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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sekolah merupakan suatu institusi yang didalamnya terdapat komponen 

kepala sekolah, guru, siswa, dan staf administrasi yang masing-masing 

mempunyai tugas tertentu dalam melancarkan program. Sebagai institusi 

pendidikan formal, sekolah dituntut menghasilkan lulusan yang mempunyai 

kemampuan akademis tertentu, keterampilan, sikap dan mental, serta kepribadian 

lainnya, sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi atau bekerja pada lapangan pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan 

keterampilannya. Keberhasilan sekolah merupakan ukuran bersifat mikro yang 

didasarkan pada tujuan dan sasaran pendidikan pada tingkat sekolah sejalan 

dengan tujuan pendidikan nasional serta sejauhmana tujuan itu dapat dicapai 

pada periode tertentu sesuai dengan lamanya pendidikan yang berlangsung di 

sekolah.  

Keberhasilan sekolah dapat diketahui dari kinerja guru yang tinggi. 

Kinerja guru merupakan hasil kerja guru dalam melaksanakan tugas dan 

tanggungjawabnya sebagai pendidik. Dalam melakukan aktivitasnya kerjanya, 

guru dipengaruhi oleh banyak faktor. Diantaranya adalah sikap dan motivasi 

mengajar guru. Sikap guru merupakan faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan siswa di sekolah. Sebab itulah ada pepatah yang mengatakan “guru 

adalah digugu dan ditiru”. Kalau guru kelakuannya baik, maka anak didiknya 
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berkemungkinan juga demikian. Mungkin siswa yang lain cukup mengkagumi 

gurunya yang penyabar, maka sikap sabar inilah yang mempengaruhi siswa, 

begitu sebaliknya. Guru merupakan profesi yang berhubungan dengan pemberian 

jasa kepada manusia lain (anak didik/siswa) secara langsung. Ada interaksi dalam 

pemberian jasa antara guru (pemberi jasa) dengan siswa (penerima jasa). Dengan 

demikian sikap guru mempengaruhi siswa di dalam proses belajar.  

Kosasih (2001:1) mengungkapkan bahwa sikap dapat membangkitkan, 
mengatur dan mengorganisasikan perilaku individu terhadap sekumpulan 
objek. Walau pun hubungan antara sikap dan perilaku tidak secara 
mudah dapat diidentifikasi, namun fungsi sikap dapat masuk dan 
menentukan perilaku manusia. 
 
Sedangkan menurut Robbins (2003:90) sikap adalah pernyataan evaluatif 
baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai obyek, 
orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang 
merasakan sesuatu. 
 
Sikap guru terhadap pekerjaan merupakan keyakinan seorang guru 

mengenai pekerjaan yang diembannya, yang disertai adanya perasaan tertentu, 

dan memberikan dasar kepada guru tersebut untuk membuat respons atau 

berperilaku dalam cara tertentu sesuai pilihannya. Sikap guru terhadap pekerjaan 

mempengaruhi tindakan guru tersebut dalam menjalankan aktivitas kerjanya. 

Apabila seorang guru memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya, maka sudah 

barang tentu guru akan menjalankan fungsi dan kedudukannya sebagai tenaga 

pengajar dan pendidik di sekolah dengan penuh rasa tanggung jawab. Demikian 

pula sebaliknya seorang guru yang memiliki sikap negatif terhadap pekerjaannya, 

pastilah dia hanya menjalankan fungsi dan kedudukannya sebatas rutinitas 

belaka. Untuk itu perlu ditanamkan sikap positif guru terhadap pekerjaan, 
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mengingat peran guru dalam lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah 

amatlah sentral.  

Sikap guru terhadap pekerjaan dapat dilihat dalam bentuk persepsi dan 

kepuasaannya terhadap pekerjaan maupun dalam bentuk motivasi kerja yang 

ditampilkan. Guru yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan, sudah barang 

tentu akan menampilkan persepsi dan kepuasan yang baik terhadap pekerjaanya 

maupun motivasi kerja yang tinggi, yang pada akhirnya akan mencerminkan 

seorang guru yang mampu bekerja secara profesional dan memiliki kompetensi 

profesional yang tinggi. Sikap positif maupun negatif seorang guru terhadap 

pekerjaan tergantung dari guru bersangkutan maupun kondisi lingkungan.  

Menurut Supartini (2005:1) motivasi merupakan suatu kekuatan yang 
mendorong seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Sedangkan motif 
yang bersifat potensial dan aktualisasinya dinamakan motivasi. Pada 
umumnya diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata.  
 
Motivasi dapat mempengaruhi prestasi seseorang dalam melakukan suatu 

kegiatan tertentu. Apabila para guru mempunyai motivasi kerja yang tinggi, 

mereka akan terdorong dan berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi di sekolah, sehingga diperoleh 

hasil kerja yang maksimal. Dorongan guru melakukan kegiatan memberi jasa 

sangat dipengaruhi oleh motivasi yang berasal dari dalam diri guru maupun 

motivasi yang berasal dari luar. Setiap kali guru menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran di kelas tentu sudah terfikir mengenai sasaran yang ingin 

dicapainya. Berarti sebenarnya guru telah menyadari akibat yang akan terjadi 

pada diri siswa setelah mengikuti pembelajaran itu. Penguasaan apa saja yang 

kelak dapat dimiliki siswa berikut bagaimana kelak guru dapat mengukur 
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kemampuan siswa dengan cara mengevaluasinya. Dalam kenyataannya orientasi 

pembelajaran di kelas akhirnya hanya menyentuh ranah kognitif saja. Untuk 

mengubah paradigma tujuan guru menyelenggarakan proses pembelajaran di 

kelas dengan adanya kurikulum baru, haruslah dipandang secara komprehensif. 

Tidak tertuju hanya mengubah kebiasaan guru dalam mengajar, tetapi juga sistem 

penyelenggaraan pembelajaran secara utuh harus juga diperhatikan.  

Menurut Sari (2004:3) motivasi adalah kemampuan untuk memberikan 
semangat kepada diri sendiri guna melakukan sesuatu yang baik dan 
bermanfaat. Dalam hal ini terkandung adanya unsur harapan dan 
optimisme yang tinggi, sehingga memiliki kekuatan semangat untuk 
melakukan suatu aktivitas tertentu. 
 
Sedangkan Listianto dan Setiaji (2005:3) mengungkapkan, agar pegawai 
dapat bekerja sesuai yang diharapkan, maka dalam diri seorang pegawai 
harus ditumbuhkan motivasi bekerja untuk meraih segala sesuatu yang 
diinginkan. Apabila semangat kerja menjadi tinggi maka semua 
pekerjaan yang dibebankan kepadanya akan lebih cepat dan tepat selesai. 
Pekerjaan yang dengan cepat dan tepat selesai adalah merupakan suatu 
prestasi kerja yang baik. 
 
Selama ini guru lebih menitikberatkan kepada bagaimana pengetahuan 

yang dimilikinya untuk disampaikan kepada siswanya. Karenanya hasil yang 

diperoleh siswa dengan mengikuti pembelajaran, lebih terarah agar siswa banyak 

memiliki beragam pengetahuan tanpa kedalaman yang berarti. Sering kali siswa 

hanya mampu mengingat sesaat tentang berbagai pengetahuan. Tanpa ada 

kesempatan untuk dapat mendalami penghayatannya, apalagi pemanfaatan dalam 

menghadapi masalah di kehidupan sehari-harinya.  

Apa yang diperoleh siswa hanya bersifat ingatan tentang konsep-konsep 

pengetahuannya saja. Tentu ini semua tidak lepas dari muara akhir pembelajaran 

selama ini di banyak sekolah, sepertinya hanya untuk mempersiapkan siswa 
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dapat menjawab soal-soal ujian. Dengan demikian, guru menjadi terbelenggu 

untuk selalu mengejar target kurikulum yang harus dicapai dalam rentang alokasi 

waktu yang telah dipatok oleh kurikulum. Artinya, guru lebih berorientasi kepada 

penyelesaian proses pembelajarannya dan bukan kepada hasil pembelajaran yang 

harus dapat dikuasai siswa. Walaupun sebenarnya telah terdapat rambu-rambu 

materi yang akan diajarkannya beserta metode penyajian yang terpilih sesuai 

kurikulum yang diberlakukan, namun akhirnya guru menjadi kurang 

memperhatikan aspek penting, yaitu kondisi siswa sebagai pribadi. 

Banyak pihak yang mengeluh dan pasif menanggapi perubahan dalam 

dunia pendidikan. Banyak guru mengajar tanpa program dan memberi kesan asal 

mengajar. Guru-guru menggunakan berbagai alasan untuk membenarkan dirinya 

tidak melengkapi pembuatan program pengajaran, yakni membuat program 

pengajaran/praktik, menyajikan program pengajaran/praktik, melaksanakan 

evaluasi pelajaran/praktik, melaksanakan analisis evaluasi belajar/praktik, 

melaksanakan perbaikan dan pengayaan, melaksanakan bimbingan dan 

konseling, melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, dan melaksanakan tugas lain, 

sebenarnya merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh guru. 

Guru-guru yang hanya mengajar tanpa membuat program 

pengajaran/praktik berarti telah mengingkari profesi guru. Seharusnya seorang 

guru melakukan aktivitas mengajar karena ada motivasi yang mendasarinya. 

Motivasi atau motivation berarti pemberian motif, penimbulan motive atau hal 

yang menimbulkan dorongan atau keadaan yang menimbulkan dorongan. 

Motivasi dapat pula diartikan faktor yang mendorong orang untuk bertindak 
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dengan cara tertentu. Sedang motivasi mengajar adalah dorongan yang 

menyebabkan seseorang guru mau melakukan sesuatu kegiatan mengajar. 

Dorongan-dorongan itu bertujuan untuk menggiatkan guru agar bersemangat 

dalam mengajar sehingga mencapai hasil sebagaimana dikehendaki sesuai tujuan. 

Dengan kata lain, motivasi mengajar yang tinggi pada hakekatnya berdampak 

pada kinerja guru. 

Ilyas dan Zuhairi (2004:3) mengungkapkan, kinerja adalah penampilan 
hasil karya SDM dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan 
penampilan individu maupun kelompok kerja SDM. Penampilan hasil 
kerja tidak terbatas kepada pegawai yang memangku jabatan fungsional 
maupun struktural, tetapi juga kepada keseluruhan jajaran SDM di dalam 
suatu organisasi.  
 
Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan 

tangungjawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan 

etika. Kinerja guru lebih mengarah pada tingkatan prestasi sekolah. Kinerja guru 

merefleksikan bagaimana seorang guru memenuhi keperluan pekerjaan dengan 

baik. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya adalah sikap 

dan motivasi mengajar guru.  

Kinerja guru dengan menciptakan situasi pembelajaran yang 

menyenangkan bersumber pada komponen-komponen sikap, pengetahuan, 

ketrampilan, perbuatan atau perlakuan guru terhadap siswa. Guru yang 

mempunyai komitmen dan totalitas pengabdian yang besar akan berupaya 

memberikan perhatian yang sebaik-baiknya kepada siswanya. Selain pengaruh 

sikap guru, penguasaan pengetahuan dan keterampilan guru yang terlihat ketika 
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ia membelajarkan siswa-siswanya melalui ceramah, demontrasi, eksperimen, atau 

pemecahan masalah dapat berdampak positif terhadap siswa. Fenomena kinerja 

guru yang kualitasnya diketahui dan diakui para siswa, apalagi pembelajaran 

yang dikelolanya itu menyenangkan, bahkan mengasikkan mereka, dan pada 

gilirannya menumbuhkembangkan rasa ingin tahu mereka, tentu hal ini akan 

mendorong mereka untuk mencari sumber cerita, penjelasan guru, dan sumber 

pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan percobaan atau investigasi 

sederhana yang mereka lakukan. 

Pada dasarnya setiap guru ingin mengetahui secara tepat prestasi kerja 

masing-masing. Para guru dalam suatu organisasi selalu memiliki keingintahuan 

dan bertanya kepada diri mereka atau kepada rekan sejawat atau kepada atasan 

yang mereka percayai tentang hal-hal yang terkait dengan kinerja mereka. Hal ini 

apakah mereka telah bekerja sesuai dengan standar kerja organisasi, dan apakah 

telah bekerja sesuai dengan harapan atasan langsung mereka. Untuk itu 

diperlukan adanya penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses menilai hasil 

karya SDM dalam suatu organisasi melalui instrumen penilaian kinerja. Pada 

hakekatnya penilaian kinerja merupakan suatu evaluasi terhadap penampilan 

kerja. Bila pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan atau melebihi uraian pekerjaan, 

hal ini berarti pekerjaan itu berhasil dikerjakan dengan baik. Bila peniaian kinerja 

menunjukkan hasil di bawah uraian pekerjaan, hal ini berarti pelaksanaan 

pekerjaan tersebut kurang baik. Dengan demikian penilaian kinerja dapat 

didefinisikan sebagai proses formal yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat 
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pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja seorang pegawai dan memberikan umpan 

balik untuk kesesuaian tingkat kinerja. 

Berangkat dari latar belakang di atas, sikap merupakan salah satu faktor 

keberhasilan siswa dalam belajar. Sikap berperan penting dalam menentukan 

masa depan siswa, dengan sikap yang positif guru, diharapkan di masa depan 

terbentuk generasi yang mengerti akan budi pekerti. Di samping itu, guru sebagai 

garda terdepan dalam pendidikan haruslah mempunyai niat yang tulus dalam 

beraktivitas. Tanpa ada motivasi, suatu pekerjaan tidak akan selesai dengan 

sempurna. Hal inilah yang melatarbelakangi untuk mengadakan penelitian 

dengan masalah sikap, motivasi mengajar, dan kinerja guru. Untuk itu dalam 

penelitian ini, penulis mengambil judul “PENGARUH SIKAP DAN MOTIVASI 

MENGAJAR TERHADAP KINERJA GURU DI SMP NEGERI 4 

PURWODADI”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah perlu dilakukan dalam suatu penelitian. Hal 

tersebut diperlukan untuk membantu dan mempermudah penelitian. Dengan 

pembatasan masalah, maka masalah yang akan dibahas menjadi tidak 

terlalu luas ruang lingkupnya. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini 

hanya membahas tentang: 

1. Sikap, meliputi; menunjukkan empati, penghargaan, dan memerhatikan 

secara tulus, sabar dan santun dalam mengajar, menunjukkan minat dan 
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antusias yang tinggi dalam mengajar, menciptakan atmosfer untuk 

tumbuhnya kerjasama dan kohesivitas dalam bekerja.  

2. Motivasi mengajar, meliputi: prestasi kerja, pengembangan karir yang jelas, 

rasa memiliki, dan aktualisasi diri. 

3. Kinerja guru, dalam hal: penguasaan materi pelajaran, strategi/pendekatan 

pembelajaran, pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran, 

pembelajaran yang memicu dan memelihara ketertiban, penilaian hasil dan 

proses belajar, dan penguasaan bahasa.  

4. Penelitian pada semester genap tahun 2007/2008. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini 

dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Apakah sikap berpengaruh terhadap kinerja guru? 

2. Apakah motivasi mengajar berpengaruh terhadap kinerja guru? 

3. Apakah sikap dan motivasi mengajar berpengaruh terhadap kinerja guru? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh sikap terhadap kinerja guru. 

2. Untuk mengetahui motivasi mengajar terhadap kinerja guru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh sikap dan motivasi mengajar terhadap kinerja 

guru. 
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E. Manfaat Penelitian 

 Di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi: 

1. Sekolah 

Sebagai sumber informasi dan masukan terutama masalah sikap dan motivasi 

mengajar terhadap kinerja guru di SMP Negeri 4 Purwodadi. 

2. Penulis  

a. Memperoleh pengalaman dan pengetahuan yang tidak diperoleh di 

bangku kuliah. 

b. Mengembangkan dan mencoba mengaplikasikan teori-teori yang penulis 

peroleh di bangku kuliah. 

3. Ilmu pengetahuan  

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam dunia pendidikan dan dapat digunakan sebagai informasi 

bagi yang membutuhkan. 

 

F. Sistematika Skripsi 

Adapun sistematika penulisan skripsi dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika skripsi. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini diuraikan tentang teori-teori yang relevan tentang kinerja 

guru, sikap, motivasi mengajar serta kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Untuk bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, lokasi 

penelitian, populasi, metode pengumpulan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Mengenai bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya 

perusahaan, struktur organisasi, penyajian data, analisis data, dan 

pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan hasil analisis data dan saran-saran. 




