh siswa sebagai suatu seni pengelolaan 

proses pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, 

pengalaman, dan kemauan belajar yang tidak pernah putus. 

b) Dalam melaksakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus 

selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan 

metode dan strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan 

suasana yang dapat mendorong siswa untuk bertanya, 

mengamati, mengadakan eksperimen, serta menemukan fakta 

dan konsep yang benar.  Karena itu guru harus melakukan 

kegiatan  pembelajaran  menggunakan  multimedia,  sehingga  

terjadi  suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil 

mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek 

materinya. 

c) Di  dalam  pelaksanaan  proses  pembelajaran,  guru  harus  

memperhatikan prinsip-prinsip didaktik metodik sebagai ilmu 

keguruan. Misalnya bagaimana menerapkan prinsip apersepsi, 

perhatian, kerja kelompok,  korelasi dan prinsip-prinsip lainnya. 

d) Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat 

melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. 

Jenis tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus 

benar dan tepat. Diharapkan pula guru dapat menyusun butir  

secara benar, agar tes yang digunakan dapat memotivasi siswa 

belajar. 
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Penilaian kinerja guru pada hakikatnya merupakan suatu kegiatan 

untuk membina dan mengembangkan guru profesional. Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 28 dalam Mulyasa (2008: 63) mengemukakan bahwa 

pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam hal ini yang dimaksud 

dengan pendidik sebagai agen pembelajaran (learning agent) adalah peran 

pendidk antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, maupun pemberi 

inspirasi. 

Ada beberapa indikator untuk meingkatkan kemampuan dalam proses 

belajar mengajar. Moh. Uzer Usman (2003:10) menjelaskan tentang 

imdikator kinerja guru adalah sebagai berikut: 

1) Kemampuan merencanakan belajar mengajar, meliputi: 

a) Menguasai garis- garis besar penyelenggaraan pendidikan. 

b) Menyesuaikan analisa materi pelajaran. 

c) Menyusun program semester. 

d) Menyusun program atau pembelajaran. 

2) Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar meliputi: 

a) Tahap pra intruksional. 

b) Tahap intruksional. 

c) Tahap evaluasi dan tidak lanjut. 

3) Kemampuan mengevaluasi, meliputi: 

a) Evaluasi normative. 

b) Evaluasi formative. 

c) Laporan hasil evaluasi. 
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d) Pelaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

Dalam Permendiknas nomor 41 tahun 2007 pelaksanaan pembelajaran 

merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi: 

1) Kegiatan Pendahuluan 

Dalam kegiatan pendahuluan, guru: 

a) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran; 

b) mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan 

pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari; 

c) menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang 

akan dicapai; 

d) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

2) Kegiatan Inti 

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran 

untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, 

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat 

dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. 

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi 

proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. 

a) Eksplorasi 
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Dalam kegiatan eksplorasi, guru: (1) melibatkan peserta 

didik mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema 

materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam 

takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber; (2) 

menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media 

pembelajaran, dan sumber belajar lain; (3) memfasilitasi 

terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta didik 

dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya; (4) 

melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan 

pembelajaran; dan (5) memfasilitasi peserta didik melakukan 

percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan. 

b) Elaborasi 

Dalam kegiatan elaborasi, guru: (1) membiasakan 

peserta didik membaca dan menulis yang beragam melalui 

tugas-tugas tertentu yang bermakna; (2) memfasilitasi peserta 

didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lainlain untuk 

memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 

(3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, 

menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut; (4) 

memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif dan 

kolaboratif; (5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara 

sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; (6) memfasilitasi 

peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik 

lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok; (7) 

memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan hasil kerja 
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individual maupun kelompok; (8) memfasilitasi peserta didik 

melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang 

dihasilkan; (9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan 

yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta 

didik. 

c) Konfirmasi 

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: (1) memberikan 

umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, 

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, (2) 

memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi 

peserta didik melalui berbagai sumber, (3) memfasilitasi 

peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh 

pengalaman belajar yang telah dilakukan, (4) memfasilitasi 

peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang bermakna 

dalam mencapai kompetensi dasar: (a) berfungsi sebagai 

narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan peserta 

didik yang menghadapi kesulitan, dengar menggunakan 

bahasa yang baku dan benar; (b) membantu menyelesaikan 

masalah; (c) memberi acuan agar peserta didik dapat 

melakukan pengecekan hasil eksplorasi; (d) memberi informasi 

untuk bereksplorasi lebih jauh; (e) memberikan motivasi kepada 

peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif. 

3) Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru: 
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a) bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

b) melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram; 

c) memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil 

pembelajaran; 

d) merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk 

pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling 

dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun 

kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik; 

e) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

berikutnya. (Diakses dari  www. standar-proses-_permen-41-

2007_.com pada tanggal 7 Februari 2015, jam 08:37 WIB) 

Dalam buku Condition of Learning, (Gagne,1997) mengemukakan 

Sembilan prinsip yang dapat dilakukan guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, sebagai berikut: 

1) Menarik perhatian (gaining attention) 

Hal yang menimbulkan minat siswa dengan memngemukakan sesuatu 

yang baru, aneh, kontradiksi atau kompleks. 

2) Menyampaikan tujuan pembelajaran (informing learner of the 

objektivies) 

Memberitahukan kemampuan yang harus dikuasai siswa setelah 

selesai mengikuti pelajaran. 

3) Mengingatkan konsep/ prinsip yang telah dipelajari (stimulating recall 

or prior learning) 
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Merangsang ingatan tentang pengetahuan yang telah dipelajari yang 

menjadi persyaratan untuk mempelajari materi yang baru. 

4) Menyampaikan materi pelajaran (presenting the stimulus) 

Menyampaikan materi-materi pembelajaran yang telah direncanakan. 

5) Memberikan bimbingan belajar (providing learner guidance) 

Memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membimbing proses atau 

alur berpikir siswa agar memiliki pemahaman yang lebih baik. 

6) Memperoleh kinerja / penampilan siswa (eliciting performance) 

Siswa diminta untuk menunjukkan apa yang telah dipelajari atau 

penguasaannya terhadap materi. 

7) Memberikan balikan (providing feedback) 

Memberitahu seberapa jauh ketepatan performance siswa. 

8) Menilai hasil belajar (assessing performance) 

Memberiikan tes/tugas untuk mengetahui seberapa jauh siswa 

mengetahui tujuan pembelajaran. 

9) Memperkuat retensi dan transfer belajar (enhancing retention and 

transfer) 

Merangsang kemampuan mengingat-ingat dan mentransfer dengan 

memberikan rangkuman, mengadakan review atau mempraktikkan apa 

yang telah dipelajari. (Diakses dari  

https://ekapuspitahandayani.wordpress.com pada tanggal 7 Februari 2015, 

jam 08:58 WIB) 

Sebagai agen pembelajaran guru harus merencanakan cara yang 

sistematik dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar siswa aktif 

dalam pembelajaran. Hal tersebut sangat berkaitan dengan kinerja yang 
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dimiliki oleh seorang guru. Adapun indikator kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar di kelas berdasarkan beberapa pendapat diatas antara 

lain: 

1) menarik perhatian siswa untuk mengikuti proses pembelajaran; 

2) menyampaikan tujuan pembelajaran; 

3) mengingatkan siswa konsep/prinsip yang telah dipelajari; 

4) menyampaikan materi pelajaran; 

5) membiasakan siswa melakukan pengkajian lebih dalam tentang materi 

belajar; 

6) memberi kesempatan siswa untuk menyelesaikan masalah; 

7) memberi tugas untuk memunculkan gagasan siswa; 

8) menggunakan beragam media pembelajaran; 

9) menggunakan beragam sumber belajar; 

10) menilai hasil belajar dengan obyektif; 

11) memberikan umpan balik yang memonitivasi siswa belajar; 

12) merencanakan remidial untuk meningkatkan hasil belajar; 

13) bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat 

rangkuman/simpulan pelajaran; 

14) menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. 

 

2. Aktivitas Belajar 

a. Pengertian Belajar 

Belajar adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh 

pengetahuan baru. Menurut Good dan Brophy dalam Ngalim Purwanto 

(2007: 85), belajar bukan merupakan tingkah laku yang nampak, tetapi 
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terutama adalah prosesnya yang terjadi secara internal di dalam diri 

individu dalam usahanya memperoleh hubungan-hubungan baru (new 

associations). 

Slameto (2013: 2) menyatakan belajar ialah proses usaha untuk 

memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungannya. Pada hakikatnya kegiatan belajar tidak dapat dipisahkan 

dalam kehidupan manusia karena sepanjang hidupnya manusia selalu 

mempelajari hal-hal baru sehingga akan mendapatkan pengetahuan yang 

baru. Seperti halnya yang dikemukakan M. Dalyono (2005: 51), belajar 

adalah kegiatan manusia yang sangat penting dan harus dilakukan selama 

hidup, karena melalui belajar dapat melakukan perbaikan dalam berbagai 

hal yang menyangkut kepentingan hidup. 

Syaiful Bahri Djamarah (2013: 10) juga menyatakan bahwa belajar 

adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Hal ini 

berarti belajar tidak terlepas dari melakukan suatu tindakan yang 

menyebabkan terjadinya perubahan bagi yang melakukannya. Sardiman 

(2014: 20), mengemukakan bahwa belajar itu senantiasa merupakan 

perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan serangkaian kegiatan 

misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa belajar 

adalah proses yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pengetahuan 

baru sebagai hasil dari pengalaman berinteraksi dengan lingkungan 

sebagai sumber belajarnya. Sehingga semakin banyak berinteraksi dengan 
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lingkungannya akan semakin banyak pula pengetahuan baru yang akan 

didapatkannya. 

b. Pengertian Aktivitas Belajar 

Di dalam belajar diperlukan sebuah aktivitas. Dave Meier dalam 

Martinis Yamin (2007: 74) mengemukakan bahwa belajar harus dilakukan 

dengan aktivitas, yaitu menggerakkan fisik ketika belajar dan 

memanfaatkan indera siswa sebanyak mungkin, dan membuat seluruh 

tubuh atau pikiran terlibat dalam proses belajar. Hal ini senada dengan 

yang dikemukakan oleh Sardiman (2014: 100) bahwa aktivitas belajar 

adalah aktivitas yang bersifat fisik maupun mental. Dalam kegiatan belajar 

kedua aktivitas tersebut harus saling terkait agar menghasilkan aktivitas 

belajar yang optimal. 

Sardiman (2014: 99), juga menyatakan bahwa belajar adalah 

berbuat dan sekaligus merupakan proses yang membuat anak didik harus 

aktif. Martinis Yamin (2007: 77-78), mengemukakan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan antara guru dan siswa, harus mengacu pada peningkatan 

aktivitas dan partisipasi siswa. Pengajar/guru tidak hanya melakukan 

kegiatan menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada 

siswa, akan tetapi guru harus mampu membawa siswa untuk aktif dalam 

berbagai bentuk belajar; berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar 

berkelompok, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Oleh sebab 

itu tugas guru adalah membimbing dan mengarahkan siswa agar dapat 

mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. Sedangkan siswa 

yang beraktivitas, berbuat, dan harus aktif sendiri. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

aktivitas belajar adalah semua kegiatan atau aktivitas yang dilakukan siswa 

selama proses pembelajaran baik bersifat fisik maupun mental yang 

keduanya harus saling berkaitan agar siswa dapat belajar secara optimal 

untuk membawa perubahan pada dirinya. 

c. Upaya Untuk Meningkatkan Aktivitas Belajar Siswa 

Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan 

kegiatan paling pokok. Sardiman (2014: 25), mengajar diartikan sebagai 

usaha penciptaan sistem lingkungan yang memungkinkan terjadinya 

proses belajar. Untuk itu guru sebagai pengajar harus merencanakan cara 

yang sistematik dalam melaksanakan proses belajar mengajar agar siswa 

aktif dalam pembelajaran. M. Dalyono (2005: 203), mengemukakan ada 

beberapa prinsip belajar yang dapat menunjang tumbuhnya cara belajar 

siswa aktif yakni stimulus belajar, perhatian, motivasi, respon yang 

dipelajari, penguatan, dan umpan balik serta pemakaian dan pemindahan. 

Pembelajaran yang menuntut adanya aktivitas belajar siswa selama 

proses pembelajaran membutuhkan serangkaian kegiatan untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa. Gegne dan Briggs dalam Martinis 

Yamin (2007: 83-84), menjelaskan rangkaian kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan dalam kelas meliputi 9 aspek untuk menumbuhkan aktivitas dan 

partisipasi siswa, yaitu: 1) memberikan motivasi atau menarik perhatian 

siswa, sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran; 2) 

menjelaskan tujuan instruksional (kemampuan dasar) kepada siswa; 3) 

mengingkatkan kompetensi prasyarat; 4) memberikan stimulus (masalah, 

topik, dan konsep) yang akan dipelajari; 5) memberi petunjuk kepada siswa 
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cara mempelajarinya; 6) memunculkan aktivitas, partisipasi siswa dalam 

kegiatan pembelajaran; 7) memberikan umapan balik (feed back); 8) 

melakukan tagihan-tagihan terhadap siswa berupa tes, sehingga 

kemampuan siswa selalu terpantau dan terukur; 9) menyimpulkan setiap 

materi yang disampaikan diakhir pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa upaya untuk 

meningkatkan aktivitas belajar siswa antara lain dengan cara: memotivasi, 

membimbing, dan mendorong siswa untuk ikut aktif dalam pembelajaran di  

kelas. Hal tersebut dapat dilakukan oleh guru dengan cara menyampaikan 

tujuan pembelajaran yang akan dicapai sebelum pelajaran dimulai, 

membantu dan melayani siswa yang kesulitan, menumbuhkan rasa 

keberanian dan keingintahuan siswa, menjelaskan kegiatan pembelajaran 

yang akan dilakukan, dan menyimpulkan pembelajaran yang telah 

disampaikan diakhir pembelajaran. 

d. Manfaat Aktivitas Belajar 

Aktivitas siswa dalam kegiatan belajar mengajar merupakan salah 

satu komponen penting yang harus ada dalam proses pembelajaran. 

Sardiman (2014: 96), mengemukakan bahwa aktivitas merupakan prinsip 

atau asas yang sangat penting di dalam interaksi belajar mengajar. Oemar 

Hamalik (2005: 175), juga mengungkapkan bahwa penggunaan asas 

aktivitas besar nilainya bagi pengajaran para siswa, oleh karena: 1) para 

siswa mencari pengalamannya sendiri dan langsung mengalami sendiri; 2) 

berbuat sendiri akan mengembangkan seluruh aspek pribadi siswa secara 

integral; 3) memupuk kerja sama yang harmonis di kalangan siswa; 4) para 

siswa bekerja menurut minat dan kemampuan sendiri; 5) memupuk disiplin 
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kelas secara wajar dan suasana belajar menjadi demokratis; 6) 

mempererat hubungan sekolah dan masyarakat, dan hubungan antara 

orang tua dengan guuru; 7) pengajaran diselenggarakan secara realistis 

dan konkret sehingga mengembangkan pemahaman dan berpikir kritis 

serta menghindarkan verbalitas; 8) pengajaran di sekolah menjadi hidup 

sebagaimana aktivias dalam kehidupan di masyrakat. 

Uraian di atas senada dengan yang dikemukakan Rousseau dalam 

Sardiman (2014: 96) bahwa segala pengetahuan itu harus diperoleh 

dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, 

dengan bekerja sendiri, dengan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik 

secara rohani maupun teknis. Hal ini berarti setiap siswa harus belajar aktif 

sendiri. Tanpa ada aktivitas proses belajar tidak mungkin terjadi atau tidak 

mungkin berlangsung dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

aktivitas belajar siswa mencakup: mendengarkan dan memperhatikan saat 

guru menjelaskan, membaca dan mempelajari materi yang diberikan guru, 

mencatat, bertanya, mengerjakan tugas, menjawab pertanyaan, 

menanggapi atau mengemukakan pendapat, bekerja sama dengan 

kelompok, dan bersemangat selama proses belajar mengajar berlangsung. 

Aktivitas siswa sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Siswa tidak 

sekedar meperoleh pengatahuan secara langsung dari guru, namun siswa 

dituntut untuk aktif sendiri sehingga banyak manfaat yang diperoleh siswa, 

antara lain: siswa akan lebih mampu menerima, menyerap, dan mengingat 

pengetahuan yang didapatkannya. 
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e. Indikator Aktivitas Belajar 

Untuk dapat mengukur aktivitas siswa dalam pembelajaran, perlu 

kiranya bagi kita mengetahui terlebih dahulu komponen-komponen aktivitas 

dan menentukan indikatornya terlebih dahulu. Aktivitas belajar siswa dapat 

ditunjukkan dengan siswa dalam mempersiapkan diri sebelum mengikuti 

proses pembelajaran, mengikuti proses pembelajaran di kelas; berupa 

mendengarkan dan memperhatikan saat guru menjelaskan, mencatat, 

bertanya, mengerjakan tugas, mampu menjawab pertanyaan, menanggapi 

atau berpendapat, dan bersemangat selama proses belajar mengajar 

berlangsung. Mc Keachie dalam Martinis Yamin (2007:77) mengemukakan 

7 aspek terjadinya keaktivan siswa, antara lain: 1) partisipasi siswa dalam 

menetapkan tujuan kegiatan pembelajaran; 2) tekanan pada aspek apektif 

dalam belajar; 3) partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran, terutama 

yang berbentuk interaksi antar siswa; 4) kekompakan kelas sebagai 

kelompok belajar; 5) kebebasan belajar yang diberikan kepada siswa, dan 

kesempatan untuk berbuat serta mengambil keputusan penting dalam 

proses pembelajaran; 6) pemberian waktu untuk menanggulangi masalah 

pribadi siswa, baik berhubungan maupun tidak berhubungan dengan 

pembelajaran. 

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Nana Sudjana 

(2006: 61), bahwa keaktivan siswa dapat dilihat dalam hal: 1) turut serta 

dalam melaksanakan tugas belajarnya; 2) terlibat dalam pemecahan 

masalah; 3) bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak 

memahami persoalan yang dihadapinya; 4) berusaha mencari berbagai 

informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah; 5) melaksankan 
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diskusi kelompok sesuai dengan petunjuk guru; 6) menilai kemampuan 

dirinya dan hasil-hasil yang diperolehnya; 7) melatih diri dalam 

memecahkan soal atau masalah yang sejenis; 8) kesempatan 

menggunakan atau menerapkan apa yang telah diperolehnya dalam 

menyelesaikan tugas atau persoalan yang dihadapinya. 

Paul B. Diedric dalam Sardiman (2014: 101), juga membuat suatau 

daftar yang berisi 177 macam kegiatan siswa yang antara lain dapat 

digolongkan sebagai berikut: 1) Visual Activities, yang termasuk 

didalamnya misalnya, membaca, memerhatikan gambar demonstrasi, 

percobaan, pekerjaan orang lain; 2) Oral Activities, seperti: menyatakan, 

merumuskan, bertanya, memberi saran, berpendapat, mengadakan 

wawancara, diskusi, interupsi; 3) Listening Activities, sebagai contoh 

mendengarkan: uraian, percakapan, diskusi, musik, pidato; 4) Writing 

Activities, seperti misalnya menulis cerita, karangan, laporan, angket, 

menyalin; 5) Drawing Activities, misalnya: menggamar, membuat grafik, 

peta, diagram; 6) Motor Actiivities, yang termasuk di dalamnya antara lain: 

melakukan percobaan, membuat kontruksi, model mereparasi, bermain, 

berkebun, beternak; 7) Mental Activities, sebagai contoh misalnya: 

menanggapi, menginat, memecahkan soal, menganalisis, melihat 

hubungan, mengambil keputusan; 8) Emotional Activities, seperti misalnya, 

menaruh minat, merasa bosan, gembira, bersemangat, bergairah, berani, 

tenang, gugup. 

M. Dalyono (2005: 196) mengemukakan, dilihat dari sudut siswa 

ada beberapa indikator yang menunjukkan siswa belajar aktif yaitu: 1) 

keinginan, keberanian menampilkan minat, kebutuhan, dan 
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permasalahannya; 2) keinginan dan keberanian serta kesempatan untuk 

berpartisipasi dalam kegiatan persiapan, proses, dan kelanjutan belajar; 3) 

penampilan berbagai usaha/kekreatifan belajar dalam menjalani dan 

menyelesaikan kegiatan belajar-mengajar sampai mencapai 

keberhasilannya; 4) kebebasan atau keleluasaan melakukan hal tersebut di 

atas tanpa tekanan guru/pihak lainnya (kemandirian belajar). 

Klasifikasi kegiatan siswa di atas menunjukkan bahwa 

kegiatan/aktivitas siswa itu cukup banyak. Apabila kegiatan tersebut 

diaplikasikan dalam kegiatan belajar mengajar secara optimal, maka 

proses kegiatan belajar mengajar akan berjalan efektif dan kondusif, 

sehingga terciptalah aktivitas belajar yang maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan indikator aktivias 

belajar siswa dalam proses pembelajaran siswa di kelas terdiri dari 

indikator-indikator sebagai berikut: 1) memperhatikan saat guru 

menjelaskan; 2) mengkaji lebih dalam materi yang diberikan guru; 3) 

mengajukan pertanyaan; 4) mengerjakan tugas; 5) menjawab pertanyaan; 

6) menanggapi dan mengemukakan pendapat; 7) bekerja sama dengan 

kelompok; 8) dan bersemangat selama proses belajar mengajar 

berlangsung. 

 

3. Pengaruh Kinerja Guru Terhadap Aktivitas Belajar Siswa 

Dunia kerja guru yang sebenarnya adalah mengajarkan siswa 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas (Subagio, 2011: 02). Wagiran dalam 

Jurnal Penelitian Evaluasi Pendidikan  Tahun 17 Nomor 1 (2013:150), 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan ketercapaian 
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tujuan pendidikan kejuruan adalah guru. Peran guru sangat signifikan bagi 

setiap keberhasilan proses pembelajaran. Guru dituntut mampu 

memfasilitasi proses pembelajaran aktif yang mampu membangkitkan 

minat dan kemauan siswa dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal 

ini penting bagi seorang guru untuk memiliki kompetensi dan bertindak 

efektif sebagai salah satu kunci kenerhasilan pembelajaran. 

Martinis Yamin (2007: 77-78), mengemukakan bahwa pembelajaran 

yang dilakukan antara guru dan siswa, harus mengacu pada peningkatan 

aktivitas dan partisipasi siswa. Pengajar/guru tidak hanya melakukan 

kegiatan menyampaikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada 

siswa, akan tetapi guru harus mampu membawa siswa untuk aktif dalam 

berbagai bentuk belajar; berupa belajar penemuan, belajar mandiri, belajar 

berkelompok, belajar memecahkan masalah, dan sebagainya. Oleh sebab 

itu tugas guru adalah membimbing dan mengarahkan siswa agar dapat 

mengembangkan bakat dan potensi yang dimilikinya. 

Gagne dan Briggs dalam Jurnal Pedidikan dan Kebudayaan Nomor 

65 Tahun 13 (2007: 189), mengemukakan ada 9 urutan kegiatan 

pembelajaran, yaitu: 1) memberikan motivasi dan menarik; 2) menjelaskan 

tujuan instruksional yang akan dicapai; 3) meningkatkan kompetensi 

prasyarat; 4) memberi stimulus (masalah, topik, dan konsep); 5) memberi 

petunjuk belajar atau cara mempelajari; 6) menimbulkan penampilan siswa; 

7) memberi umpan balik; 8) menilai penampilan atau hasil belajar; 9) 

menimpulkan. Oleh karena itu, untuk menciptakan efektivitas 

pembelajaran, guru harus mampu melibatkan siswa secara aktif, menarik 

minat dan perhatian siswa, serta membangkitkan motivasi siswa. Hal lain 
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yang tidak kalah penting adalah kemampuan guru dalam pengelolaan 

kelas, yaitu kegiatan-kegiatan yang dapat menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal agar pembelajaran dapat 

berlangsung efektif. Pengelolaan kelas mencakup penghentian tingkah laku 

siswa yang menganggu perhatian kelas, pemberian penghargaan bagi 

ketepatan waktu penyelesaian tugas oleh siswa, dan penetapan norma 

kelompok yang produktif. Kondisi tersebut dapat tercapai bila guru mampu 

mengatur siswa dan sarana pengajaran serta mengendalikannya dalam 

suasana menyenangkan sehingga tujuan pengajaran dapat tercapai. 

Ketercapaian tersebut tergantung pada kinerja masing-masing guru. 

Kualitas proses dan hasil pendidikan terletak pada kinerja perilaku 

mengajar para guru. Mutu hasil belajar sebagai indikator mutu pendidikan 

ditentukan oleh kualitas belajar siswa yang terwujud  melalui proses 

interaksi pengajaran yang dikreasikan oleh kinerja guru (Yusrizal dalam 

Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Tahun 15 Nomor 2, 2011:75). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses  pembelajaran  

akan  berlangsung  dengan  baik  apabila  didukung  oleh guru yang 

mempunyai kompetensi dan kinerja yang tinggi  karena guru merupakan  

ujung  tombak  dan  pelaksana terdepan pendidikan anak-anak di sekolah,  

dan  sebagai  pengemban  kurikulum.  Guru  yang  mempunyai  kinerja 

yang baik akan mampu menumbuhkan semangat  dan  motivasi  belajar  

siswa yang baik, sehingga aktivitas belajar di kelas juga akan meningkat. 

Semakin tinggi kinerja guru, maka akan semakin tinggi pula aktivitas 

belajar siswa dalam proses pembelajaran. Begitu juga sebaliknya, semakin 



33 
 

rendah kinerja guru akan semakin rendah bahkan suatu proses 

pembelajaran tidak akan efektif sama skali. 

 

B. Kerangka Berfikir 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Untuk mendapatkan guru 

yang bermutu baik dan profesional maka perlu dilakukan adanya suatu 

penilaian mengenai kinerja guru. 

Kinerja guru adalah hasil penilaian terhadap proses dan hasil kerja 

yang dicapai guru dalam melaksanakan tugasnya. Artinya kalau guru 

mempunyai kinerja yang bagus akan mampu menjelaskan pelajaran 

dengan baik, mampu menumbuhkan motivasi belajar siswa dengan baik, 

mampu menggunakan media pembelajaran dengan baik, dan mampu 

membimbing juga mengarahkan siswa dalam pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang baik. 

Dengan demikian ada kecenderungan bahwa hasil kinerja guru 

dalam perencanaan pembelajaran, kinerja guru dalam melaksanakan 

pembelajaran, kinerja guru dalam evaluasi, terkait dengan proses dan hasil 

pembelajaran siswa. Dengan kata lain aktivitas siswa dalam proses 

pembelajaran serta kualitas hasil pembelajaran terkait dengan kinerja guru. 
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C. Hipotesis Penelitian 

1. Adakah korelasi/kaitan yang signifikan antara kinerja guru dan aktifitas 

belajar siswa kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK 

Negeri 2 Klaten? 

2. Seberapa besar sumbangan kinerja guru terhadap aktifitas belajar siswa 

kelas XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan di SMK Negeri 2 

Klaten? 


