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BAB II

TINJAUAN TEORI DAN STUDI PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian terdahulu yaitu”. Tujuan dari penelitian ini

yaitu mengukur dampak dari variabel independen (kompetensi) terhadap

variabel dependen (kinerja karyawan) pada guru SMAN se kota Makassar.

Oleh Herman (2008) yang meneliti tentang ”Hubungan Kompetensi

dengan Kinerja Guru Ekonomi SMAse Kota Makassar.

Metode analisis yang digunakan adalah korelasional dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil analisis pengaruh diketahui

bahwa pengaruh antara variabel kompetensi guru ekonomi (X) sebesar

0,584 atau kategori hubungan sedang pada taraf signifikansi  0,05,

dengan kinerja guru mata pelajaran ekonomi (Y).

Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara kompetensi

guru ekonomi dengan kinerja guru mata pelajaran ekonomi. Kompetensi

guru ekonomi yang ada di SMAN se Kota Makassar, mempunyai

hubungan yang signifikan dengan kinerja guru mata pelajaran ekonomi

SMAN di Makassar dengan kategori kuat. Hal ini disebabkan oleh

keempat kompetensi dijalankan dengan benar yaitu Kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional.
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Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Marliana

Budhiningtias Winanti (2007) dengan judul ” Pengaruh Kompetensi

Terhadap Kinerja Karyawan  (Survei Pada PT. Frisian Flag Indonesia

Wilayah Jawa Barat).” adapun tujuan diharapkan dapat menjadi

sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu manajemen sumber daya

manusia dan perilaku organisasi, terutama mengenai kompetensi dalam

mempengaruhi kinerja karyawan dan membandingkan antara ilmu

pengetahuan dan teori-teori sumber daya manusia dan perilaku organisasi

yang telah dipelajari dengan kenyataan empiris yang terjadi dalam dunia

usaha. Variabel bebas yang digunakan oleh peneliti adalah Kompetensi

(X) sedangkan vaariabel terikat adalah Kinerja (Y).

Nilai koefisien jalur yang bertanda positif menunjukkan

kompetensi yang makin tinggi akan membuat kinerja karyawan juga

semakin tinggi. Selanjutnya nilai t-hitung variabel kompetensi terhadap

kinerja karyawan sebesar 6,6046. Karena nilai t-hitung lebih besar dari t-

kritis maka disimpulkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan

terhadap kinerja karyawan pada PT. Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa

Barat. Besar pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan pada

PT.Frisian Flag Indonesia wilayah Jawa Barat adalah 34,14% yang berarti

sebesar 34,14% perubahan yang terjadi pada kinerja karyawan dapat

dijelaskan oleh kompetensinya.
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Tabel 2.1

Deskripsi Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

Judul Penelitian (Nama
dan Tahun Penelitian )

Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian

Hubungan Kompetensi
dengan Kinerja Guru
Ekonomi SMA se Kota
Makassar.

Herman (2008)

1. Mengukur dampak
dari variabel
independen
(kompetensi) terhadap
variabel dependen
(kinerja guru) pada
SMA se Kota Makassar

Korelasional
dengan
menggunakan
pendekatan
kuantitatif.

Hasil analisis
pengaruh diketahui
bahwa pengaruh
antara variabel
kompetensi guru
ekonomi (X)
sebesar 0,584 atau
kategori hubungan
sedang pada taraf
signifikansi  0,05,
dengan kinerja guru
mata pelajaran
ekonomi(Y)

Pengaruh Kompetensi
Terhadap Kinerja
Karyawan
(survei pada PT. Frisian
flag Indonesia Wilayah
Jawa Barat)

Marliana Budhiningtias
Winanti (2007)

1. Menjadi sumbangan
ilmu pengetahuan dalam
bidang ilmu manajemen
sumber daya manusia dan
perilaku organisasi,
terutama mengenai
kompetensi dalam
mempengaruhi kinerja
karyawan.
2. Membandingkan antara
ilmu pengetahuan dan
teori-teori sumber daya
manusia dan perilaku
organisasi yang telah
dipelajari dengan
kenyataan empiris yang
terjadi dalam dunia usaha.

- Struktural
Equation
Modeling
(SEM)

- Uji T

Besar pengaruh
kompetensi terha-
dap kinerja
karyawan pada
PT.Frisian Flag
Indonesia wilayah
Jawa Barat adalah
34,14% yang berarti
sebesar 34,14% pe-
rubahan yang
terjadi pada kinerja
karyawan dapat
dijelaskan oleh
kompetensinya.

Hubungan Kompetensi
Terhadap Kinerja Guru
SMP 1 Muhammadiyah
Malang.

1. Untuk mendeskripsikan
kompetensi guru SMP 1
muhammadiyah malang
2. Untuk mengetahui
kinerja guru SMP 1
muhammadiyah malang
3. Untuk menganalisis
tingkat hubungan antara
kompetensi dengan
kinerja guru

- Rentang skala
- Analisis

Korelasi

-
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Persamaan  antara penelitian terdahulu dan yang  akan dilakukan

penulis adalah variabel kompetensi (X) dan variabel kinerja (Y),

sedangkan perbedaanya adalah  metode analisis yang digunakan dan objek

penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan metode korelasional dengan

menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian dilaksanakan di SMA se

Kota Makassar, sedangkan penelitian ke dua menggunakan Struktural

Equation Modeling (SEM) dan Uji T penelitian dilaksanakan pada PT.

Frisian flag Indonesia Wilayah Jawa Barat. Sedangkan penelitian ini objek

penellitian di SMP 1 Muhammadiyah Malang dengan menggunakan

metode analisis korelasi.

B. Tinjauan Teoritis

a. Kompetensi Guru

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (WJS

Purwodarminta:2002) kompetensi berarti (kewenagan) kekuasaan untuk

menentukan atau memutuskan suatu hal. Pengertian dasar kompetensi

(competency) yakni kemampuan atau kecakapan. Dapat diartikan kompetensi

sebagai suatu tugas yang memadai, atau pemilikan pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan yang dituntun oleh jabatan seseorang.

Adapun kompetensi guru (teacher competency) adalah the ability of teacher to

responsibility perform his or her duties appropriately.

Artinya kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru

dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan

layak. Robert W. Houston (Roestiyah, 1989: 4) memberikan pengertian
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sebagai berikut “Competence  ordinarily is defined as adequacy for a task or as

possession of require knowledge, skill, and abilities . Dalam pengertian ini

kompetensi lebih dititik beratkan pada tugas guru dalam mengajar. Sedang

menurut Uzer Usman (1990: 1), kompetensi adalah suatu hal yang

menggambarkan kualifikasi/kemampuan seseorang baik secara

kualitatif (mutu) maupun kuantitatif.

b. Kompetensi Dasar Guru

 Menurut Suharsini Arikunto (1990: 239) yang mengutip P3G

(Proyek Pengembangan Pendidikan Guru) merumuskan tiga kompetensi

dasar guru, yaitu:

1) Kompetensi professional

Guru harus memiliki pengetahuan luas serta mendalam tentang

subjek materi  yang diajarkan serta penguasaan metodologis dalam arti

memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu menggunakannya dalam

proses belajar mengajar. Kemampuan ini terinci dalam sepuluh

kompetensi dasar yang mutlak harus dimiliki seorang guru.

2) Kompetensi personal

Guru harus memiliki sikap, kepribadian yang mantap sehingga

mampu menjadi sumber intensifikasi bagi subyek. Arti yang lebih terinci

bahwa guru harus memiliki kepribadian yang pantas diteladani yaitu “Ing

ngarso sung tulodho, ingmadyo mangun karso, tut wuri handayani
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3) Kompetensi sosial

Guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dengan

murid-muridnya maupun sesama guru, kepala sekolah, staf TU, maupun

juga anggota masyarakat dilingkungannya . Agar guru dapat melaksanakan

tugasnya, maka harus memiliki kemampuan dasar yang dipersyaratkan bagi

guru.

Kemampuan tersebut tercermin dalam sepuluh kompetensi guru yang

dikutip oleh A. Samana (1994: 123), meliputi:

1) Menguasai bahan

2) Mengelola program belajar mangajar

3) Mengelola kelas

4) Menggunakan media / sumber

5) Menguasai landasan-landasan pendidikan

6) Mengelola interaksi belajar mengajar

7) Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pengajaran

8) Mengenal fungsi dan program layanan bimbingan dan

penyuluhan

9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian

pendidikanguna keperluan pengajaran

Sepuluh kompetensi guru di atas merupakan hasil pengembangan

yang didasarkan atas analisis tugas-tugas yang harus dikuasai oleh guru

professional yang tercermin sebagai performance dalam menjalankan
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tugas sehari-hari (Sardiman, 2001: 162). Dengan demikian kata

kompetensi di sini merupakan indikator kemampuan guru yang dapat

diobservasi dan terukur serta sebagai konsep yang mencakup aspek-aspek

kognitif dan afektif.

c. Dimensi-Dimensi Kompetensi Guru

Menurut Undang-undang No.14 tahun 2005  tentang Guru Dan

Dosen pasal 10 ayat (1) kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik,

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional

yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

 1. Kompetensi Pedagogik

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik

untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimilikinya.

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.
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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.

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

Kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif, dan

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.

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

sebagai seorang guru. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi

ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku

dalam masyarakat.
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Guru harus mempunyai 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

Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan

masyarakat sekitar. Kemampuan sosial meliputi kemampuan guru dalam

berkomunikasi, bekerja sama, bergaul simpatik, dan mempunyai jiwa yang

menyenangkan.

Kriteria kinerja guru yang harus dilakukan adalah:

a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan

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

dan status sosial ekonomi.
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b. Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

c. Beradaptasi ditempat 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 professional kemampuan materi pembelajaran secara

luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didik

memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional

Pendidikan.

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.

Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam proses pembelajaran

dapat diamati dari aspek-aspek:

a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang

mendukung mata pelajaran yang diampu.
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b. Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu.

c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.

d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan

melakukan tindakan reflektif

e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

berkomunikasi dan mengembangkan diri

d. Standar Kompetensi Guru

Selain memiliki standar profesi, Mulyasa (2008:28)

mengemukakan  bahwa guru juga perlu memiliki standar sebagai berikut:

1. Standar mental

2. Standar moral

3. Standar sosal

4. Standar spiritual

5. Standar intelektual

6. Standar fisik

7. Standar psikis

e. Kinerja Guru

Kinerja adalah performance atau unjuk kerja (Depdiknas, 2008:

20). Menurut Lembaga Administrasi Negara (1992) dalam Depdiknas

(2008: 20), kinerja dapat pula diartikan prestasi kerja atau pelaksanaan

kerja atau hasil unjuk kerja. Sementara menurut August W. Smith dalam

Depdiknas (2008: 20), kinerja adalah performance is output derives from



19

processes, human otherwise, artinya kinerja adalah hasil dari suatu proses

yang dilakukan manusia.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja

merupakan suatu wujud perilaku seseorang atau organisasi dengan

orientasi prestasi. Kinerja seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor

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

Atmojo, 1992) dalam Depdiknas (2008: 20).

Samsudin (2006:159) memberikan pengertian kinerja sebagai

tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang dengan

menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan Nawawi

(2005:234) memberikan pengertian kinerja sebagai hasil pelaksanaan suatu

pekerjaan.

Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan

bahwa kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam

melaksanakan tugasnya atau pekerjaannya selama periode tertentu sesuai

standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk pekerjaan tersebut. Untuk

mengetahui prestasi yang telah dicapai oleh seseorang dalam suatu

organisasi perlu dilakukan penilaian kinerja.

Guru, sebagai “kuli pendidikan” yang professional di kelas

pembelajaran siswa menuju kepribadian yang utuh, menyeratkan sepuluh

kompetensi dasar yang harus melekat padanya. Sepuluh kompetensi ini,

menurut Nana Sudjana, A. Muri Yusuf, dan Rochman Natawijaya
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sebagaimana dikutip Syafaruddin Nurdin (2002:150) adalah sebagai

berikut:

1. Menguasai bahan yang akan diajarkan

2. Mengelola program belajar mengajar

3. Mengelola kelas

4. Menggunakan media/sumber belajar

5. Menguasai landasan-landasan kependidikan

6. Mengelola interaksi belajar mengajar

7. Menilai prestasi siswa

8. Mengenal fungsi dan program bimbingan dan penyuluhan

9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah

10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil

penelitian

f. Indikator Kinerja

Terdapat tujuh indikator kinerja. Dua di antaranya mempunyai

peran sangat penting, yaitu tujuan dan motif. Ketujuh indikator tersebut

digambarkan oleh Hersey, Blanchard, dan Johnson dalam Wibowo

(2007,102) sebagai berikut:

1. Tujuan

2. Standar

3. Umpan balik

4. Alat/sarana

5. Kompetensi
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6. Motif

7. Peluang

g. Faktor-Faktor Kinerja Guru

Rivai dan Basri (2005:17) menjelaskan faktor-faktor yang

menandai kinerja seseorang, antara lain:

(1) Kebutuhan yang ingin dibuat

(2) Tujuan khusus,

(3) Kemampuan,

(4) Komitmen,

(5) Perhatian pada setiap kegiatan,

(6) Usaha,

(7) Ketekunan,

(8) Ketaatan,

(9) Kesediaan untuk berkorban, dan

(10) Memiliki standar yang jelas.

h. Pengukuran Kinerja Guru

Syafaruddin dan Nasution (2003: 97), menjelaskan guru

profesional yang bertugas mengajar di sekolah memerlukan keahlian

khusus. Sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan potensi anak

yang sedang mengalarni perkembangan, maka guru harus benar-benar ahli

dalam tugasnya. Sedangkan Nurdin (2005: 22), menjelaskan seorang guru

profesional harus memahami apa yang diajarkannya dan menguasai

bagaimana mengajarkannya.
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1. Penguasaan Bahan Ajar

Nurdin (2005: 80) menyatakan bahwa penguasaan bahan ajar yang

akan diajarkan adalah mutlak dimiliki dan dikuasai oleh setiap guru.

Penguasaan materi meliputi pemahaman karakteristik dan substansi ilmu

sumber bahan pembelajaran, pemahaman disiplin ilmu yang bersangkutan

untuk memverifikasi dan memantapkan pemahaman konsep yang

dipelajari, penyesuaian substansi dengan tuntutan dan ruang gerak

kurikuler, serta manajemen pembelajaran, Mulyasa (2008:26).

Dengan demikian, kemampuan seseorang dalam meng-

komunikasikan pengetahuan sangat bergantung pada penguasaan

pengetahuan yang akan dikomunikasikannya itu. Hal ini berarti bahwa

dalam proses komunikasi dengan peserta didik, faktor penguasaan bidang

studilah yang dapat memampukan guru dalam mengkomunikasikan bahan

ajarnya.

Penguasaan bidang studi oleh guru akan tampak dalam perilaku

nyata ketika ia mengajar. Penguasaan itu akan tampak pada kemampuan

guru dalam menjelaskan, mengorganisasikan bahan ajar, dan sikap guru.

Semakin baik penguasaan bahan ajar oleh guru, maka kemampuan guru

dalam menjelaskan dan mengorganisasikan bahan ajar juga semakin baik.

Dengan demikian kinerja guru, salah satunya dipengaruhi oleh penguasaan

bahan ajar.
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2. Kemampuan Mengelola Pembelajaran

Kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menjadi hal

penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas belajar siswa di kelas.

Guru harus berupaya memikirkan dan membuat perencanaan secara

seksama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesempatan

belajar bagi siswanya. Salah satu tugas guru adalah mengupayakan dan

memberdayakan semua aspek yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran,

yaitu: guru, siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, dan lingkungan belajar

sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif.

Mulyasa (2005: 69) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan

suatu proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling

berkaitan satu dengan yang lain. Aspek-aspek yang saling berkaitan

tersebut, antara lain: guru, siswa, bahan ajar, sarana pembelajaran, ling-

kungan belajar. Sedangkan, Syafaruddin dan Nasution (2005: 110)

menjelaskan bahwa mengorganisir dalam pembelajaran adalah pekerjaan

yang dilakukan seorang guru dalam mengatur dan menggunakan sumber

belajar dengan maksud mencapai tujuan belajar dengan cara efektif dan

efisien.

3. Komitmen Terhadap Tugas

Guru merupakan faktor yang pertama dan utama yang

mempengaruhi pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, dalam

pelaksanaan kurikulum di sekolah harus diawali dengan adanya komitmen

guru untuk menjalankan tugas yang aktif, kreatif dan inovatif. komitmen
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adalah suatu keberpihakan diri terhadap suatu pekerjaan atau tugas atas

dasar loyalitas, tanggung jawab, dan keterlibatan secara psikologis dalam

tugas, seperti kebanggaan dan rela berkorban, sehingga kondisi pem-

belajaran efektif, yang ditandai oleh: (1) kepedulian terhadap kesulitan

belajar siswa, (2) partisipasi dalam membimbing kegiatan belajar siswa

(secara individu dan kelompok), (3) menciptakan suasana pembelajaran

yang menyenangkan, (4) adanya kemauan yang tinggi dalam

membelajarkan siswa, (5) tingkat kehadiran yang tinggi dan (6) memiliki

tanggung jawab dalam tugas pembelajaran.

Mulyasa (2003: 151) menjelaskan bahwa komitmen secara mandiri

perlu dibangun pada setiap individu warga sekolah termasuk guru,

terutama untuk menghilangkan setting pemikiran dan budaya kekakuan

birokrasi, seperti harus menunggu petunjuk atasan dengan mengubahnya

menjadi pemikiran yang kreatif dan inovatif.

Pernyataan Mulyasa tersebut dipertegas Syafaruddin & Nasution

(2005: 154) yang menyatakan bahwa untuk memantapkan budaya mutu

dalam menuju sekolah unggul perlu dibangun komitmen menanamkan

dalam diri personil sekolah untuk mencapai tujuan. Hal ini menunjukkan

bahwa komitmen merupakan suatu kesediaan untuk berpihak kepada

sesuatu tugas yang didasari atas kreatifitas untuk mencapai suatu tujuan.

Perasaan keberpihakan dan keterlibatan dalam tugas dapat diartikan

sebagai unsur kebanggaan dan menyenangi sesuatu, rela berkorban dan

bertanggung jawab.
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C. Hubungan Kompetensi Terhadap Kinerja

Peranan guru sangat menentukan dalam usaha peningkatan mutu

pendidikan formal. Untuk itu guru sebagai agen pembelajaran dituntut

untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-

baiknya, dalam  membangun pendidikan. Guru mempunyai fungsi dan

peran yang sangat strategis dalam pembangunan bidang pendidikan, oleh

karena itu perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat. Undang-

Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 4 menegaskan

bahwa guru agen pembelajaran befungsi untuk meningkatkan mutu

pendidikan nasional.

  Untuk dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, guru wajib

memiliki syarat tertentu, salah satu di antaranya adalah kompetensi.

Kinerja merupakan sejauhmana seseorang melakukan aktifitas baik yang

berkenaan dengan tugas dan kewajiban yang sesuai dengan tingkat

kompetensi yang dikuasainya atau dengan kata lain kinerja sebagai

perilaku lebih banyak dimotori dan koordinasikan oleh sejumlah

pengetahuan maupun informasi yang dikuasai seseorang dalam

melaksanakan kegiatan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Apabila seorang guru dapat menerapkan kompetensi-kompetensi

sesuai dengan prosedur dan menjalankannya dengan baik maka hal

tersebut akan menunjukkan hasil kinerja yang baik. Tanpa memiliki

kompetensi yang baik seorang guru tidak akan  mungkin memiliki kinerja

yang baik. Sebaliknya, seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik
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belum tentu memiliki kinerja yang baik. Kinerja guru sama dengan

kompetensi plus motivasi untuk menunaikan tugas dan motivasi untuk

berkembang (Depdiknas, 204:11).

D. Kerangka Pikir

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan di atas maka dapat

disusun kerangka pikir penelitian untuk memudahkan pemahaman konsep

yang di gunakan dalam penelitian. Kerangka pikir yang di susun untuk

menggambarkan hubungan antara kompetensi dengan kinerja sebagai

berikut:

Gambar 1

Kerangka Pikir

Hubungan Kompetensi Terhadap Kinerja

................................z

Berdasarkan gambar kerangka pikir di atas penelitian dijelaskan

bahwa dimensi kompetensi yang terdiri dari kompetensi pedagogik,

kompetensi pribadi, kompetensi profesional dan kompetensi sosial

Kinerja (Y)

Dengan Indikator:

a) Penguasaan Bahan Ajar

b) Kemampuan Mengelola
Pembelajaran

c) Komitmen Terhadap
Tugas

Kompetensi (X)

Dengan Indikator :

a) Kompetensi
Pedagogik

b) Kompetensi Pribadi

c) Kompetensi
Profesional

d) Kompetensi Sosial
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mempunyai hubungan dengan kinerja guru berkaitan dengan pencapaian

dari kinerja guru yang dapat diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Kinerja guru yang

meliputi penguasaan bahan ajar, kemampuan mengelola pembelajaran dan

komitmen terhadap tugas berpengeruh pada pencapaian tujuan sekolah.

Keberhasilan yang dicapai oleh sekolah tidak lepas dari

kompetensi yang dimiliki oleh para guru dalam melaksanakan

pembelajaran dan pencapaian tujuan organiasasi. Tanpa memiliki

kompetensi yang baik seorang guru tidak akan  mungkin memiliki kinerja

yang baik. Sebaliknya, seorang guru yang memiliki kompetensi yang baik

belum tentu memiliki kinerja yang baik.

Richard N. Cowell (1988) menegaskan bahwa kompetensi

merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi,

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan

profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat

diaktualisasikan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk

menjalankan profesi tertentu.

E. Hipotesis Penelitian

  Berdasarkan permasalahan dengan penelitian yang terdahulu maka

dapat disusun hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Kompetensi mempunyai hubungan kuat terhadap kinerja guru SMP 1

Muhammadiyah Malang.


