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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

 

A. Kajian Pustaka  

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

  Kinerja adalah performance atau unjuk kerja. Kinerja dapat 

pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan kerja atau hasil unjuk kerja 

(LAN dalam Surya Dharma, 2008). Menurut August W. Smith (dalam 

Surya Dharma, 2008), Kinerja adalah ”output derives from processes, 

human otherwise”, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

dilakukan manusia. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kinerja merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi 

dengan orientasi prestasi.   

  Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan di atas, 

pengertian kinerja guru dan prestasi kerja sangat erat hubungannya 

sehingga dalam penelitian ini pengertian antara kinerja dan prestasi kerja 

tidaklah berbeda. Kinerja merupakan hasil maupun prestasi yang 

diperlihatkan, dalam hal ini adalah kinerja guru. Menurut Wirawan 

(2008: 5), kinerja adalah keluaran yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi 

atau indikator-indikator suatu pekerjaan atau suatu profesi dalam waktu 

tertentu. 
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Menurut Kunandar (2007: 80), guru harus diihat sebagai 

profesi yang baru muncul, dan karena itu mempunyai status yang lebih 

tinggi dari jabatan semiprofesional, bahkan mendekati jabatan profesi 

penuh. Guru dalam proses belajar mengajar harus memiliki 

kompetensi tersendiri guna mencapai harapan yang dicita-citakan 

dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar 

mengajar pada khususnya. Guru adalah pendidik profesional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur 

pendidikan formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah termasuk pendidikan anak usia dini. Guru wajib 

memiliki kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan sebagai 

agen pembelajaran. Kualifikasi akademik diperoleh melalui 

pendidikan program sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) sesuai 

dengan tugas sebagai guru . 

Dedi Permadi (2010: 61), menjelaskan bahwa kompetensi 

sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, serta pendidikan usia dini meliputi : 

1. Kompetensi pedagogik 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi 

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

peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dimilikinya. Profesi guru dalam mendidik yang paling 

utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta 

didik pada pendidik Sekolah Menengah Pertama, serta 

sebelum melaksanakan pembelajaran terhadap peserta 

didik, terlebih dahulu guru harus memahami karakteristik 

peserta didik, sebagai bahan pertimbangan dalam 

pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. 

2. Kompetensi kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian 

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

teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia, sebagai 

orang-orang yang dianggap model atau panutan yang harus 

diikuti. Sebagai seorang model guru harus memiliki 

kompetensi yang berhubungan dengan pengembangan 

kepribadiannya di antaranya : 

a. Kemampuan yang berhubungan dengan pengalaman 

tentang ajaran menghormati dan menghargai antarumat 

beragama 
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b. Kemampuan untuk berperilaku sesuai norma, aturan, 

dan sistem nilai yang berlaku di masyarakat 

c. Mengembangkan sifat-sifat terpuji sebagai seorang 

guru misalnya, sopan santun, dan tata karma 

d. Bersikap terbuka terhadap pembaharuan dan kritik 

3. Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang 

memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar 

pendidikan. Kompetensi profesional adalah kompetensi 

atau kemampuan yang berhubungan dengan penyesuaian 

tugas-tugas keguruan. Kompetensi ini sangat penting, 

karena langsung berhubungan dengan kinerja yang 

ditampilkan. 

4. Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai 

bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif  dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, serta  

Pengertian di atas memberikan makna bahwa keberadaan guru 

mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran 
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peserta didik. Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai posisi 

sentral di dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Berkaitan dengan 

itu, maka guru akan menjadi bahan pembicaraan banyak orang dan 

tentunya berkaitan dengan Kinerja Guru dan totalitas dedikasi dan 

totalitas pengabdiannya. 

Guru profesional yang memiliki kemampuan profesional, 

personal dan sosial. Hal ini telah dijelaskan menurut Dedi Supriadi 

dalam Dadi Permadi (2010: 17), profesi menunjuk pada suatu 

pekerjaan atau jabatan yang menuntut keahlian, tanggungjawab, dan 

kesetiaan terhadap profesi.  Dalam bentuknya yang modern, profesi itu 

ditandai pula oleh adanya pedoman-pedoman tingkah laku yang 

khusus mempersatukan mereka-mereka yang tergolong di dalamnya 

sebagai satu korps, ditinjau dari pembinaan etik jabatan. Untuk 

menjadi guru ini baru mencakup aspeknya yang formal. Kualifikasi 

yang formal ini masih perlu diijinkan dengan kualifikasi riil dan ini 

hanya mungkin diwujudkan dalam praktik. 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru 

dapat dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi 

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

wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan 



15 

 

 

 

pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil 

belajar (Surya Dharma: 2008). 

Kinerja guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kemampuan seorang guru untuk melakukan sesuatu perbuatan sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin pada 

kompetensi guru meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, 

profesional dan sosial. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik 

diperoleh melalui pendidikan sebagai agen pembelajaran. Kualifikasi 

akademik diperoleh melalui pendidikan program sarjana (S1) sesuai 

dengan tugas sebagai guru. Guru yang memiliki Kinerja yang baik dan 

profesional, tentu saja akan dapat selalu menyesuaikan terhadap 

perubaham kurikulum pendidikan, namun tidak sedikit yang dijumpai 

di lapangan di mana guru mampu mengikuti perubahan kemajuan 

iptek secara proposional. Bagi guru yang tidak mampu menyesuaikan 

perubahan kurikulum pendidikan tersebut secara psikologis justru 

akan menjadikan beban, dan mungkin juga akan dapat membuat guru 

frustasi akibat perubahan tersebut, sehingga Kinerja Guru bukan 

menjadi baik tapi justru sebaliknya. Mulyasa (2007: 21-22) 

mengungkapkan tanggungjawab guru yang dijabarkan ke dalam 

sejumlah kompetensi yang lebih khusus, berikut ini : 

1. Tanggungjawab moral, bahwa setiap guru harus mampu 

menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral 

pancasila dan mengamalkannya dalam hidup sehari-hari. 
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2. Tanggungjawab dalam bidang pendidikan di sekolah; bahwa 

setiap guru harus  menguasai cara belajar mengajar yang 

efektif, mampu mengembangkan kurikulum (KTSP), silabus 

dan RPP, melaksanakan pembelajaran yang efektif, menjadi 

model bagi peserta didik, memberikan nasehat, melaksanakan 

evaluasi hasil belajar. 

3. Tanggungjawab dalam bidang kemasyarakatan; bahwa setiap 

guru harus turut serta mensukseskan pembangunan, yang harus 

kompeten dalam membimbing, mengabdi, dan melayani 

masyarakat. 

4. Tanggungjawab dalam bidang keilmuan; bahwa setiap guru 

harus turut serta memajukan ilmu, terutama yang menjadi 

spesifikasinya, dengan melaksanakan pengembangan dan 

penelitian. 

 

  Gary dan Margaret dalam Mulyasa (2007:21) 

mengemukakan bahwa guru yang efektif dan kompeten secara 

profesional memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Memiliki kemampuan menciptakan iklim belajar yang 

kondusif 

2. Kemampuan mengembangkan strategi dan manajemen 

pembelajaran 

3. Memiliki kemampuan kemampuan memberikan umpan balik 

(feedback) dan penguatan (reinforcement) 

4. Memiliki kemampuan untuk peningkatan diri 

 

  Dari berbagai pengertian di atas maka Kinerja Guru 

merupakan prestasi yang diperlihatkan guru dalam proses belajar 

mengajar yang terlihat pada kegiatan merencanakan, 

melaksanakan, menilai proses pembelajaran, kualitas diri, 

produktivitas kerja, tingkat penyelesaian tugas serta ketrampilan 

mengelola sumber daya dan sarana prasarana yang intensitasnya 

dilandasi etos kerja dan disiplin profesional yang ujung 
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pangkalnya menetukan mutu dan kwalitas pendidikan dan sumber 

daya manusia di Indonesia. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

  Menurut Yamin (2010:43), faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru antara lain sebagai berikut : 

1. Faktor personal atau individual, meliputi unsur pengetahuan, 

ketrampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi dan komitmen 

yang dimiliki oleh tiap individu tiap guru, 

2. Faktor kepemimpinan, memiliki aspek kualitas manajer dan tim 

leader dalam memberikan dorongan, semangat, arahan dan 

dukungan kerja kepada guru, 

3. Faktor tim meliputi dukungan dan semangat yag diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, 

kekompakan dan keeratan anggota tim,  

4.Faktor sistem, meliputi sistem kerja fasilitas kerja yang diberikan 

oleh pimpinan sekolah, proses organisasi (sekolah) dan kultur kerja 

dalam organisasi (sekolah), 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal (sertifikasi guru) dan internal (motivasi kerja 

guru). 
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Kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti: 

ability, capacity, held, incentive, environment dan validity (Noto 

Atmojo, 1992). Menurut Henry Simamora dalam Mangkunegara 

(2005 :14) faktor yang mempengaruhi kinerja adalah : 

a. Persepsi 

b. Attitude 

c. Personality  

d. Pembelajaran 

e. Motivasi 

Menurut Mangkunegara (2004: 67), faktor yang mempengaruhi 

kinerja guru adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi 

(motivision). 

a. Faktor kemampuan 

Secara psikologi, kemampuan guru terdiri dari kemampuan potensi 

(IQ) dan kemampuan reality (knowledge and skill). Artinya 

seorang guru yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi 

dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja 

yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu ditetapkan pada 

pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya. Dengan penempatan 

guru yang sesuai dengan bidangnya akan dapat membantu dalam 

efektivitas suatu pembelajaran. 
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b. Faktor motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap seorang guru dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan 

seseorang yang terarah untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Menurut Anwar Prabu (2004: 27), adapun faktor yang mendukung 

kinerja guru dapat digolongkan ke dalam dua macam yang penulis 

rangkum sebagai berikut : 

a. Faktor dari dalam sendiri (intern), di antara faktor dari dalam diri 

sendiri (intern) adalah : 

1) Kecerdasan 

Kecerdasan memegang peranan penting dalam keberhasilan 

pelaksanaan tugas-tugas. Semakin rumit dan makmur tugas-

tugas yang diemban makin tinggi kecerdasan yang diperlukan. 

Seseorang yang cerdas jika diberikan tugas yang sederhana dan 

monoton mungkin akan terasa jenuh dan akan berakibat pada 

penurunan kinerjanya. 

2)   Keterampilan dan kecakapan 

 Keterampilan dan kecakapan orang berbeda-beda. Hal ini 

dikarenakan  adanya perbedaan dari berbagai pengalaman, 

pendidikan dan latihan. 
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3)   Bakat 

 Penyesuaian antara bakat dan pilihan pekerjaan dapat 

menjadikan seseorang bekarja dengan pilihan dan keahliannya. 

4)   Kemampuan dan minat 

 Syarat untuk mendapatkan ketenangan kerja bagi seseorang 

adalah tugas dan jabatan yang sesuai dengan kemampuannya. 

Kemampuan  yang disertai dengan minat yang tinggi dapat 

menunjang pekerjaan yang telah ditekuni. 

5)   Motif 

 Motif yang dimiliki dapat mendorong meningkatkannya kerja 

seseorang. 

6)   Kesehatan 

 Kesehatan dapat membantu proses bekerja seseorang sampai 

selesai. Jika kesehatan terganggu maka pekerjaan terganggu 

pula. 

7)   Kepribadian 

 Seseorang  yang mempunyai  kepribadian  kuat  dan  integral  

tinggi kemungkinan tidak akan banyak mengalami kesulitan dan 

menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja dan interaksi dengan 

rekan kerja yang akan meningkatkan kerjanya. 
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8)   Cita-cita dan tujuan dalam bekerja 

 Jika pekerjaan yang diemban seseorang sesuai dengan cita-cita, 

maka  tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksanakan, karena ia 

bekerja  secara sungguh-sungguh, rajin, dan bekerja dengan 

sepenuh hati. 

b.    Faktor dari luar diri sendiri (ekstern) 

Yang termasuk faktor dari luar diri sendiri (ekstern) diantaranya: 

Keadaan lingkungan keluarga dapat mempengaruhi kinerja 

seseorang. Ketegangan dalam kehidupan keluarga dapat 

menurunkan gairah kerja. 

2)      Lingkungan 

Situasi kerja yang menyenangkan dapat mendorong seseorang 

bekerja secara optimal. Tidak jarang kekecewaan dan 

kegagalan dialami seseorang di tempat ia bekerja. Lingkungan 

kerja yang dimaksud di sini adalah situasi kerja, rasa aman, 

gaji yang memadai, kesempatan untuk mengembangan karir, 

dan rekan kerja yang kologial. 

3)      Komunikasi dengan kepala sekolah 

Komunikasi yang baik di sekolah adalah komunikasi yang 

efektif. Tidak adanya komunikasi yang efektif dapat 

mengakibatkan timbulnya salah pengertian. 

 



22 

 

 

 

4)      Sarana dan prasarana 

Adanya sarana dan prasarana yang memadai membantu guru 

dalam meningkatkan kinerjanya terutama kinerja dalam 

proses mengajar mengajar. 

5)      Kegiatan guru di kelas 

Peningkatan dan perbaikan pendidikan harus dilakukan secara 

bertahap. Dinamika guru dalam pengembangan program 

pembelajaran tidak akan bermakna bagi perbaikan proses dan 

hasil belajar siswa, jika manajemen sekolahnya tidak memberi 

peluang tumbuh dan berkembangnya kreativitas guru. 

Demikian juga penambahan sumber belajar berupa 

perpustakaan dan laboratorium tidak akan bermakna jika 

manajemen sekolahnya tidak memberikan perhatian serius 

dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber belajar  tersebut 

dalam proses belajar mengajar. 

6)      Kegiatan guru di sekolah 

Kegiatan guru di sekolah antara lain berpartisipasi dalam 

bidang  administrasi, dimana dalam bidang administrasi ini 

para guru memiliki kesempatan yang banyak untuk ikut serta 

dalam kegiatan-kegiatan sekolah antara lain : 

a)  Mengembangkan filsafat pendidikan  

b)  Memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum   
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c)  Merencanakan program supervisi   

d)  Merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian. 

 Menurut Pabundu Tika (2006: 121), faktor intern yang 

mempengaruhi kinerja terdiri dari kecerdasan, keterampilan, kestabilan 

emosi, motivasi, persepsi peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang 

dan karakteristik kelompok kerja, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh 

eksternal antara lain berupa peraturan ketenagakerjaan, keinginan 

pelanggan, pesaing, nilai-nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, 

perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar. 

  

c. Indikator Kinerja Guru 

Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur, 

oleh karena itu indikator kinerja harus dapat mengidentifikasi bentuk 

pengukuran yang akan menilai hasil dan outcome dari aktivitas yang 

dilaksanakan. Indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa 

kinerja personil sekolah mengalami perubahan, baik itu perubahan menjadi 

semakin baik maupun perubahan semakin buruk dari sasaran yang telah 

ditetapkan dalam suatu perencanaan program kerja dan pemanfaatan waktu 

guru di sekolah. Ukuran kinerja disebut sebagai ukuran kriteria atau disebut 

kriteria saja.  

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dijadikan untuk membuat 

dasar sebagai indikator kinerja. Didalam mengukur dan mengetahui dari 
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kinerja personil sekolah, yang paling utama. Guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini tidak 

bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk melakukan 

kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Sedangkan kompetensi adalah suatu 

hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik 

yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Adapun pengukuran indikator 

kinerja dapat melihat dari kemampuan penguasaan kompetensi guru yang 

tercantum dalam Permen Diknas No.16 tahun 2007 tentang kualifikasi 

akademik dan kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagodik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosal, dan kompetensi profesional. 

Adapun ukuran kinerja menurut T.R. Mitchell dalam Depdiknas 

(2008) dapat dilihat dari empat hal, yaitu: 

1. Quality of work – kualitas hasil kerja 

2.  Promptness – ketepatan waktu menyelesaikan pekerjaan 

3. Initiative – prakarsa dalam menyelesaikan pekerjaan 

4. Capability – kemampuan menyelesaikan pekerjaan 

5. Comunication – kemampuan membina kerjasama dengan pihak lain. 

Berdasarkan  pengertian tersebut dapat dijadikan untuk membuat 

dasar sebagai indikator kinerja. Di dalam mengukur dan mengetahui dari 

kinerja personil sekolah yang paling utama. Guru merupakan jabatan atau 

profesi yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Pekerjaan ini 

tidak bisa dilakukan oleh orang yang tidak memiliki keahlian untuk 
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melakukan kegiatan atau pekerjaan sebagai guru. Sedangkan kompetensi 

adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan 

seseorang, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif. Adapun 

pengukuran indikator kinerja dapat melihat dari kemampuan penguasaan 

kompetensi guru yang tercantum dalam Permen Diknas No.16 tahun 2007 

tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru, yaitu kompetensi 

pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

profesional. 

 

d. Penilaian Kinerja Guru 

Penilaian kinerja guru merupakan suatu proses yang bertujuan 

untuk mengetahui atau memahami tingkat Kinerja Guru dibandingkan 

dengan tingkat guru lain atau dibandingkan dengan standar yang telah 

ditetapkan. Penentuan standar ini akan dapat mencerminkan seberapa jauh 

keberhasilan sekolah. Agar efektif hendaknya terkait dengan hasil yang 

diinginkan dari setiap pekerjaan, dalam hal ini adalah pencapaian 

kompetensi siswa Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam penilaian kinerja 

guru ada beberapa elemen kunci yang harus ada. Tanpa elemen-elemen 

tersebut kinerja guru akan sulit diukur. Pendekatan penilaian kinerja guru 

hendaknya mengindikasikan standar Kinerja yang terkait, mengukur 

kriteria, dan memberikan umpan balik kepada pegawai dan departemen 

pegawai dan departemen SDM (Safri Mangkupawiro, 2003 : 225). 
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2. Sertifikasi Guru 

a. Pengertian Sertifikasi Guru 

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

tentang guru dan dosen, dikemukan bahwa Sertifikasi merupakan proses 

pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen.   

Dalam bukunya, Kunandar mengungkapkan Sertifikasi profesi 

guru adalah proses untuk memberikan sertifikat kepada guru yang telah 

memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi (2007:79). 

National Commision on Educational Services (NCES) dalam 

Mulyasa (2007:34) memberikan pengertian sertifikasi secara lebih 

umum, ”Certification is a procedur whereby the state evaluates and 

reviews a teacher candidate’s credentials and provides him or her a 

license to teach”. 

Dalam hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan 

apakah seorang calon guru layak diberi izin dan kewenangan untuk 

mengajar. Hal ini diperlukan karena lulusan lembaga pendidikan tenaga 

keguruan sangat bervariasi, baik di kalangan perguruan tinggi negeri 

maupun swasta. 

Berdasarkan pengertian tersebut, Sertifikasi Guru dapat diartikan 

sebagai proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki 

kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pda satuan 

pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan 
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oleh lembaga sertifikasi. Sertifikasi Guru adalah proses uji kompetensi 

yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi 

seseorang sebagai landasan pemberian sertifikasi pendidik. 

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang 

diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional (Mulyasa, 

2007). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 pasal 1. Sertifikasi bagi guru dalam 

jabatan selanjutnya disebut Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata 

pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam 

jabatan pengawas satuan pendidikan. Sertifikasi dilaksanakan melalui: 

a. penilaian portofolio; 

b. pendidikan dan latihan profesi guru; 

c. pemberian sertifikat pendidik secara langsung; atau 

d. pendidikan profesi guru. 

Adapun 10 komponen penilaian portofolio menurut Pedoman Sertifikasi 

Guru dalam jabatan tahun 2011 sebagai indikator sertifikasi guru yaitu: 

a. Kualifikasi akademik adalah pendidikan formal tertinggi yang 

sudah diikuti  oleh peserta sertifikasi yang dibuktikan melalui 

ijazah atau diploma yang dimilikinya. Bagi guru yang sudah 

berkualifikasi S1/D-IV atau di atasnya (S2/S3) dibuktikan dengan 

ijazah S1/D-IV atau ijazag S2/S3. Sementara bagi guru yag belum 
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berijazah sesuai dengan Ketentuan Peralihan pasal 66 Peraturan 

Pemerintah No. 74 tentang Guru maka kualifikasi akademik yang 

dimaksud adalah ijazah pendidikan terakhir (SPG/SGO/SMTA,D-

I, D-II, D-III/ Sarjana Muda). Bukti fisik untuk komponen ini 

adalah ijazah atau sertifikat diploma. 

b. Pendidikan dan pelatihan, yakni kegiatan pengembangan 

profesional yang dilakukan sebelumnya dalam rangka peningkatan 

kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai guru baik pada 

tingkat kecamatan, kabupaten/kota, propinsi, nasional maupun 

internasional. Termasuk dalam kegiatan ini adalah lokakarya/ 

workshop  sekurang-kurangnya 8 jam dan menghasilkan produk 

tertentu. Lokakarya yang tidak menghasilkan produk atau hasil 

karya tertentu meskipun dibuktikan dengan piagam atau sertifkat 

tidak dapat dihitung dalam komponen ini tetapi dimasukkan dalam 

komponen keikutsertaan dalam forum ilmiah (komponen 8). Bukti 

fisik untuk komponen ini adalah sertifikat atau piagam yang 

dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara. Penilaian terhadap 

komponen ini didasarkan pada kriteria relevan dan kurang relevan. 

Dikatakan relevan bila materi diklat secara langsung 

mempengaruhi peningkatan kompetensi pedagogis atau 

profesional (misalnya diklat KTSP, diklat pembelajaran bidang 

studi yang diampu, diklat metode pembelajaran inovatif). 
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Sementara kategori kurang  relevan bila materi diklat secara tidak 

langsung mempengaruhi peningkatan kompetensi pedagogis atau 

sosial (misalnya diklat peningkatan motivasi, diklat EQ, diklat SQ, 

dikat etika profesi guru).   

c. Pengalaman mengajar yakni masa kerja sebagai pendidik pada 

jenjang, jenis dan satuan pendidikan tertentu. Bukti fisik yang 

terkait dengan komponen ini meliputi surat keputusan 

pengangkatan guru untuk mengajar paa satuan pendidikan tersebut, 

surat tugas, surat keterangan dari lembaga yang berwenang 

(pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan atau 

satuan pendidikan). Jika guru yang bersangkutan pindah kerja pada 

satuan pendidikan lainya yang dibuktikan dengan surat keterangan 

dari satuan pendidikan sebelumnya maka harus dudukung dengan 

bukti pendukung seperti RPP sebelumnya, SK penugasan dalam 

membimbing siswa atau membina ekstrakurikuler pada saat guru 

tersebut bertugas di sekolah itu.                                                                                        

d. Perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran adalah persiapan pembelajaran yang dibuat guru 

sebelum melaksanakan pembelajaran untuk mencapai kompetensi 

atau topik tertentu. Lazimnya dalam RPP, setidak-tidaknya harus 

memuat sekurang-kurangnya perumusan tujuan kompetensi, 

pemilihan dan pengorganisasian materi, pemilihan sumber dan 
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media pembelajaran, scenario pembelajaran, dan penilaian proses 

dan hasil belajar. Bukti fisik untuk komponen ini adalah RPP yang 

dibuat oleh guru yang bersangkutan sebanyak 5 satuan yang 

berbeda-beda. Sedangkan pelaksanaan pembelajaran adalah kinerja 

guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas yang mencakup 

kegiatan pra pembelajaran (pengecekan kesiapan siswa, apersepsi), 

kegiatan inti dan kegiatan penutup. Bukti fisik pelaksanaan 

pembelajaran adalah hasil kinerja guru di kelas dengan 

menggunakan format yang telah disediakan. 

e. Penilaian dari atasan dan pengawas. Penilaian atasan dan 

pengawas mencakup penilaian terhadap kompetensi kepribadian 

dan sosial (ketaatan menjalankan agama, tanggung jawab, 

kejujuran, kedisiplinan, keteladanan, etos kerja, inovasi dan 

kreativitas, kemauan menerima kritik dan saran, kemampuan 

berkomunikasi, serta kemampuan bekerjasama. Penilaian 

menggunakan format yang telah disediakan. 

f. Prestasi akademik. Ini mencakup prestasi yang dicapai dalam 

tugasnya sebagai guru dan yang mendapatkan pengakuan dari 

lembaga atau panitia penyelenggara (tingkat kecamatan, 

kabupaten, kota, propinsi, nasional dan internasional). 

g. Karya pengembangan profesi, yakni hasil karya dan atau aktivitas 

guru yang menunjukkan adanya upaya pengembangan profesi. 
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Bukti fisik karya pengembangan profesi adalah sertifikat/ piagam/ 

surat keterangan dari pejabat yang berwenang disertai dengan 

bukti fisik buku, artikel, modul, foto hasil karya, laporan 

penelitian, atau bukti fisik lain yang relevan dan telah disahkan 

oleh atasan langsung. 

h. Keikutsertaan dalam forum ilmiah. Partisipasi guru dalam berbagai 

forum ilmiah ada tingkat serendah-rendahnya kecamatan dapat 

menjadi salah satu komponen penilaian dalam penilaian portofolio. 

Bukti fisik untuk komponen ini adalah sertifikat/ piagam sebagai 

narasumber/ pemakalah dan sertifikat/ piagam bagi peserta. 

i. Pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial. 

Pengalaman ini adalah keikutsertaan guru menjadi pengurus 

organisasi kependidikan atau organisasi sosial pada tingkat desa/  

internasional. Bukti fisik untuk komponen ini adalah fotokopi surat 

keputusan atau surat keterangan. 

j. Penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

Penghargaan yang diperoleh guru atas dedikasinya dalam 

pelaksanaan tugas sebagai pendidik dan atau bertugas di daerah 

khusus dan memenuhi kriteria kuantitatif (waktu, hasil, lokasi/ 

geografis), dan kualitatif (komitmen, etos kerja), baik pada tingkat 

satuan pendidikan, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten/ kota, 

propinsi, nasional maupun internasional. Bukti untuk komponen 
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ini adalah sertifikat/piagam, atau surat keterangan yang 

dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. 

Pelaksanaan Sertifikasi berpedoman pada ketentuan yang diterbitkan 

oleh Konsorsium Sertifikasi Guru.  Sertifikasi Guru bertujuan untuk : 

a) Menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen 

pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional 

b) Peningkatan proses dan mutu pendidikan 

c)  Peningkatan profesionalitas guru 

Dengan demikian manfaat yang dipetik dengan adanya Sertifikasi 

Guru sebagai berikut : 

a) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten 

yang dapat merusak citra guru. 

b) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak 

berkualitas dan tidak profesional. 

c) Menjaga lembaga penyelenggaraan pendidikan tenaga kependidikan 

(LPPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang 

menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

d) Meningkatkan kesejahteraan guru (Jalal, 2007).  

 

 

 



33 

 

 

 

3. Motivasi Kerja Guru 

a. Pengertian Motivasi Kerja Guru 

Motivasi berasal dari kata Latin movere yang berarti dorongan atau 

menggerakan. Motivasi (motivation) dalam manajemen hanya 

ditujukan pada sumber daya manusia umumnya dan bawahan 

khususnya. Motivasi mempersonalkan bagaimana caranya 

mengarahkan daya dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara 

produktif  berhasil mencapai dan mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan. 

Motivasi memiliki pengertian yang beragam baik yang 

berhubungan dengan perilaku individu maupun perilaku organisasi. 

Motivasi merupakan unsur penting dalam diri manusia yang berperan 

mewujudkan keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan individu. 

Menurut Chung & Megginson dalam Faustino (2003: 177), 

menyatakan bahwa “motivation is definite as goal-directed behavior. It 

concerns the level of effort one exerts in pursuing a goal…it is closely 

related to employee satisfaction and job performance”. Pernyataan 

tersebut menyebutkan bahwa motivasi dirumuskan sebagai perilaku yang 

ditujukan pada sasaran. Motivasi berkaitan dengan tingkat usaha yang 

dilakukan oleh seseorang dalam mengejar suatu tujuan…motivasi 

berkaitan erat dengan kepuasaan pekerja dan performansi (pekerjaan). 
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Menurut Hani Handoko (1999:252) motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Perilaku 

manusia disebabkan oleh adanya dorongan, alasan dan kemauan yang 

timbul dalam diri seseorang untuk melakukan suatu aktivitas guna 

mencapai tujuan. 

Menurut Uno (2007: 67) Motivasi erat hubungannya dengan 

perilaku dan Kinerja atau prestasi kerja. Hal ini memberi arti bahwa makin 

baik motivasi seseorang dalam melakukan pekerjaannya maka makin baik 

kinerja atau prestasi kerjanya, atau sebaliknya jika makin buruk motivasi 

seseorang dalam melakukan pekerjaannya maka makin buruk motivasi 

seseorang dalam melakukan pekerjaannya maka makin buruk pula kinerja 

atau prestasi kerjanya. 

G.R. Terry dalam Hasibuan (2008: 145), mendefinisikan motivasi 

adalah keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang 

merangsangnya untuk melakukan tindakan-tindakan. Hasibuan (1999: 65) 

mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya penggerak yang 

menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, 

efektif dan terintegrasi dengan segala upayanya untuk mencapai 

kepuasaan. 
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Manullang (2006: 166), mendefinisikan motivasi kerja tidak lain 

dari sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Dengan 

pendek, motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja. Dari beberapa 

definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja timbul 

karena adanya rangsangan baik berupa materiil maupun non materiil yang 

dapat memeuhi kebutuhan hidup. 

 

b. Indikator Motivasi Kerja 

Indikator motivasi kerja guru menurut Peterson dan Plowan dalam 

Hasibuan (2008: 142), mengatakan bahwa orang mau bekerja karena 

faktor-faktor berikut: 

a. The desire to live (keinginan untuk hidup). Keinginan untuk 

hidup merupakan keinginan utama dari setiap orang, manusia 

bekerja untuk makan dan makan untuk melanjutkan hidupnya. 

b. The desire for position (keinginan untuk suatu posisi). 

Keinginan untuk suatu posisi dengan memiliki sesuatu 

merupakan keinginan manusia yang kedua dan ini salah satu 

sebab mengapa manusia mau bekerja. 

c. The desire for power (keinginan untuk kekuasaan). Keinginan 

akan kekuasaan merupakan keinginan selangkah di atas 

keinginan untuk memiliki yang medorong orang mau bekerja. 

d. The desire for recognition (keinginan akan pengakuan). 

Keinginan akan pengakuan, penghormatan, dan status sosial 

merupakan  jenis terakhir dari kebutuhan yang mendorong 

orang untuk bekerja. Setiap pekerja mempunyai motif 

keinginan (want) dan kebutuhan (needs) tertentu dan 

mengharapkan kepuasaan dari hasik kerjanya. 
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Menurut Edward dalam Hasibuan (2008: 163), mengatakan bahwa 

ada 15 macam kebutuhan yang dapat dipengaruhi motivasi seseorang, 

yaitu sebagai berikut : 

1. Achievement (prestasi). Kebutuhan untuk dapat melakukan 

sesuatu lebih baik daripada orang lain, yang memotivasi 

seseorang untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efektif dan 

efisien sehingga mencapai prestasi yang lebih tinggi. 

2. Deference. Kebutuhan untuk mendengarkan pendapat orang 

lain, mengikuti petunjuk yang diberikan, memberikan pujian 

kepada orang lain, dan penyesuaian diri terhadap adat istiadat. 

3. Order. Kebutuhan untuk melakukan sesuatu secara teratur, 

membuat rencana sesuai detail dan melakukan kegiatan secara 

teratur. 

4. Exhibition. Kebutuhan untuk diperhatikan orang lain serta 

menjadi pusat perhatian dan kelompok. 

5. Autonomy. Kebutuhan untuk diperhatikan orang lain, hidup 

mandiri, dan tidak mau diperintah. 

6. Affiliation. Kebutuhan untuk berhubungan dengan lingkungan, 

menjalin persahabatan atau partisipasi dalam kelompok. 

7. Intraception. Kebutuhan untuk memahami perasaan orang lain 

dan mengetahui perilaku lingkungan. 

8. Succorance. Kebutuhan untuk mendapatkan bantuan, simpati 

dan afeksi dari orang lain terhadap dirinya. 

9. Dominance. Kebutuhan untuk mendominasi kelompok, 

memimpin, menasihati dan mempertahankan pendapatnya. 

10. Abasement. Kebutuhan perasaan bersalah dan diberi hukuman 

jika merasa berdosa. 

11. Nurturance. Kebutuhan untuk membantu orang lain yang 

sedang dalam kesulitan, bersimpati, dan berbuat baik kepada 

orang lain. 

12. Change. Kebutuhan untuk melakukan pembauran, tidak 

menyukai rutinitas, senang bepergian, serta melawan adat 

istiadat. 

13. Endurance. Kebutuhan untuk dapat bertahan pada suatu 

kegiatan hingga selesai dan tidak menyukai gangguan pada 

saat bekerja. 

14.  Heterosexuality. Kebutuhan untuk mendekati lawan jenis dan 

dianggap menarik oleh lawan jenis. 

15. Aggression. Kebutuhan untuk mempertanyakan pendapat orang 

lain, mengkritik, menyalahkan dan senang pada kekerasan. 
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Menurut Mc. Celland dalam Hasibuan (2008: 162), hal-hal yang 

memotivasi seseorang adalah : 

a) Kebutuhan akan prestasi 

Kebutuhan akan prestasi merupakan daya penggerak yang memotivasi 

semangat bekerja seseorang. Karena itu kebutuhan akan prestasi akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan 

mengerahkan semua kemampuan serta energy yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk 

berprestasi tinggi, asalkan kemungkinan untuk diberikan kesempatan. 

Seseorang menyadari bahwa hanya dengan mencapai prestasi kerja 

yang tinggi akan dapat memperoleh pendapatan yang besar. Dengan 

pendapatan yang besar akhirnya memiliki serta memenuhi kebutuhan-

kebutuhannya. 

b) Kebutuhan akan afiliasi 

Kebutuhan akan afiliasi menjadi daya penggerak yang akan 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Oleh karena itu, kebutuhan 

akan afiliasi ini yang akan merangsang gairah bekerja karyawan 

karena setiap orang menginginkan hal-hal berikut. 

1. Kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia 

tinggal dan bekerja (sense of belonging). 

2. Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa 

dirinya penting (sense of importance). 

3. Kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of 

achievement). 

4. Kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

Seseorang karena kebutuhan akan afiliasi akan memotivasi dan 

mengembangkan dirinya memanfaatkan semua energinya untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya. 

 

c) Kebutuhan atas kekuasaan 

Kebutuhan akan kekuasaan merupakan daya penggerak yang 

memotivasi semangat kerja karyawan. Kekuasaan akan merangsang 

dan memotivasi gairah kerja karyawan serta mengerahkan semua 

kemampuannya demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang 

terbaik. Ego manusia ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya akan 

menimbulkan persaingan. Persaingan ditimbulkan secara sehat oleh 

manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi 

untuk bekerja giat. 
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B. Penelitian yang Relevan  

1. Mengacu pada pengamatan Penelitian yang dilakukan oleh Apriliana Nindya 

Pitasari (2008) yang berjudul “Pengaruh Persepsi Guru Tentang Sertifikasi 

Guru dan Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru SMK N Kelompok 

Bisnis dan Manajemen Se-Kabupaten Sleman”, yang menunjukkan bahwa : 

(1) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Persepsi Guru Tentang 

Sertifikasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru dengan kofisien korelasi (r) 

0,500, koefisien determinan (r
2
) 0,250 dan harga thitung lebih besar dari ttabel 

(5,599>1,99). (2) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi 

Kerja Guru terhadap Kinerja Guru yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi 

(r) 0,420, koefisien determinan (r
2
) 0,176  dan thitung lebih besar dari ttabel 

(4,483 > 1,99) pada taraf signifikansi 5%. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian di atas terletak pada variabel bebas yaitu Motivasi Kerja Guru dan 

variabel terikat yaitu Kinerja Guru. Perbedaannya adalah pada subjeknya. 

2. Mengacu pada pengamatan Penelitian yang dilakukan oleh Anita Fitria 

Handayani (2007) yang berjudul “Pengaruh Kesejahteraan Guru dan Motivasi 

Kerja Guru terhadap Kinerja Guru Akuntansi SMK Kelompok Bisnis dan 

Manajemen Se-Kabupaten Bantul “,  menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

positif dan signifikan antara Motivasi Kerja Guru terhadap Kinerja Guru yang 

ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rx2y) 0,697, koefisien determinan 

(r
2

x2y) 0,485 dengan harga  thitung  lebih besar dari ttabel (5,330 > 1,690) pada 
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taraf signifikansi 5%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

terletak pada variabel bebas yaitu Motivasi Kerja Guru dan variabel terikat 

yaitu Kinerja Guru. Perbedaannya adalah pada jenis penelitian yaitu dalam 

penelitian Anita Fitria Handayani menggunakan sampel. 

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lika Cahya Herliana (2009) yang 

berjudul “Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Guru 

terhadap Prestasi Kerja Guru di SMK YPKK 2 Sleman Yogyakarta“,  

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Motivasi 

Kerja Guru terhadap Prestasi Kerja Guru yang ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi 0,635 dengan harga  thitung  lebih besar dari ttabel (3,286 > 2,021) pada 

taraf signifikansi 5%. Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas 

terletak pada variabel bebas yaitu Motivasi Kerja Guru dan variabel terikat 

yaitu Kinerja Guru. Perbedaannya adalah pada subyek penelitiannya 

 

C. Kerangka Berpikir 

1. Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 1 Sentolo 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 

   Sertifikasi merupakan proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan 

dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan 

pendidikan. Penilaian sertifikasi guru salah satunya melalui penilaian 

portofolio. Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman 
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profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang 

mendeskripsikan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman, 

mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, penilaian dari atasan 

dan pengawas, prestasi akademik, karya pengembangan profesi, keikutsertaan 

dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial 

dan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. 

   Sertifikasi guru sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 

profesionalisme guru yang telah mendapat perhatian yang luar biasa, terutama 

kinerja guru. Semakin terpenuhi sertifikasi guru maka kinerja guru SMA 

Negeri 1 Sentolo pun akan tinggi. 

2. Pengaruh  Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 1 Sentolo 

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 

  Motivasi kerja guru merupakan dorongan berbagai kebutuhan hidup 

individu guru dari mulai kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, penghargaan dan 

aktualisasi diri. Guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan 

menghasilkan kinerja yang baik dan tinggi pula. Dibandingkan guru yang 

memiliki motivasi kerja yang rendah, guru yamg memiliki motivasi kerja 

tinggi maka kualitas pendidikan akan baik. Sedangkan guru yang memiliki 

motivasi kerja yang rendah maka kualitas pendidikan kurang baik. 

  Guru untuk memiliki motivasi kerja yang semakin tinggi dan 

konsisten sehingga memperlancar melaksanakan tugas profesi keguruannya 
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serta kinerjanya akan meningkat.  Motivasi kerja guru dengan pertimbangan 

faktor ini merupakan pendorong utama setiap guru untuk lebih aktif, kreatif, 

inovatif, dan partisipatif melaksanakan tugas keprofesiannya sesuai ketentuan 

yang berlaku sebagai tenaga profesi kependidikan. Hal tersebut dapat 

dijelaskan bahwa dengan adanya motivasi kerja yang tinggi, tentunya guru 

SMA Negeri 1 Sentolo akan mampu menunjukkan kinerja yang semakin 

tinggi.  

3. Pengaruh Sertifikasi Guru Dan Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru 

SMA Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 

  Kompetensi dan peranan guru, tentu dapat diidentifikasi kinerja ideal 

seorang guru dalam melaksanakan peran dan tugasnya. Kinerja guru sangatlah 

penting untuk pencapaian tujuan SMA Negeri 1 Sentolo Kulon Progo. Oleh 

karena itu SMA Negeri 1 Sentolo perlu membina dan mengarahkan agar 

kinerja guru baik dan kualitas pendidikan pun akan baik pula. 

  Dengan adanya kinerja guru maka proses belajar mengajar di sekolah 

akan baik. Standar kinerja perlu dirumuskan untuk dijadikan acuan dalam 

mengadakan penilaian, yaitu membandingkan apa yang dicapai dengan apa 

yang diharapkan. Standar kinerja dapat dijadikan patokan dalam mengadakan 

pertanggungjawaban terhadap apa yang telah dilaksanakan. 
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D. Paradigma Penelitian 

 Untuk memperjelas kerangka berfikir di atas maka dapat digambarkan 

sebuah paradigma penelitian. Menurut Sugiyono (2006:10), dalam paradigma 

terdapat dua variabel independen dan satu dependen. Dalam paradigm ini terdapat 

3 rumusan masalah deskriptif dan 4 rumusan asosiatif (3 korelasi sederhana dan 1 

korelasi ganda). 

 

 

 

                                                   

 

 

Gambar 1. Skema Hubungan Antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat 

Keterangan : 

X1  : variabel Sertifikasi Guru 

X2  : variabel Motivasi Kerja 

Y  : variabel Kinerja Guru 

: Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru secara sendiri-sendiri  

: Pengaruh Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru secara bersama-sama 

Y 

X2 

X1 
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E. Hipotesis Penelitian 

1. Terdapat pengaruh positif Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012. 

2. Terdapat pengaruh positif Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru SMA 

Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012. 

3. Terdapat pengaruh positif   Sertifikasi Guru dan Motivasi Kerja Guru Terhadap 

Kinerja Guru SMA Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012.  

 


