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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh ke 

tiga peneliti yaitu Suci Derma Juita (2008), Dwi arisanty (2007), dan Rosita 

Endang Kusmaryani yang mempunyai persamaan dari salah satu variabel 

penelitian dan mempunyai perbedaan objek dan variabel-variabel bebas lain 

selain komitmen. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut sehingga 

menginspirasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Komitmen Terhadap Kinerja Guru di Madrasah Aliyah Negeri Keranganyar 

Paiton di Probolinggo”. 

Penelitian terdahulu yang digunakan bertujuan sebagai pendukung 

untuk memperkuat penelitian ini dengan judul yang hampir sama, akan tetapi 

terdapat beberapa perbedaan variabel di masing-masing penelitian terdahulu 

yang gunakan, akan tetapi dalam penelitian ini mempunyai keistimewaan dari 

segi variabelnya yang langsung melalui komitmen tanpa variabel pengantar 

maupun variabel penghubung. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliatian 

Terdahulu 

Keterangan 

1. Penelti 

Judul 

 

 

Suci Derma Juita (2008). 

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Komitmen Organisasi DanKomunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja Satuan 

KerjaPerangkat Daerah (Skpd). 
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Lanjutan tabel 2.1 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

 Tujuan Penelitian 

 

 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh kualitas Sumber 

Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan 

Komunikasi Organisasi Terhadap Kinerja. 

Menggunakan kuantitatif deskriptif. 

Membuktikan pengaruh langsung komitmen 

organisasi terhadap kinerja SKPD yang 

dilakukan dengan pengujian statistik Untuk 

variabel komitmen organisasi (X2) nilai hitung 

adalah 7,009 dan nilai sig. adalah 0,000. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa t-hitung > t-

tabel yaitu [7,009 > 1,6535] atau nilai 

signifikansi 0,000 < α (0,05). Nilai koefisien β 

dari variabel komitmen organisasi (X2) bernilai 

positif yaitu 0,783. Hal ini menunjukkan bahwa 

penelitian ini membuktikan bahwa komitmen 

organisasi (X2) berpengaruh signifikan dan 

positif terhadap kinerja SKPD. 

2. Peneliti 

Judul 

 

 

 

Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

 

Hasil Penelitian 

Dwi Arisanty (2007). 

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, 

Komitmen Organisasi Dan Komunikasi 

Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Skpd). 

1. Mengetahui pengaruh komitmen karyawan 

yang terdiri dari kemauan, kebanggaan dan 

kesetiaan karyawan secara simultan terhadap 

prestasi kerja. 

2. Mengetahui pengaruh komitmen karyawan 

yang terdiri dari kemauan, kebanggaan dan 

kesetiaan secara parsial terhadap prestasi 

kerja. 

Menggunakan penelitian explanatory (penelitian 

penjelasan). 

Menunjukkan bahwa komitmen karyawan yang 

terdiri dari kemauan, kebanggan, dan kesetiaan 

karyawan berpengaruh secara simultan dan 

parsial terhadap prestasi kerja. 

3. Peneliti 

Judul 

 

Tujuan 

Rosita Endang Kusmaryani 

Komitmen Terhadap Pekerjaan dan Kinerja Guru 

Pembimbing di Kabupaten Bantul. 

1. Mendeskripsikan komitmen terhadap pekerjaan 

guru-guru pembimbingan di Kabupaten Bantul. 
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Lanjutan tabel 2.1 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode Penelitian 

Hasil Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Mendeskripsikan kinerja guru pembimbing di 

Kabupaten Bantul. 

3.Mengetahui hubungan komitmen terhadap 

pekerjaan dengan kinerja guru pembimbing 

di Kabupaten Bantul. 

4.Mengetahui hubungan masing-masing 

komponen komitmen terhadap pekerjaan 

(komitmen afektif, komitmen kalkulatif dan 

komitmen normatif) dengan kinerja guru 

pembimbing di Kabupaten Bantul. 

5.Mengetahui sumbangan efektif 

masingmasing komponen komitmen terhadap 

pekerjaan dengan kinerja guru pembimbing 

di Kabupaten Bantul. 

Kuantitatif deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat 

disimpulkan : 1) Komitmen terhadap pekerjaan 

dan kinerja layanan bimbingan konseling 

tergolong tinggi; 2) Ada hubungan positif dan 

sangat signifikan antara komitmen terhadap 

pekerjaan dengan kinerja layanan bimbingan 

konseling; 3) Ada hubungan positif dan sangat 

signifikan antara masing-masing komponen 

terhadap pekerjaan (afektif, kalkulatif dan 

normatif) dengan kinerja layanan bimbingan 

dan konseling; dan 4) Sumbangan efektif 

komitmen afektif adalah sebesar 21,66%, 

komitmen kalkulatif sebesar 20,41% dan 

komitmen normatif sebesar 23,71%. 

4. Peneliti 

Judul 

 

Tujuan 

 

 

 

 

 

 

Metode 

Fauzi (2014) 

Pengaruh Komitmen terhadap Kinerja Guru di 

Madrasah Aliyah Negeri Karanayar Paiton. 

1. Mendeskripsikan komitmen guru di 

Madrasah Aliyah Negeri Karanganyar. 

2. Mendeskripsikan kinerja guru di Madrasah 

Aliyah Negeri Karanganyar. 

3. Menganalisis pengaruh signifikan komitmen 

terhadap kinerja guru di Madrasah Aliyah 

Negeri Karanganyar. 

Kuantitatif yang akan didukung dengan analisis 

deskriptif yang menggunakan alat regresi 

berganda 
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Lanjutan tabel 2.1 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Keterangan 

 Hasil Peneltian Menunggu hasil penelitian 

 

B. Kajian Teori 

1. Pengertian Komitmen 

Komitmen organisasional dipandang sebagai suatu orientasi nilai 

terhadap organisasi yang menunjukkan individu sangat memikirkan dan 

mengutamakan pekerjaan dan organisasinya. Individu akan berusaha 

memberikan segala usaha yang dimilikinya dalam rangka membantu 

organisasi mencapai tujuannya. Komitmen organisasional didefinisikan 

sebagai “The degree to which an employee identifies with aparticular 

organization and its goals, and wishes tomaintain membership in the 

organization” (Robbins, 2003). Selanjutnya, Richard M. Steers (Sri 

Kuntjoro, 2002) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai rasa 

identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan 

(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) 

dan loyalitas (keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan) yang dinyatakan oleh seorang pegawai terhadap 

organisasinya. 

Steers berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan kondisi 

dimana pegawai sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran 

organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar 
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keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan 

kesediaan untuk mengusahakan  tingkat upaya yang tinggi bagi 

kepentingan organisasi demi pencapaian tujuan. Berdasarkan definisi ini, 

dalam komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap organisasi, 

keterlibatan dalam pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi. 

Komitmen organisasi didasarkan pada perilaku yang terutama 

berasal dari ketidakleluasaan menggunakan keterampilan pekerja sehingga 

meninggalkan organisasi yang mengikatnya. Saat komitmen dicontohkan 

sebagai fungsi kepercayaan terhadap organisasi dan pengalaman kerja, 

karakteristik organisasi harusnya menjadi faktor yang mempengaruhi 

kepercayaan pegawai terhadap organisasi dan oleh karena itu pada level 

komitmen pegawai, karakteristik kerja harusnya menjadi faktor utama yang 

mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja dari pegawai. Smith dalam 

dalam Soetjipto (2006) juga menemukan bahwa komitmen organisasi 

berhubungan signifikan positif yang ditujukan dengan nilai pearson 

terhadap kinerja pegawai. 

Menurut teori Kanter (1989) yang ditelaah Laschinger (2001), 

seseorang akan bereaksi secara rasional pada situasinya ketika dirinya 

menemukan jatidiri. Dan ketika situasi ini terstruktur secara berdaya, 

efektifitas organisasi akan menjadi manfaat logisnya. Kondisi ini juga 

secara simultan akan meningkatkan komitmen organisasi, perasaan 

otonomi, dan keberdayaan diri. Sebagai hasil akhirnya, pegawai akan 
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semakin produktif dalam mensukseskan tujuan organisasi. Menurut 

Cherirington dalam Khikmah (2005) komitmen organisasi sebagai nilai 

personal, yang kadang-kadang mengacu sebagai sikap loyal pada 

perusahaan. Robbins (2003) mengemukakan komitmen organisasi 

merupakan salah satu sikap yang merefleksikan perasaan suka atau tidak 

suka terhadap organisasi tempat bekerja. Selanjutnya, Menurut Griffin 

(2004), komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana 

seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. 

Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan 

akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Jadi keterlibatan 

kerja yang tinggi berarti pemihakan seorang pada pekerjaannya yang 

khusus, dan komitmen organisasi yang tinggi berarti pemihakan pada 

organisasi yang mempekerjakannya. Apabila setiap pegawai memiliki 

komitmen yang kuat untuk memberikan prestasi terbaiknya untuk 

organisasi dan pelayanan terbaik bagi masyarakat, maka tentunya kinerja 

akan meningkat (Mahmudi, 2007:23). 

Porter dan Smith dalam Steers (1985:142-145) mendefinisikan komitmen 

sebagai sifat hubungan individu dengan organisasi yang memungkinkan 

seseorang mempunyai komitmen tinggi memperlihatkan : 

a. Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi yang 

bersangkutan. 

b. Kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan 

organisasi tersebut. 
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c. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan 

tujuan organisasi. 

2. Konsep Komitmen 

Seperti yang dikemukakan oleh Lincoln (1989:89-160) dalam Maskan dan 

Pribadi(1998:65) bahwa konsep komitmen meliputi : 

a. Kemauan 

Kemauan karyawan untuk bekerja lebih giat dan dengan sekuat 

tenaga demi mencapai tujuan organisasi mencerminkan tingginya 

tingkat komitmen karyawan. Menurut Naeledan Northereft (1990:294) 

dengan adanya kemauan dari para karyawan paling tidak dapat 

digunakan untuk memprediksi tingkah laku karyawan yang 

berhubungan dengan tanggungjawab terhadap perusahaan. Selanjutnya 

Musanef (1989:209) menegaskan dengan adanya kemauan dari 

karyawan maka karyawan akan mempunyai perasaan ikut memiliki 

perusahaan sehingga mereka akan bertanggungjawab, yang akan 

berdampak baik pada kemajuan dirinya sendiri maupun perusahaan 

seperti menyelesaikan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, tepat pada 

waktunya dan berani menanggung resiko dari keputusan yang 

diambilnya. 

b. Kesetiaan 

Kesetiaan digambarkan sebagai suatu loyalitas karyawan dalam 

melakukan sesuatu dalam perusahaan sebagai salah satu wujud 

komitmen. Musanef (1989:209) mengemukakan bahwa secara umum 
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kesetiaan menunjuk kepada tekad dan kesanggupan mentaati, 

melaksanakan dan mengamalkan sesuatu yang disertai dengan penuh 

kesadaran dan tanggungjawab. 

c. Kebanggaan 

Karyawan yang memiliki komitmen pada organisasi tentunya 

akan merasa bangga dapat bergabung dengan perusahaan. Kebanggaan 

karyawan pada organisasi disebabkan antara lain karena karyawan 

merasa organisasi mampu memenuhi kebutuhan dan menjadikan 

sarana yang diperlukan, perusahaan mempunyai citra baik 

dimasyarakat, keyakinan karyawan bahwa perusahaan akan terus 

berkembang seiring dengan kemajuan informasi dan teknologi. 

3. Arti Pentingnya Komitmen 

Dalam arti pentingnya komitmen terdapat empat hal yang diadaptasi dari 

Steers diterjemahkan oleh Jamin (1984:145) yang berkaitan dengan arti 

pentingnya komitmen bagi kehidupan organisasi, yaitu : 

a. Para pekerja yang benar-benar menunjukkan keterikatannya terhadap 

tujuan dan nilai organisasi yang mempunyai kemungkinan jauh lebih 

besar untuk menunjukkan tingkat partisipasi yang tinggi dalam 

kegiatan organisasi. Kehadiran mereka pada umumnya akan terhalang 

jika mereka sakit dan oleh karena itu mereka tidak dapat masuk kerja. 

Jadi tingkat kemungkinan kesengajaan yang terjadi pada individu atau 

karyawan tersebut akan lebih rendah dibandingkan dengan karyawan 

yang keterikatannya dengan organisasi lebih rendah. 



17 
 

 
 

b. Para pekerja yang menunjukkan keterikatannya yang tinggi akan 

memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja pada 

majikannya yang sekarang agar dapat terus memberikan sumbangan 

bagi pencapaian tujuan yang mereka yakin. 

c. Karena suatu peningkatan identifikasi dan kepercayaan mereka 

terhadap sasaran yang sepenuhnya akan melibatkan diri pada pekerjaan 

mereka, karena pekerjaan tersebut adalah mekanisme kunci pada 

saluran individu untuk dapat memberikan sumbangannya bagi 

pencapaian tujuan organisasi. 

d. Para pekerja dengan adanya keterikatan yang tinggi akan bersedia 

mengerahkan cukup banyak usaha demi kepentingan organisasi. 

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa komitmen organisasi 

merupakan keinginan usaha demi untuk tetap terlibat dalam kerja dan 

memberikan sumbangan terbaik, setia pada nilai-nilai serta tujuan 

organisasi yang kesemuanya itu sangat penting bagi proses pencapaian 

tujuan organisasi. 

4. Bentuk-Bentuk Komitmen 

Allen dan Mayer dalam Greenberg dan Baron (2003) mengemukakan tiga 

dimensi komitment organisasi adalah sebagaiberikut : 

a. Komitmen afektif (affective comitment) 

Mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi serta 

keterlibatan seorang karyawan pada suatu organisasi. Komitmen 

afektif seseorang akan menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam 
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suatu organisasi konsisten dengan harapan-harapan dan memuaskan 

kebutuhan dasarnya dan sebaliknya. Komitmen afektif menunjukkan 

kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi 

karena ia memang setuju dengan organisasi itu dan memang 

berkeinginan melakukannya. Pegawai yang mempunyai komitmen 

afektif yang kuat tetap bekerja dengan perusahaan karena mereka 

menginginkan untuk bekerja diperusahaan itu. 

b. Komitmen berkelanjutan (continuence commitment) 

Komitmen berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan 

keluarnya karyawan dari organisasi. Hal ini mungkin karena 

kehilangan senioritas atas promosi atau benefit. Konsep side-bets 

orientation yang menekankan pada sumbangan seseorang yang 

sewaktu-waktu dapat hilang jika orang itu meninggalkan organisasi. 

Tindakan meninggalkan organisasi menjadi sesuatu yang beresiko 

tinggi karena orang merasa takut akan kehilangan sumbangan yang 

mereka tanamkan pada organisasi itu dan menyadari bahwa mereka tak 

mungkin mencari gantinya. 

c. Komitmen normatif (normative commiment) 

Komitmen normatif berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap 

berada dalam organisasi karena memang harus begitu; Tindakan 

tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan. 

Hal yang umum dari ketiga pendekatan tersebut adalah pandangan 

bahwa komitmen merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan 
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antara karyawan dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan 

individu untuk tetap berada atau meninggalkan organisasi. Namun 

demikian sifat dari kondisi psikologis untuk tiap bentuk komitmen sangat 

berbeda. Karyawan dengan komitmen afektif yang kuat tetap berada dalam 

organisasi karena menginginkannya (want to) karyawan dengan komitmen 

kontinuan yang kuat tetap berada dalam organisasi karena 

membutuhkannya (need to), sedangkan karyawan yang memiliki komitmen 

normatif kuat tetap berada dalam organisasi karena mereka harus 

melakukan (ought to). Sedangkan Argyis (1998) dalam Sukarno dan 

Prasetyohadi (2004:194) mengemukakan bentuk komitmen terhadap 

organisasi sebagai berikut : 

a. Komitmen Internal, merupakan komitmen yang berasal dari diri 

karyawan untuk menyelesaikan berbagai tugas, tanggungjawab dan 

wewenang berdasarkan pada alasan dan motivasi yang dimiliki. 

b. Komitmen Eksternal, dibentuk oleh lingkungan kerja. Komitmen ini 

muncul karena adanya tuntutan terhadap penyelesaian tugas dan 

tanggungjawab yang harus diselesaikan oleh para karyawan. 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Komitmen pegawai pada organisasi tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui 

proses yang cukup panjang dan bertahap. Steers (dalam Sopiah, 2008) 

menyatakan tiga faktor yang mempengaruhi komitmen seorang karyawan 

antaralain : 
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a. Ciri pribadi pekerja termasuk masa jabatannya dalam organisasi, dan 

variasi kebutuhan dan keinginan yang berbeda dari tiap karyawan. 

b. Ciri pekerjaan, seperti identitas tugas dan kesempatan berinteraksi 

dengan rekan sekerja, dan 

c. Pengalaman kerja, seperti keterandalan organisasi di masa lampau dan 

cara pekerja-pekerja lain mengutarakan dan membicarakan 

perasaannya tentang organisasi. 

Sementara itu, Minner (dalam Sopiah, 2008) mengemukakan empat faktor 

yang mempengaruhi komitmen karyawan antara lain : 

a. Faktor personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, 

pengalaman kerja dan kepribadian. 

b. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam 

pekerjaan, konflik peran, tingkat kesulitan dalam pekerjaan. 

c. Karakteristik struktur, misalnya besar kecilnya organisasi, bentuk 

organisasi, kehadiran serikat pekerjan, dan tingkat pengendalian yang 

dilakukan organisasi terhadap karyawan. 

d. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja seorang karyawan sangat 

berpengaruh terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. 

Karyawan yang baru beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah 

puluhan tahun bekerja dalam organisasi tentu memiliki tingkat 

komitmen yang berlainan. 
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6. Kinerja 

Kinerja adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh 

karyawan dan seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada 

organisasi. Perbaikan kinerja, baik untuk individu maupun kelompok, 

menjadi pusat perhatian dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi 

(Mathis dkk, 2002). Jadi setiap individu yang diberi tugas atau 

kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi tertentu diharapkan 

mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan 

konstribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standar yang telah ditetapkan (Sulistyorini, 2001). 

Menurut Hasibuan (2005:94) prestasi kerja adalah suatu hasil kerja 

yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta 

waktu. Selanjutnya Mangkunegara (2005:67) menyatakan bahwa prestasi 

kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya. Dari definisi tersebut menerangkan bahwa 

segala sesuatu yang dihasilkan oleh seorang karyawan dapat dipandang 

sebagai prestasi kerja. Jadi pada intinya prestasi kerja merupakan 

perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan atau organisasi yang 
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biasanya dipakai sebagai dasar penilaian atas karyawan atau organisasi 

kerjanya. 

7. Kinerja Guru 

Istilah kinerja guru berasal dari kata job performance / actual 

permance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh 

seseorang). Jadi menurut bahasa kinerja bisa diartikan sebagai prestasi yang 

nampak sebagai bentuk keberhasilan kerja pada diri seseorang. 

Keberhasilan kinerja juga ditentukan dengan pekerjaan serta kemampuan 

seseorang pada bidang tersebut. Keberhasilan kerja juga berkaitan dengan 

kepuasan kerja seseorang. Prestasi bukan berarti banyaknya kejuaraan yang 

diperoleh guru tetapi suatu keberhasilan yang salah satunya nampak dari 

suatu proses belajar mengajar. 

Untuk mencapai kinerja maksimal, guru harus berusaha 

mengembangkan seluruh kompetensi yang dimilikinya dan juga 

manfaatkan serta ciptakan situasi yang ada di lingkungan sekolah sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Kemudian Mangkunegara, mendefinisikan 

kinerja (prestasi kerja) sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan. Menurut Ivor K. Davies 

mengatakan bahwa seorang mempunyai empat fungsi umum yang 

merupakan ciri pekerja seorang guru adalah sebagai berikut : 

a. Merencanakan, yaitu pekerjaan seorang guru menyusun tujuan belajar. 
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b. Mengorgasisasikan, yaitu pekerjaan seorang guru untuk mengatur dan 

menghubungkan sumber-sumber belajar sehingga dapat mewujudkan 

tujuan belajar dengan cara yang paling efektif, efesien, dan ekonomis 

mungkin. 

c. Memimpin, yaitu pekerjaan seorang guru untuk memotivasikan, 

mendorong, danmenstimulasikan murid-muridnya, sehingga mereka 

siap mewujudkantujuan belajar. 

d. Mengawasi, yaitu pekerjaan seorang guru untuk menentukan apakah 

fungsinya dalam mengorganisasikan dan memimpin di atas telah 

berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah dirumuskan. Jika tujuan 

belum dapat diwujudkan, maka guru harus menilai dan mengatur 

kembali situasinya dan bukunya mengubah tujuan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pengertian tersebut, 

bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan tugasnya 

yang menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya tujuan 

organisasi kelompok dalam suatu unit kerja. Jadi, kinerja guru dalam proses 

belajar mengajar adalah kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai pengajar yang memiliki keahlian mendidik anak didik dalam 

rangka pembinaan peserta didik untuk tercapainya institusi pendidikan. 

UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 

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

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, 

menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta 
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melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 

pendidik pada perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU 

No. 14 Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang 

diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar merupakan bentuk kinerja 

guru. 

Pendapat lain diutarakan Soedijarto (1993) menyatakan ada empat 

tugas gugusan kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru. 

Kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu : 1) 

merencanakan program belajar mengajar, 2) melaksanakan dan memimpin 

proses belajar mengajar, 3) menilai kemajuan proses belajar mengajar, 4) 

membina hubungan dengan peserta didik. Sedangkan berdasarkan 

Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan 

Pendidikan Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan 

pokok : 1) merencanakan pembelajaran, 2) melaksanakan pembelajaran 3) 

menilai hasil pembelajaran, 4) membimbing dan melatih peserta didik, 5) 

melaksanakan tugas tambahan. 

8. Tugas Pokok Dalam Pembelajaran 

Guru berhadapan dengan siswa adalah pada saat proses belajar 

mengajar berlangsung. Seorang guru harus memiliki kinerja yang baik 
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terutama pada saat proses belajar berlangsung. Guru diharapkan memiliki 

ilmu yang cukup sesuai bidangnya, pandai berkomulikasi mengasuh dan 

menjadi belajar yang baik bagi siswanya untuk tubuh dan berkembang 

menjadi dewasa. Menurut Sukadi, sebagai seorang profesional, guru 

memiliki lima tugas pokok, merencanakan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran, menindaklanjuti hasil 

pembelajaran, serta melakukan bimbingan dan konseling. Adapun 

penjelasan dari kelima tugas pokok tersebut yaitu : 

a. Merencanakan Kegiatan Pembelajaran 

Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, seorang guru dituntut 

membuat perencanaan pembelajaran, fungsi perencanaan pembelajaran 

ialah untuk mempermudah guru dalam melaksanakan tugas 

selanjutnya. Sehingga proses belajar mengajar akan benar-benar 

terskenario dengan baik, efektif dan efesien. Dalam praktik pengajaran 

di sekolah, terdapat beberapa bentuk persiapan pembelajaran, yaitu : 

1) Analisis materi pelajaran 

2) Program tahunan/ program semester 

3) Silabus/ satuan pelajaran 

4) Rencana pembelajaran 

5) Program perbaikan dan pengayaan. 

Dalam membuat lima rencana tersebut biasanya guru di bantu oleh 

kepala sekolah juga rekannya yang biasanya dimusyawarahkan dalam 
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Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Organisasi guru semacam ini 

biasanya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. 

b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran 

Setelah guru membuat rencana pembelajaran, maka tugas guru 

selanjutnya adalah melaksanakan pembelajaran yang merupakan salah 

satu aktivitas ini di sekolah. Guru harus menunjukkan penampilan 

yang terbaik bagi para guru siswanya. Penjelasannya mudah di 

pahami, penguasaan keilmuannya benar, menguasai metodologi, dan 

seni pengendalian siswa. Seorang guru juga harus bisa menjadi teman 

belajar yang baik bagi para siswanya sehingga siswa merasa senang 

dan termotivasi belajar bersamanya. Menurut Sukadi, tugas guru 

adalah mengoptimalkan bakat dan minat kemampuan para siswa. 

Untuk itu di perlukan seni didaktik. Guru juga pandai menggunakan 

teknologi pembelajaran sehingga menarik bagi para siswa. 

c. Mengevaluasi Kegiatan Pembelajaran 

Langkah guru berikutnya adalah mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Segala sesuatu yang terencana harus di evaluasi agar 

dapat di ketahui apakah sudah direncanakan telah sesuai dengan 

realisasinya serta tujuan yang ingin dicapai dan apakah siswa telah 

dapat mencapai standar kompetensi yang di tetapkan. Selain itu, guru 

juga dapat mengetahui apakah metode ajarannya telah tetap sasaran. 

Dalam melakukan kegiatan evaluasi, seorang guru harus 

memperhatikan tujuan pembelajaran yang telah di tetapkan. Selain itu, 
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guru juga hars memperhatikan soal-soal evaluasi yang di gunakan. 

Soal-soal yang telah dibuat hendaknya dapat mengukur kemampuan 

siswa. Suryo Subroto mengatakan bahwa guru harus mempunyai 

kemampuan untuk mengevaluasi yang mencakup : 

1) Melaksanakan tes 

2) Mengelola hasil penilaian 

3) Melaporkan hasil penelitian 

4) Melaksanakanprogram remedial / perbaikan pengajaran 

5) Ketaatan guru pada disiplin tugas 

Di dalam lembaga pendidikan telah dibuat aturan-aturan yang harus 

diindahkan oleh para guru maupun tenaga pendidikan lainnya. Bahkan 

sebagai pegawai negeri. Aturan-aturan tersebut telah dibakukan 

menjadi aturan kepegawaian. Hal ini untuk menjadi kelencaran jalanya 

proses belajar mengajar maupun citra baik dari masyarakat yang ingin 

memanfaatkan jasa lembaga tersebut. 

9. Kriteria Kinerja Guru 

Keberhasilan guru seseorang bisa dilihat apabila kriteria-kriteria 

yang ada telah mencapai secara keseluruhan. Jika kriteria telah tercapai 

berarti pekerjaan seseorang telah dianggap memiliki kualitas kerja yang 

baik. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam pengertian kinerja bahwa 

kinerja guru adalah hasil kerja yang terlihat dari serangkaian kemampuan 

yang dimiliki oleh seorang yang berprofesi guru. Kemampuan yang harus 

dimiliki guru telah disebutkan dalam peraturan pemerintah RI No. 19 
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Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat 3 yang 

berbunyi: Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan 

dasardan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi : 

a. Kompetensi paedagogik 

b. Kompetensi kpribadian 

c. Kompetensi profesional 

d. Kompentensi sosial 

Adapun penjelasan dari ke empat dari kompetensi tersebut adalah : 

a. Kompetensi paedagogik 

Adalah mengenai bagaimana kemampuan guru dalam 

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

Standar Nasional Pendidikan dijelaskan kemampuan ini meliputi 

kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi 

paedagogik ini berkaitan pada saat guru mengadakan proses belajar 

mengajar di kelas. Mulai dari membuat skenario pembelajaran 

memilih metode, media, juga alat evaluasi bagi anak didiknya. Karena 

bagaimanapun dalam proses belajar mengajar sebagian besar hasil 

belajar peserta didik ditentukan oleh peranan guru. Guru yang cerdas 

dan kreatif akan mampu menciptakan suasana belajar yang efektif dan 

efisien sehingga pembelajaran tidak berjalan sia-sia. 
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Suryo Subroto mengatakan bahwa yang dimaksud kinerja guru 

dalam proses belajar mengajar adalah .kesangupan atau kecakapan 

para guru dalam menciptakan suasana komunikasi yang edukatif antara 

guru dan  peserta didik yang mencakup segi kognitif, efektif, dan 

psikomotorik sebagai upaya mempelajari sesuatu berdasarkan 

perencanaan sampai dengan tahap evaluasi dan tindak lanjut agar 

tercapai tujuan pengajaran. Jadi kompetensi paedagogik ini berkatan 

dengan kemampuan guru dalam proses belajar mengajar yakni 

pesiapan mengajar yang mencakup merancang dan melaksanakan 

skenario pembelajaran, memilih metode, media, serta alat evaluasi 

bagi anak didik agar tervapai tujuan pendidikan baik pada ranah 

kognitif, efektif, maupun psikomotorik siswa. 

b. Kompetensi kepribadian 

Berperan sebagai guru memerlukan kepribadian yang unik. 

Kepribadian guru ini meliputi kemampuan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 

dan berakhlak mulia. Seorang guru harus mempunyai peran ganda. 

Peran tersebut diwujudkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 

dihadapi. Adakalanya guru harus berempati pada siswanya dan 

adakalanya guru harus bersikap kritis. Berempati maksudnya guru 

harus dengan sabar menghadapi keinginan siswanya juga harus 

melindungi dan melayani siswanya tetapi disisi lain guru juga harus 

bersikap tegas jika ada siswanya berbuat salah. 
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Menurut Moh. Uzer Usman kemampuan kepribadian guru meliputi 

hal-hal berikut : 

1) Mengembangkan kepribadian 

2) Berinteraksi dan berkomunikasi 

3) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan 

4) Melaksanakan administrasi sekolah 

5) Menaksanakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran. 

Kepribadian guru penting karena guru merupakan cerminan prilaku 

bagi siswa-siswanya. 

c. Kompetensi Profesional 

Pekerjaan seorang guru adalah merupakan suatu profesi yang 

tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Profesi adalah pekerjaan 

yangmemerlukan keahlian khusus dan biasanya dibuktikan dengan 

sertifikasi dalam bentuk ijazah. Profesi guru ini memiliki prinsip yang 

dijelaskan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No.14 Tahun 2005 

sebagai berikut : 

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. 

2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, 

keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 

3) Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas. 

4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas. 
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5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. 

6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai denga prestasi 

kerja. 

7) Memiliki kesempatan untuk mengembangan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan sepanjang hayat. 

8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan. 

9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan yang 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 

guru. 

d. Kompentensi sosial 

Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan diri dalam 

menghadapi orang lain. Dalam peraturan pemerintah RI. No. 19 Tahun 

2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan kompensasi 

sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta pendidikan, 

dan masyarakat sekitar. Kompetensi sosisal seorang guru merupakan 

modal dasar guru yang bersangkutan dalam menjalankan tugas 

keguruan. 

Saiful Hadi berpendapat kompetensi ini berhubungan dengan 

kemampuan guru sebagai anggota masyarakat dan sebagai makhluk 

sosial yang meliputi : 
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1) Kemampuan untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 

teman sejawat untuk meningkat kemampuan professional. 

2) Kemampuan untuk mengenal dan memahami fungsi-fungsi 

setiap lembaga kemasyarakatan. 

3) Kemampuan untuk menjalin kerjasama baik secara individual 

maupun secara kelompok. 

Menurut Mungin Edy Wibowo Kompetensi sosial adalah 

kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, dan 

masyarak sekitar. Kemampuan sosial sangat penting karena manusia 

bukan makhluk individu. Segala kegiatannya pasti dipengaruhi juga 

oleh pengaruh orang lain. 

10. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Mangkunegara (2005:96) mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi pencapaian prestasi kerja adalah faktor kemampuan (ability) 

dan faktor motivasi (motivasion) secara psikologis kemampuan (ability) 

karyawan terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realty 

(knowledge dan skill) artinya pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata 

dengan pendidikan yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam 

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

kinerja yang diharapkan. Sedangkan motivasi terbentuk dari sikap (attitude) 

seorang karyawan dalam menghadapi situasi kerja sehingga motivasi 

merupakan kondisi yang dapat menggerakkan kondisi diri karyawan yang 
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terarah untuk mencapai tujuan kerja. Prestasi Kerja individu ditentukan 

oleh seberapa besar bakat atau kemampuan yang dimiliki, setiap individu 

adalah unik. Setiap individu berbeda kemampuannnya, wujud fisiknya, 

motivasi dan lain-lain. 

Faktor situasi kerja, bisa mendukung atau menghambat. Misalnya 

hubungan antaranggota organisasi, sarana dan prasarana mendukung, 

adanya kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

individu, maka faktor tersebut akan mendukung prestasi kerja. Sedangkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi kerja menurut Hasibuan 

(2005:94) adalah : 

a. Kemampuan dan minat seorang pekerja 

b. Kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi tugas 

c. Peranan dan tingkat motivasi seorang pekerja 

11. Indikator Kinerja Guru 

Evaluasi hasil tugas adalah mengevaluasi hasil pelaksanaan kerja 

individu dengan beberapa kriteria (indikator) yang dapat diukur. Evaluasi 

perilaku dapat dilakukan dengan cara membandingkan perilakunya dengan 

rekan kerja yang lain dan evaluasi ciri individu adalah mengamati 

karaktistik individu dalam berprilaku maupun berkerja, cara 

berkomunikasi dengan orang lain sehingga dapat dikategorikan cirinya 

dengan ciri orang lain. Evaluasi atau Penilaian kinerja menjadi penting 

sebagai feedback sekaligus sebagai follow up bagi perbaikan kinerja 

selanjutnya. Menilai kualitas kinerja dapat ditinjau dari beberapa indikator 
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yang meliputi : (1). Unjuk kerja, (2). Penguasaan Materi, (3). Penguasaan 

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

penyesuaian diri. 

Kepribadian untuk melaksanakan tugasnya dengan baik 

(Sulistyorini, 2001). Kinerja guru sangat penting untuk diperhatikan dan 

dievaluasi karena guru mengemban tugas profesional artinya tugas-tugas 

hanya dapat dikerjakan dengan kompetensi khusus yang diperoleh melalui 

program pendidikan. Guru memiliki tanggungjawab yang secara garis 

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

sebagai pembimbing dan (3). Guru sebagai administrator kelas. (Danim S, 

2002). 

Ada beberapa indikator yang dapat dilihat peran guru dalam meningkatkan 

kemampuan dalam proses belajar-mengajar. Indikator kinerja tersebut 

adalah : 

a. Kemampuan merencanakan belajar mengajar, kemapuan ini meliputi : 

1) Menguasai garis-garis besar penyelenggaraan pendidikan 

2) Menyesuaikan analisa materi pelajaran 

3) Menyusun program semester 

4) Menyusun program atau pembelajaran. 

b. Kemempuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar, kemampuan 

ini meliputi : 

1) Tahap pra intruksional 

2) Tahap intruksional 
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3) Tahap evaluasi dan tidak lanjut 

c. Kemampuan mengevaluasi, kemampuan ini meliputi : 

1) Evaluasi normatif 

2) Evaluasi formatif 

3) Laporan hasil evaluasi 

4) Pelakanaan program perbaikan dan pengayaan. 

Jadi kinerja guru yang terdapat di atas merupakan indikator positif dari 

kinerja guru. Sedangkan kinerja guru yang bersifat negatif meliputi, guru 

belum menguasai penyusunan program semester, guru belum 

melaksanakan pra intruksional, dan guru tidak memperhatikan evaluasi 

yang bersifat normatif. 

12. Hubungan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

Siagian (2002) mengemukakan tinggi rendahnya komitmen 

organisasi akan sangat menentukan kinerja yang akan dicapai oleh 

organisasi, komitmen dapat terwujud apabila individu dalam organisasi 

menjalankan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan tugasnya masing-

masing dalam organisasi, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan 

hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif. Komitmen 

yang tinggi akan membuat individu organisasi berusaha keras mencapai 

tujuan organisasi guna meningkatan kinerja organisasi. Berdasarkan 

penelitian Ikramuddin (2009) dan Ekha Sinaga (2009) menunjukkan 

bahwa variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja manajerial. 
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C. Kerangka Berpikir 

Berdasarkan kajian teoritis tersebut, maka model penelitian atau kerangka 

pemikiran teoritis yang dibangun adalah terdapat dalam gambar 2.2, yang 

menjelaskan kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan pengaruh 

komitmen terhadap kinerja guru. 

Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 

Komitmen dan Kinerja Guru 

 

Guru adalah unsur utama dalam proses pendidikan. Guru berada dalam 

barisan terdepan pendidikan yang berhadapan langsung dengan peserta didik 

melalui proses interaksi intruksional sebagai wahana terjadinya proses 

pembelajaran siswa dengan nuansa pendidikan. Dalam proses pembelajaran 

tersebut, peserta didik akan memperoleh banyak ilmu pengetahuan, 

pengalaman belajar, dan hubungan sosial dengan sesama. Untuk mencapai 

tujuan pendidikan yakni memperoleh perubahan baik dari segi kognitif, efektif 

maupun psikomotorik siswa dalam berprilaku menuju yang lebih baik. 

Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, guru memerlukan kinerja 

yang tinggi demi tercapainya tujuan pendidikan. Tinggi rendahnya kinerja 

seseorang bisa dipengaruhi oleh diri-sendiri juga dari dari orang lain atau 

Kinerja Guru (Y) Komitmen (X) 
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lingkngan luar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil kinerja guru 

dalam perencanaan pembelajaran, kinerja guru dalam pelaksanaan 

pembelajaran, kinerja guru dalam evaluasi pembelajaran, dan  kinerja guru 

dalam disiplin tugas terletak pada kinerja serta prestasi kerja guru-guru yang 

berada dalam suatu sekolah. Jadi dengan adanya kinerja guru dalam 

pembelajaran. Maka hasil yang menentukan dari suatu proses pendidikan 

adalah pendidik itu sendiri. 

Kinerja guru dapat dilihat peningkatan kemampuannya melalui indikator-

indikator kemampuan, seperti : 

1. Kemampuan merencanakan belajar mengajar 

2. Kemampuan melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

3. Kemampuan mengevaluasi 

D. Hipotesis Penelitian 

Diduga komitmen berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru di Madrasah 

Aliyah Negeri Karanganyar Paiton. 


