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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa penelitian 

terdahulu terkait dengan judul: 

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1. Komang 

Septia Cahya 

Ningrum 

(2016) 

Pengaruh 

Kompetensi Guru 

Terhadap Kinerja 

Guru SMP 6 

Singaraja 

Berdasarkan data-data yang 

dikumpulkan dan diuji 

disimpulkan secara simultan 

terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kompetensi 

guru terhadap kinerja guru SMP 

6 Singaraja. 

2. H. Ade 

Sobandi 

(2010) 

Pengaruh 

Kompetensi Guru 

Terhadap Kinerja 

Mengajar Guru 

SMKN Bidang 

Keahlian Bisnis 

dan Manajemen di 

Kota Bandung  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Kinerja mengajar guru 

SMKN bidang keahlian Bisnis 

dan Manajemen di kota 

Bandung berada pada kategori 

sangat baik. Kompetensi guru 

SMKN bidang keahlian Bisnis 

dan Manajemen di kota 

Bandung berada pada kategori 

baik. Hal ini menunjukkan 

kompetensi guru berpengaruh 

terhadap kinerja mengajar guru. 
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3 Susianti (2016) Pengaruh 

Kepribadian dan 

Profesionalisme 

Guru Terhadap 

Kinerja Guru SMP 

Negeri di 

Kecamatan 

Simpang Alahan 

Mati 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kepribadian 

guru terhadap kinerja guru. 

Terdapat pengaruh signifikan 

juga antara profesionalisme 

guru terhadap kinerja guru. 

Terdapat pengaruh signifikan 

antara kepribadian dan 

profesionalisme guru secara 

bersama-sama terhadap kinerja 

guru SMP Negeri di Kecamatan 

Simpang Alahan Mati 

4 Harycoon 

Angmalisang 

(2011) 

Pengaruh 

Kepribadian Guru 

Terhadap Kinerja 

Mengajar 

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh yang 

signifikan antara kepribadian 

guru terhadap kinerja mengajar. 

5 Moh. Sururi  

Ma’aruf dan 

Y. Sutomo 

(2015) 

Pengaruh 

Kepribadian dan 

Kompetensi Guru 

Terhadap Kinerja 

Guru Yang 

Dimoderasi 

Lingkungan Kerja 

di MTS 

Sekecamatan 

Winong Kabupaten 

Pati 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa 

kepribadian tidak berpengaruh 

terhadap kinerja guru, 

kompetensi guru berpengaruh 

terhadap kinerja guru, 

lingkungan kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

guru, kepribadian tidak 

berpengaruh terhadap kinerja 

guru dimoderasi oleh 

lingkungan kerja, dan terdapat 

pengaruh Kompetensi guru 
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terhadap kinerja guru yang 

dimoderasi oleh lingkungan 

kerja.  

 

B. Landasan Teori 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru  

Kata kinerja merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, 

yaitu dari kata performance. Kata performance berasal dari kata to 

perform yang berarti menampilkan atau melaksanakan. 

Performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian 

kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja. Dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (2002), kinerja adalah sesuatu yang dicapai, 

prestasi yang diperlihatkan, atau kemampuan kerja. Dalam materi 

diklat “Penilaian Kinerja Guru” yang diterbitkan oleh Direktorat 

Tenaga Kependidikan (2008), kinerja merupakan suatu wujud 

perilaku seseorang atau organisasi dengan orientasi prestasi. 

Pendapat para ahli mengenai kinerja cukup beragam, salah 

satunya menurut Aritonang (2005), Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. Tinggi rendahnya kinerja pekerja berkaitan 

erat dengan sistem pemberian penghargaan yang diterapkan oleh 

lembaga/organisasi tempat mereka bekerja. 
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Sedangkan menurut pendapat Sulistyorini dalam Muhslisin 

(2008) mengemukakan bahwa kinerja adalah tingkat keberhasilan 

seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan 

standar yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang atau 

kelompok kerja dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung 

jawab yang telah diberikan dan sesuai dengan standar kinerja yang 

telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi. 

 

b. Standar Kinerja 

Standar kinerja merupakan acuan untuk merencanakan pertanggung 

jawaban terhadap segala hal yang telah dikerjakan. Berdasrkan  

Direktorat Tenaga Kependidikan yang dijadikan acuan untuk 

membuat perencanaan tersebut meliputi: 

1) Hasil, mengacu pada ukuran output utama dalam organisasi. 

2) Efisiensi, mengacu pada penggunaan sumber daya langka oleh 

organisasi. 

3) Kepuasan, mengacu pada Keberhasilan organisasi dalam 

memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya. 

4) Keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi 

terhadap perubahan. 
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c. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

Menurut Yamin dan Maisah (2010), ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru, diantaranya ialah: 

1) Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan 

komitmen yang dimiliki seorang guru. 

2) Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan 

pimpinan dan memberikan dorongan, motivasi, arahan, dan 

dukungan kerja kepada guru. 

3) Faktor tim, meliputi dukungan dan semangat yang diberikan 

oleh sesama rekan kerja atau satu tim, kepercayaan antar guru, 

dan kekompakan sesama guru. 

4) Faktor Kontekstual (situasional), meliputi tekanan dari 

perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal. 

5) Faktor sistem, yang meliputi fasilitas yang diberikan kepala 

sekolah, struktur organisasi. 

 

d. Indikator Kinerja guru 

Menurut Permendiknas No. 41 tahun 2007 tentang standar 

proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, indikator  

kinerja guru meliputi: 

1) Perencanaan pembelajaran, yang meliputi: 
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a) Kegiatan membuat program tahunan. 

b) Program semester 

c) Silabus  

d) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

2) Pelaksanaan proses pembelajaran merupakan implementasi dari 

RPP. Kegiatan yang dilakukan guru meliputi kegiatan 

pendahuluan pembelajaran, penyampaian materi pembelajaran, 

dan penutup pembelajaran. 

3) Evaluasi atau penilaian pembelajaran. Merencakan umpan balik 

dan merencankan tindakan remedial atau pengayaan bagi 

Pembelajaran yang telah dilakukan. Dalam hal ini juga 

mencangkup desain penilaian terhadap kemampuan siswa. 

 

2. Kompetensi Guru 

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Depdiknas (2004) merumuskan definisi kompetensi adalah 

sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Menurut Syah 

(2000), Kompetensi adalah kemampuan, kecakapan, keadaan 

berwenang, memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang 

berlaku. Syah juga menyatakan bahwa kompetensi guru adalah 

kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya 
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secara bertanggung jawab dan layak. Jadi kompeten dan profesional 

adalah guru piawi yang melaksanakan profesinya.  

Hamzah (2011) mengugkapkan kompetensi adalah 

kemampuan atau kecakapan. Pada intinya kompetensi guru itu 

merupakan kecakapan atau kemampuan yang harus dimiliki seorang 

guru, dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya sebagai 

guru. Berdasarkan uraian tersebut menuntut adanya 

kompetensikompetensi yang harus dimiliki setiap guru. 

Kompetensi guru merupakan komponen utama dari standar 

profesi di samping kode etik sebagai regulasi perilaku profesi yang 

ditetapkan dalam prosedur dan sistem pengawasan tertentu. 

Kompetensi diartikan dan dimaknai sebagai perangkat perilaku 

efektif yang terkait dengan eksplorasi dan investigasi, menganalisis 

dan memikirkan, serta memberikan perhatian, dan mempersepsi 

yang mengarahkan seseorang yang menemukan cara-cara untuk 

mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kompetensi 

bukanlah suatu titik akhir dari suatu upaya melainkan suatu proses 

yang berkembang dan belajar sepanjang hayat (lifelong learning 

process). 

Berdasarkan beberapa pengertian menurut para ahli yang 

sudah dikutip diatas, dapat disimpulkan bahwa, kompetensi adalah 

suatu kemampuan pengetahuan dan keterampilan seorang guru 

untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru. 
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Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru 

akan mewujudkan kualitas guru dalam mengajar yang terwujud 

dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan profesional dalam 

menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya guru tidak hanya 

pintar tetapi harus pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didik. 

 

b. Macam kompetensi guru 

Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 

Tentang Standar Pendidikan Nasional, menyatakan ada 4 

kompetensi yang harus dimiliki guru diantaranya: 

1) Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru 

yang terdiri dari memahami karakteristik peserta didik, rencana 

pembelajaran yang menyangkut seluruh proses pembelajaran, 

menyangkut pelaksanaan pembelajaran dikelas, merencanakan 

dan melaksanakan evaluasi hasil belajar sampai pada perbaikan 

kualitas pembelajaran, dan mampu mengembangkan kompetensi 

yang dimiliki setiap peserta didik. 

2) Kompetensi kepribadian adalah kemampuan seorang guru yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap dan stabil yaitu sesuai 

dengan norma dan aturan yang ada, bersikap dewasa yaitu 

memiliki semangat kerja dan kemandirian dalam bertindak, 

kepribadian yang arif artinya segala tindakannya didasarkan atas 

keterbukaan dan kemanfaatan seluruh warga sekolah maupun 
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masyarakat, sikap yang berwibawa terhadap peserta didik, serta 

dapat menjadi teladan bagi peserta didik dan memiliki aklak 

mulia. 

3) Kompetensi sosial yaitu kemampuan seorang guru yang harus 

mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik, sesame pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua 

peserta didik dan masyarakat sekitar. 

4) Kompetensi profesional yaitu kemampuan seorang guru yang 

berkaitan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas 

dan mendalam, serta mengusai struktur dan metode penelitian 

guna memperdalam pengetahuan bidang studinya. 

 

c. Manfaat Kompetensi guru 

Kompetensi guru baik secara teoritis maupun secara praktis 

memiliki manfaat yang sangat penting, terutama dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas 

guru. Manfaat dari kompetensi guru antara lain:  

1) Sebagai alat untuk mengembangkan standar kemampuan 

profesional guru  

2) Merupakan alat seleksi penerimaan guru.  

3) Untuk pengelompokan guru.  

4) Sebagai bahan acuan dalam pengembangan kurikulum.  

5) Merupakan alat pembinaan guru.  
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6) Mendorong kegiatan pembelajaran dan hasil belajar 

 

d. Indikator kompetensi guru 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, menetapkan 

indikator kompetensi guru sebagai berikut: 

1) Mengenal karakteristik peserta didik. 

2) Menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

3) Pengembangan kurikulum. 

4) Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

5) Memahami dan mengembangkan potensi. 

6) Komunikasi dengan peserta didik. 

7) Penilaian dan evaluasi 

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

kebudayaan. 

9) Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan. 

10) Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi 

guru. 

11) Berikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif. 

12) Komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang 

tua siswa, dan masyarakat. 

13) Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran. 

14) Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif. 

 

3. Kepribadian 

a. Pengertian kepribadian 
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Kepribadian adalah unsur yang menentukan keakrapan 

hubangan guru dengan anak didik. Kepribadian guru akan tercermin 

dalam sikap dan perbuatannya dalam membina dan membibimbing 

anak didik. John (1971:13) mengatakan: “No one can be a genuine 

teacher unless he is himself actively sharing in the human attempt to 

understand men and their word.” Jadi, tidak seorang pun dapat 

menjadi guru yang sejati (mulia) kecuali bila dia menjadikan 

dirinyan sabagai bagian dari anak didik yang brusaha untuk 

memahami semua anak didik dan kata katanya. Guru yang dapat 

memahami tentang kesulitan anak didik dalam belajar dan kesulitan 

lainnya diluar masalah belajar, yang biasa menghambat aktivitas 

belajar anak didik, maka guru tersebut akan disenangi anak 

didiknya. 

Kepribadian guru merupakan karakteristik dari setiap 

individu seorang pendidik yang mantap, stabil, dewasa, arif, 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, 

mampu mengevaluasi kinerjanya sendiri dan mengembangkan diri 

secara berkelanjutan (Surakhmad,2006). Setiap guru memiliki 

pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi yang mereka miliki. 

Sedangkan menurut Allport (1951) yang dikutip oleh 

Herlambang (2014) Kepribadian didefinisikan sebagai suatu 

organisasi yang dinamik dalam diri individu untuk menentukan 

penyusuaian diri individu secara unik dengan lingkungannya. 
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Definisi lebih mengarahkan ke peran individu dalam lingkungan 

sosial, penampilan individu, dan reaksi individu terhadap orang lain. 

Berdasarkan pengertian-pengertian yang ada, dapat 

disimpulkan bahwa kepribadian guru adalah karakteristik seorang 

guru yang menjadi tauladan bagi peserta didiknya dan mampu 

mengevaluasi dan gembangkan skill nya secara terus menerus.  

 

b. Pentingnya Kepribadian 

Kepribadian seorang guru merupakan modal dasar bagi guru 

dalam menjalankan tugas keguruannya secara professional sebab 

kegiatan pendidikan pada dasarnya merupakan kekhususan 

komunikasi personil antara guru dan siswa. Esensi kepribadian guru 

semuanya bermuara ke dalam intern pribadi guru. Kompetensi 

pedagogik, profesional, dan sosial yang dimiliki seorang guru dalam 

melaksanakan pembelajaran, pada akhirnya akan lebih banyak 

ditentukan oleh kepribadian yang dimilikinya. Tampilan 

kepribadian guru akan lebih banyak mempengaruhi minat dan 

antusiasme anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Pribadi 

guru yang santun, respek terhadap siswa, jujur, ikhlas, dan dapat 

diteladani, mempunyai pengaruh yang sifgnifikan terhadap 

keberhasilan dalam pembelajaran apapun jenis mata pelajarannya. 

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya 
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manusia. Karena guru berperan sebagai pembimbing, pembantu, dan 

sekaligus panutan. 

 

c. Jenis-jenis Kepribadian Guru 

Ada lima jenis-jenis tentang kepribadian berdasarkan tipe 

Myersbriggs / MBT (Robbins,2006) yaitu: 

1. Ekstroversi, kepribadian yang menggambarkan seseorang yang 

supel, periang dan percaya diri. 

2. Kemampuan bersepakat, kepribadian yang menggambarkan 

seseorang yang bersifat  baik, kooperatif dan mempercayai. 

3. Kemampuan mendengarkan suara hati, kepribadian yang 

menggambarkan seseorang yang bertanggung jawab, dapat 

diandalkan, stabil, tertata. 

4. Stabilitas emosi, kepribadian yang mencirikan seseorang yang 

tenang, percaya diri, tenteram, tertekan. 

5. Kepribadian yang mencirikan seseorang berdasarkan imajinasi, 

sensitivitas dan keingintahuan. 

 

d. Indikator kepribadian guru 

Menurut Sinuhaji (2014) Adapun indikator untuk kepribadian 

ialah sebagai berikut: 

1) Tanggung Jawab 

2) Ketekunan 
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3) Disipilin Waktu 

4) Berpikir positif 

5) Cara menghadapi masalah dan mencari solusi 

6) Rasa aman dalam bekerja  

 

C. Hubungan Antar Variabel 

1. Pengaruh Kompetensi guru terhadap kinerja guru 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningrum pada tahun 2016 yang 

berjudul Pengaruh Kompetensi Guru terhadap Kinerja Guru di SMPN 6 

Singaraja menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

kompetensi guru terhadap kinerja guru SMPN 6 Singaraja. Pernyataan 

ini didukung oleh teori yang dikemukan oleh Saondi (2012) bahwa 

kinerja seseorang ditentukan oleh kemampuan (kompetensi) untuk 

melaksanakan perkerjaan.  

2. Pengaruh Kepribadian terhadap kinerja guru 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Angmalisang pada tahun 2011 

yang berjudul Pengaruh kepribadian terhadap kinerja mengajar, 

menunjukan bahwa terdapat  pengaruh yang positif dan signifikan 

kepribadian dengan kinerja mengajar guru di SMA Kristen Irene 

Manado. Dan Angmalisang menyatakan bahwa semakin baik 

kepribadian seorang guru maka akan semakin baik pula kinerja 

mengajarnya begitu pula sebaliknya 

 

D. Kerangka Berpikir 
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Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis 

pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu 

dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam 

penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu 

dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan 

antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma 

penelitian. Oleh karena itu pada setiap penyusunan paradigma penelitian 

harus didasarkan pada kerangka berfikir (Sugiyono, 2018).  

Menurut Permendikas No. 41 tahun 2007 mengatakan bahwa 

terdapat 3 indikator untuk menilai kinerja guru yaitu perencanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi atau penilaian 

pembelajaran. 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

menetapkan bahwa indikator kompetensi guru yaitu mengenal karakteristik 

peserta didik, menguasai teori pembelajaran dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, pengembangan kurikulum, kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, memahami dan mengembangkan potensi., 

komunikasi dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi, bertindak sesuai 

dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan, menunjukkan 

pribadi yang dewasa dan teladan, etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, 

rasa bangga menjadi guru, bersikap inklusif, bertindak obyektif, serta tidak 

diskriminatif, komunikasi dengan sesama guru, tenaga kependidikan, orang 

tua siswa, dan masyarakat, penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir 
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keilmuan yang mendukung mata pelajaran, mengembangkan keprofesian 

melalui tindakan reflektif. 

Indikator kepribadian menurut Sinuhaji (2014) yaitu tanggung 

jawab, ketekunan disipilin waktu, berpikir positif, cara menghadapi masalah 

dan mencari solusi, rasa aman dalam bekerja  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2016) menunjukan 

bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan dalam 

penelitian Angmalisang (2011) menunjukkan bahwa kepribadian 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja mengejar guru. Berdasarkan dari 

hasil penelitian terdahulu diatas maka kerangka berpikir dapat disusun 

sebagai berikut: 

Gambar 2.1  

Kerangka pemikiran 

 

 

 

        

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat diketahui bahwa 

kompetensi guru dan kepribadian sebagai variabel independen yang dapat 

mempengaruhi kinerja guru sebagai variabel dependen. Dari gambar 

kerangka berpikir diatas dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh 

kompetensi guru terhadap kinerja dan terdapat pengaruh kepribadian 

terhadap kinerja.  

 

H1 

H2 

Kompetensi Guru (X1) 

Kinerja Guru (Y) Kepribadian  

(X2) 
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E. Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang 

diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi 

hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan 

masalah (Sugiyono, 2018:63). 

Bedasarkan masalah, kajian teoritis, dan tujuan penelitian maka 

hipotesis yang dapat dirumuskan untuk sementara sebagai berikut: 

1. Menurut Komang Septia Cahya Ningrum dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kompetensi guru terhadap kinerja guru SMP 6 Singaraja. 

Pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakuakan oleh H. Ade 

Sobandi yang menyatakan bahwa kinerja mengajar guru berada pada 

kategori sangat baik. Kompetensi guru berada pada kategori baik. Hal 

ini menunjukkan kompetensi guru berpengaruh terhadap kinerja 

mengajar guru. 

H1 : Kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap kompetensi 

guru.  

2. Hasil penelitian yang dilakukan Susanti menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara kepribadian guru terhadap kinerja 

guru. 

H2 : Kinerja guru berpengaruh signifikan terhadap kepribadia 


