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ABSTRAK

Yuningsih,2018.Pengaruh Kompetensi dan Kinerja Guru terhadap Motivasi
Belajar Siswa SMP Muhammadiyah 6 Bandung,Tesis Program Pascasarjana
Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister Manajemen.di bawah
bimbingan Bapak Dr.Ir.Adriza,M.Si dan Bapak H.Nandang
Djunaedi,Drs,MM,CHRA

Penelitian ini berjudul PENGARUH KOMPETENSI DAN KINERJA GURU
TERHADAP MOTIVASI BELAJAR SISWA DI SMP MUHAMMADIYAH 6
BANDUNG. Penelitian ini dilakukan dengan landasan bahwa  kompetensi yang
harus dimiliki guru sebagai amanat dari UU dan kinerja guru baik dalam mendidik,
membimbing maupun  mengajar siswa akan memberi dampak positif terhadap
pembentukan motivasi siswanya. Tujuan penelitian ini adalah melihat pengaruh
dari kompetensi dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif sebagai suatu
penelitian yang banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data,
penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya, namun pada hasil
akhirnya dipaparkan secara jelas gambaran deskriptif tentang kesimpulan akhir dari
hasil perhitungan angka tersebut. Adapun hasil akhir dari penelitian ini adalah
melihat efektifitas kompetensi guru, melihat kinerja guru dan motivasi siswa selama
ini di lapangan. Dan paling utama hasil akhir dari penelitian ini adalah melihat
seberapa besar pengaruh dari kompetensi dan kinerja guru terhadap motivasi siswa
dilihat dari hasil data analisi dengan mengunakan SPSS 23.

Kata kunci : Kompetensi, kinerja dan motivasi.
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ABSTRACT

Yuningsih,2018.Effect of Competency and Teacher Performance On Student
Motivation in Muhammadiyah 6 Bandung Middle School.Thesis of Postgraduate
Program at University of Winaya Mukti Master of Management Study
Program.Under guidance Bapak Dr.Ir.Adriza,M.Si and Bapak H.Nandang
Djunaedi,Drs,MM,CHRA

This study entitled THE INFLUENCE OF COMPETENCY AND TEACHER
PERFORMANCE ON STUDENT LEARNING MOTIVATION IN
MUHAMMADIYAH 6 BANDUNG Middle School. This research is conducted on
the basis that the competencies that must be possessed by the teacher as the
mandate of the Law and the performance of the teacher both in educating, guiding
and teaching students will have a positive impact on the formation of student
motivation. The purpose of this study was to see the effect of teacher competency
and performance on student learning motivation. The research method used is
descriptive quantitative method as a lot of research demanded to use numbers,
starting from data collection, interpretation of the data, and the appearance of the
results, but in the final results a descriptive description of the final conclusions from
the calculation of the numbers is clearly explained. The final results of this study
are looking at the effectiveness of teacher competencies, looking at teacher
performance and student motivation so far in the field. And the main outcome of
this study is to see how much influence the competence and performance of teachers
have on student motivation seen from the results of the analysis data using SPSS
23.

Keywords: Competence, performance and motivation.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini sangat

kompleks. Era globalisasi dengan segala konsekuensinya tidak dapat dihindari,

namun harus dihadapi dengan baik secara kolektif, sistematis dan terintegrasi.

Krisis multi dimensional yang berkepanjangan, proxy war yang semakin dahsyat,

gerakan reformasi dan separatis terus bermunculan memecah belah bangsa, narkoba

menjadi sarana perusak bangsa, dan berbagai masalah lainnya yang menjadi

persoalan dalam kehidupan bangsa yang harus segera kita sikapi bersama.

Menyadari akan kondisi obyektif tersebut, maka bangsa Indonesia harus terus eksis,

berkembang, kreatif, inovatis dan dan berkemajuan seiring dengan bangsa-bangsa

lain sehingga bangsa ini mampu membangun dirinya secara optimal.

Keunggulan komparatif dan kompetitif sebagai sarana untuk bersaing dalam

percaturan di tengah-tengah kehidupan global, regional, nasional, maupun lokal

harus terus dikedepankan. Adapun salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan

bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan tersebut adalah menata,

membenahi, dan mengembangkan sistem penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan

merupakan sarana yang potensial untuk dapat menjadikan Indonesia produktif,

inovatif, unggul dan berkemajuan.

Mahasiswa sebagai kaum intelektual atau kaum cendikiawan terdidik dalam

dunia pendidikan adalah penerus bangsa yang diyakini mampu bersaing dan

meneruskan cita-cita bangsa untuk menjadi bangsa yang berkemajuan, unggul dan



2

dapat diperhitungkan sebagai negara maju dan memiliki jati diri kuat. Harapan

tinggi suatu bangsa terhadap mahasiswa adalah menjadi generasi penerus bangsa

yang memiliki loyalitas tinggi terhadap kemajuan bangsa terutama didunia

pendidikan.

Mahasiswa harus mewarnai perubahan sosial yang sedang dan akan terjadi

dengan warna masyarakat yang akan dituju dari perubahan tersebut yaitu

masyarakat yang adil dan makmur, yang menjadi agen pemberdayaan dan agen

perubahan yang mampu berperan aktif dalam berbagai pembangunan baik

pembangunan fisik maupun non fisik yang ditunjang oleh fungsi mahasiswa

sebagai sosial kontrol, kontrol budaya, kontrol masyarakat, dan kontrol individu

yang mampu menutup celah-celah adanya ketimpangan. Mahasiswa juga dituntut

tidak hanya sebagai pengamat tetapi sebagai pelaku yang ikut berperan

dimasyarakat, karena tidak bisa dipungkiri bahwa mahasiswa merupakan bagian

masyarakat. Idealnya, mahasiswa menjadi panutan di dalam masyarakat,

berlandaskan dengan pengetahuannya, dengan tingkat pendidikannya, pola

berpikirnya dan status sosial yang telah menjadi warna mereka sebagai kaum elit

yang paling menentukan nasib bangsa.

Mahasiswa juga memiliki peran yang kompleks dan menyeluruh sehingga

dikelompokan dalam tiga fungsi yaitu agent of change, social control and iron

stock. Dengan fungsi tersebut, tentu saja tidak dapat dipungkiri bagaimana peran

besar yang diemban mahasiswa untuk mewujudkan perubahan Bangsa. Ide dan

pemikiran cerdas seorang mahasiswa mampu merubah paradigma yang

berkembang dimasyarakat.



3

Mahasiswa sebagai iron stock adalah calon pemimpin dan pembina masa

depan bangsa senantiasa ditantang untuk memperlihatkan kemampuannya dan

mampu memerankan segala peran yang ada di masyarakat. Mereka menggantikan

generasi yang telah ada ataupun generasi telah lalu dan melanjutkan tongkat estafet

pembangunan dan perubahan yang akan datang. Mereka harus senantiasa memupuk

diri, ilmu dan adanya soft skill sehingga mereka bisa memiliki sikap kepemimpinan,

kemampuan memposisikan diri, interaksi lintas generasi, dan memiliki sensitivitas

yang tinggi.

Kepeduliaan mahasiwa zaman sekarang pada kenyataannya mereka lupa

akan lingkungan sekitarnya mereka lebih bersikap hedonism. Fenomena hura-hura

oriented kerap ditemui dikampus, semakin jarang terdengar percakapan akademis

dilingkungan mahasiswa. Mereka lebih suka memberikan apresiasi pada kegiatan

hidup yang glamour, hidup dalam seks bebas, penyalahgunaan narkotika dan masih

banyak lagi prilaku-prilaku negatif mahasiswa yang seringkali terjadi karena

pengaruh lingkungan sekitar terhadap masyarakat pendidikan.

Akibat terjadinya pergeseran gaya hidup mahasiswa sebagai generasi muda

seringkali mereka mulai mengesampingkan spiritnya untuk terus bisa berkarya dan

meningkatkan kualitas diri serta hidupnya sebagai generasi yang nantinya

bertanggungjawab terhadap bangsa dan negara. Hedonism membuat mahasiswa

krisis karakter, sehingga tak mampu menjalankan predikatnya sebagai agent of

social change dan agent of control. Seluruh permasalahan tersebut diduga karena

faktor lingkungan yang kurang kondusif dan juga diduga lemahnya pembinaan

karakter secara terintegrasi dengan lingkungan diluar kampus, sehingga berdampak
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kepada motivasi belajar yang menurun yang berujung kepada hasil belajar atau

prestasi belajar yang buruk.

Prestasi belajar peserta didik adalah hasil belajar yang dicapai peserta didik

ketika mengikuti dan mengerjakan tugas dan kegiatan pembelajaran di sekolah

(Tu’u,2004:75). Prestasi belajar yang dicapai oleh peserta didik dapat dipengaruhi

oleh beberapa faktor, baik yang berasal dari diri siswa (faktor internal) maupun dari

luar siswa (faktor eksternal). Faktor internal diantaranya adalah minat, bakat,

motivasi, tingkat intelegensi. Sedangkan faktor eksternal diantaranya adalah faktor

metode pembelajaran dan lingkungan.

Keberhasilan mahasiswa sebagai peserta didik salah satu faktornya adalah

ada dalam diri mahasiswa itu sendiri yaitu motivasi belajar. Dalam kegiatan belajar,

motivasi merupakan keseluruhan daya penggerak di dalam diri mahasiswa yang

menimbulkan kegiatan belajar dan dapat menjamin kelangsungan kegiatan belajar

(Sardiman, 2006:75). Motivasi belajar adalah merupakan faktor psikis yang bersifat

non intelektual. Seorang mahasiswa yang mempunyai intelegensi yang cukup

tinggi, bisa gagal karena kurang adanya motivasi dalam belajarnya.

Motivasi mempunyai peranan penting dalam proses belajar mengajar baik

bagi dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa dalam melakukan aktivitas belajarnya

haruslah di dorong dengan rasa senang dan itulah yang kita sebut motivasi. Motivasi

haruslah bersifat tanpa paksaan dan munculnya rasa senang karena merasa diri

bebas dari tekanan. Motivasi yang muncul haruslah tidak di biarkan namun harus

senantiasa di kawal dan di tunjang oleh aspek-aspek lainnya sehingga dalam

implementasinya bisa lebih maksimal. Sarana penunjang terbentuknya motivasinya
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salah satunya adalah kondusifitas lingkungan dan sarana prasarana yang

mendukung.

Fasilitas lingkungan belajar baik didalam kampus atau diluar kampus harus

mampu mendukung seluruh kegiatan perkuliahan para mahasiswa, selain itu juga

sarana prasarana pun harus mampu memberi fasilitas yang memudahkan

mahasiswa melakukan proses pembelajarannya. Lingkungan mahasiswa yang baik

sesungguhnya harus terus diciptakan terutama lingkungan yang mampu sebagai

pembinaan karakter mahasiswa untuk meningkatkan kualitas diri dan hidupnya.

Lingkungan yang kondusif dengan proses pengawasan dapat meminimalisir

kegiatan aneka hedonism mahasiswa sehingga diharapkan mampu menjadikan

mahasiwa memiliki berkarakter baik dan bermanfaat terhadap lingkungannya yang

heterogen.

Jatinangor yang berada di Kabupaten Sumedang provinsi Jawa barat

merupakan daerah atau kawasan pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh

pemerintah provinsi jawabarat pada tahun 1987, maka tidak heran dikawasan ini

berdiri kampus-kampus pendidikan tinggi seperti Universitas padjadjaran

(UNPAD), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Koperasi Indonesia

(IKOPIN) dan Institut Pemerintahan Dalam Negri (IPDN). Sebagai kawasan

pendidikan jatinangor menjadi miniature peserta didik di Indonesia, dikarenakan

mahasiwa diluar daerah provinsi jawa barat banyak yang menimba ilmu di kampus

yang berada dikawasan ini, selain mahasiswa dari dalam negeri, mahasiswa

berkebangsaan asingpun tidak sedikit yang menimba ilmu di kampus yang berada
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dikawasan jatinangor Sumedang, seperti halnya mahasiswa yang menimba ilmu di

Universitas padjadjaran ( UNPAD)

Jatinangor yang sudah melekat sebagai kawasan pendidikan tinggi yang

didatangi oleh berbagai corak mahasiswa yang bersifat heterogen, mendorong

kampus memenuhi kebutuhan mereka baik dari sisi sarana dan prasarana ataupun

lingkungan belajarnya. Beberapa kampus yang berlomba memberi fasilitas yang

lebih baik untuk menarik mahasiswa untuk belajar di kampus tersebut, tersedianya

asrama atau pondokan tempat mahasiswa tinggal menjadi salah satu daya tarik.

Sehingga mahasiswa di buat lebih nyaman untuk tidak jauh dari lingkungan dan

lokasi kampus. Namun keberadaan pondokan atau asrama harus terus ditingkatkan

terutama pondokan dan asrama harus mampu diciptakan sebagai kawasan dan

lingkungan terpadu sebagai tempat mereka untuk beristirahat dan mampu menjadi

tempat belajar kedua setelah kampus. Lingkungan Asrama atau pondok juga harus

mampu membuat program-program yang mampu membuat mahasiswa nyaman,

aman, dan menyenangkan untuk dapat tinggal di lingkungan tersebut.

Konsep asrama yang dimaksud adalah pondokan yang tidak hanya

memberikan tempat hunian namun menyiapkan lingkungan yang nyaman, aman

serta memberikan fasilitas yang dibutuhkan mahasiswa dalam melaksanakan

tugasnya, selain itu juga orang tua mahasiswa lebih banyak yang mencari konsep

asrama yang memiliki pengawasan (controlling) dari pengelola pondokan melalui

tata tertib serta adanya pembinaan karakter selama tinggal di asrama.

Bumi Kartika Asri (Bukari) dalam hal ini mencoba menjawab kebutuhan

pondokan tersebut, dilihat dari pengalamannya mengelola asrama-asrama yang ada
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di kampus Unpad. Pondokan dengan konsep asrama yang terintegrasi dengan

beberapa fasilitas penunjang yang strategis berada dikawasan tersebut. Mahasiswa

yang tinggal di Bukari selain dari kampus UNPAD ada pula dari kampus ITB,

mahasiswa lokal maupun mahasiswa berkebangsaan asing.

Bumi kartika Asri (Bukari) berdiri dilahan seluas 9000 meter persegi yang

memiliki dua gedung, gedung eka puspa ( diperuntukkan bagi mahasiswa laki-laki)

dan Gedung Dwi puspa ( diperuntukan bagi mahasiswa perempuan), memiliki 100

kamar ditiap gedungnya dengan kapasitas hunian 200 sampai 250 orang dan  telah

berdiri sejak tahun 2012, memiliki area belajar di tiap lantainya, memiliki area

pertemuan bersama di setiap  lantai dasar. Fasilitas penunjang lainnya juga tersedia,

seperti adanya food court, ruang belajar, ruang pertemuan, dan area rekreasi serta

tempat aktifitas lainnya. Seluruh fasilitas yang ada diharapkan membuat mahasiswa

betah tinggal di lingkungan asrama Bumi Kartika Asri, sedangkan fasilitas lain

seperti kamar fully furnish minimalis elegan, akses internet 24 jam serta keamanan

dan adanya pendampingan dari ibu asrama sebagai pengelola dapat meningkatkan

mutu belajar mahasiswa dengan melayani kebutuhan sehari hari seluruh mahasiswa

sementara mereka fokus terhadap kegiatan belajarnya.

Lingkungan asrama yang kondusif akan mendukung proses kegiatan belajar

mengajar. Lingkungan Asrama Bumi Kartika Asri yang letaknya berada cukup jauh

dari jalan raya membuat lingkungan tidak bising membuat kondisi lingkungan

cocok untuk kegiatan belajar. Lingkungannya lebih kondusif dengan adanya

kegiatan asrama yang berbentuk proses kegiatan pembinaan karakter. , adapun

kegiatannya adalah sebagai berikut; 1) kelas bahasa sunda dan bahasa Indonesia
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sebagai pendidikan bahasa agar para mahasiswa khususnya diluar daerah dapat

belajar berkomunikasi dengan bahasa daerah setempat, 2) sosialisasi tata tertib

asrama dalam rangka pembinaan kedisplinan dan tanggungjawab mahasiswa yang

tinggal diasrama, 3) Pengajian Rutin, sebagai wadah pembinaan akhlak dan

keagamaan, 4) sharing kebudayaan sebagai pengenalan budaya dari berbagai

daerah mahasiswa yang tinggal di asrama. Pendampingan selama diasrama

dilakukan pula oleh pengelola asrama dengan adanya pendamping asrama yang

memfasilitasi keluhan-keluhan mahasiswa yang tinggal diasrama baik secara

fasilitas maupun tata tertib asrama.

Kegiatan-kegiatan di atas diharapkan akan terpatri rasa saling menghargai

dan saling menghormati dilingkungan asrama, begitupun mahasiswa akan berusaha

berfikir menyelesaikan masalah, mengeluarkan ide, dan membuat keputusan yang

bijak dalam menghadapi berbagai kemungkinan dan tantangan. Selainnya itu juga

kegiatan pembinaan karakter di adakan asrama dapat mendukung terciptanya

motivasi belajar dan eksistensi mahasiswa dalam merubah pola hidup dan perilaku.

Kedepan mahasiswa mampu menjadi generasi yang diharapkan oleh orang tua,

agama, bangsa dan negaranya.

Paparan di atas menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk dapat mengkaji

lebih jauh tentang “Pengaruh Lingkungan Asrama dan Pembinaan karakter

Terhadap Motivasi Belajar Mahasiswa Di Bumi Kartika Asri Jatinangor ”

1.2. Identifikasi Masalah
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Tela’ah yang mendalam harus terus dilakukan dalam sebuah penelitian,

namun untuk lebih memahami seluruh permasalahan yang ada, peneliti harus

mampu mengidentifikasi berbagai fenomena masalah-masalah yang ada.

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mahasiswa yang tinggal diasrama sangat heterogen dimana mereka berasal

dari luar daerah jawa barat dan ada juga yang berkewarganegaraan asing

2. Mahasiswa cenderung tidak mengetahui lingkungan sekitar dengan baik

3. Mahasiswa tidak mengetahui karakter sosial masyarakat sekitar

4. Rawan pergaulan bebas dan penyalah gunaan NAPZA

5. Lemahnya pengawasan dan tidak adanya aturan yang mengikat di kost-

kostan ataupun asrama yang ada.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini peneliti uraikan dalam pertanyaan

penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana lingkungan asrama Bumi Kartika Asri Jatinangor selama ini?

2. Bagaimana pembinaan karakter Mahasiswa yang dilakukan di Bumi Kartika

Asri Jatinangor ?

3. Bagaimana motivasi belajar mahasiswa penghuni Bumi Kartika Asri

Jatinangor selama ini?

4. Bagaimana Pengaruh Lingkungan asrama dan pembinaan karakter terhadap

motivasi belajar Mahasiswa di Bumi Kartika Asri Jatinangor ?

1.4 Tujuan Penelitian
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1.4.1 Tujuan umum

Menganalisa pengaruh lingkungan asrama dan Pembinaan Karakter

terhadap Motivasi belajar mahasiswa di bumi kartika asri Jatinangor

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui bagaimana lingkungan asrama Bumi Kartika Asri Jatinangor

selama ini

2. Mengetahui bagaimana pembinaan karakter Mahasiswa ysng dilakukan di

Bumi Kartika Asri Jatinangor

3. Mengetahui bagaimana motivasi belajar mahasiswa penghuni Bumi Kartika

Asri Jatinangor selama ini

4. Mengetahui bagaimana  Pengaruh Lingkungan asrama dan pembinaan

karakter terhadap motivasi belajar Mahasiswa di Bumi Kartika Asri

Jatinangor

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian

ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperbaiki proses

pembelajaran dilihat dari lingkungan asrama dan kegiatan asrama dengan

memperbaiki beberapa faktor yang berpengaruh dan bermanfaat bagi

Mahasiswa dan pengelola asrama.
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2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar dengan

dukungan penunjang di lingkungan asrama serta pembinaan karakter di asrama.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN
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2.1 Manajemen Pendidikan

2.1.1 Pengertian Manajemen pendidikan

Kata Manajemen berasal dari bahasa Inggris to manage (kata kerja),

management (kata kerja), dan manager untuk orang yang melakukan. Bila

diterjemahkan ke Bahasa Indonesia menjadi manajemen (pengelolaan). Manajemen

menurut Husaini Usman (2014: 6) menyatakan bahwa manajemen adalah

serangkaian kegiatan yang diarahkan langsung untuk penggunaan sumber daya

organisasi secara efektif dan efesien dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut E. Mulyasa (2004: 20) manajemen pendidikan merupakan proses

pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan tersebut

mencankup perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi dan pengawasan sebagai

suatu proses untuk visi menjadi aksi.

Manajemen pendidikan adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya

pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara.

Sebagai suatu tujuan yang telah ditetapkan tentunya Manajemen mempunyai

suatu langkah-langkan yang sistemik dan sistematik dalam mencapai suatu tujuan

yang ingin dicapai. Dalam arti yang lebih luas Manajemen juga bisa disebut sebagai

pengelolaan sumber-sumber guna mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan,12
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karenanya manajemen ini memegang peranan yang sangat urgen dalam dunia

pendidikan tujuan manajemen pendidikan erat sekali dengan tujuan pendidikan

secara umum, karena manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat

untuk mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Apabila dikaitkan dengan

pengertian manajemen pendidikan pada hakekatnya merupakan alat mencapai

tujuan.

Tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkannya potensi peserta

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha

esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pokok mempelajari Manajemen pendidikan adalah untuk memperoleh

cara, tehnik, metode yang sebaik-baiknya dilakukan, sehingga sumber-sumber yang

sangat terbatas seperti tenaga, dana, fasilitas, material maupun sepiritual guna

mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

2.2. Pengertian Lingkungan Pendidikan

Lingkungan merupakan suatu tempat dimana terjadi proses interaksi antara

manusia satu dengan manusia lainnya. Lingkungan secara langsung mempengaruhi

sikap, tingkah laku dan kepribadian seseorang.

Menurut Dalyono (2005 : 129 ) lingkungan itu sebenarnya mencakup segala

material dan stimulus didalam dan diluar individu baik bersifat fisiologis,

psikologis, maupun bersifat sosio-kultural. Lingkungan juga didefinisikan oleh

Patty yang dikutip oleh Baharuddin ( 2007: 68) “ lingkungan merupakan sesuatu
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yang mengelilingi individu didalam hidupnya, baik dalam bentuk lingkungan fisik

seperti orangtua, rumah, kawan bermain, dan masyarakat sekitar maupun dalam

lingkungan psikologis seperti perasaan-perasaan yang dialami, cita-cita, persoalan-

persoalan yang dihadapi dan sebagainya”.

Menurut Ki Hajar Dewantara Pendidikan merupakan tuntunan didalam

hidup tumbuhnya anak-anak, maksudnya ialah pendidikan menuntun segala

kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan

sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan

setinggi-tingginya ( hasbullah, 2012 : 4).

Pendidikan tidak mungkin terlepas dari pengaruh lingkungan, sementara

lingkungan terdiri dari gejala-gejala yang saling mempengaruhi.

Lingkungan merupakan bagian dari kehidupan anak didik. Dalam

lingkunganlah anak didik hidup dan berinteraksi dalam mata rantai kehidupan yang

disebut ekosistem. Saling ketergantungan antara lingkungan biotik dan abiotic tidak

dapat dihindari. Itulah hukum alam yang harus dihadapi oleh anak didik sebagai

makhluk hidup yang tergolong kelompok biotic. (Syaiful Bahri Djamarah,

2002:142)

Dalam mencapai keberhasilan belajar, lingkungan merupakan salah satu

faktor penunjang. Tempat dan lingkungan belajar yang nyaman memudahkan siswa

berkonsentrasi. Dalam buku Dasar-dasar Pendidikan yang ditulis oleh Marlina

Gazali ( 1998:24 ) menyampaikan bahwa :
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lingkungan dapat diartikan sebagai salah satu yang ada disekitar anak, baik
berupa benda-benda, peristiwa-peristiwa yang terjadi maupun kondisi
masyarakat terutama yang dapat memberi pengaruh kuat kepada anak didik
yaitu lingkungan yang mana terjadi proses pendidikan berlangsung dan
lingkungan anak-anak bergaul setiap hari.

Sedangkan sartain ( seorang ahli psikologi Amerika ), sebagaimana dikutip

oleh M. Ngalim Purwanto ( 1995:72 ) bahwa yang dimaksud dengan lingkungan (

environment) adalah:

Semua kondisi dalam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu

mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, perkembangan atau life processes

seseorang kecuali gen-gen bahkan gen-gen pula dipandang sebagai menyiapkan

lingkungan ( to provide environtment) bagi gen yang lain.

Zakiyah darajat dkk (1996 : 63 ), dalam arti yang luas lingkungan ialah :

Mencakup iklim, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan dan
alam. Dengan kata lai, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan
terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa lingkungan adalah semua yang

tampak di sekeliling kita dan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi

perkembangan dan tingkah laku manusia.

2.2.1. Pengertian Belajar

Para pakar pendidikan mengemukakan pengertian yang sedikit berbeda

antara yang satu dan lainnya, namun dmikian mengacu kepada prinsip yang sama

yaitu setiap orang yang melakukan proses belajar akan mengalami suatu perubahan

tingkah laku dalam dirinya.



16

Belajar merupakan kegiatan yang terjadi pada semua orang tanpa mengenal

usia dan berlangsung seumur hidup. Belajar pada hakikatnya merupakan usaha

yang dilakukan seseorang melalui interaksi dengan lingkungannya untuk merubah

perilakunya ( Abu Ahmadi dan Joko Tri Prasetya, 2005 : 15 )

Selanjutnya menurut seorang ahli pendidikan Dimyati Mahmud yang

dikutip oleh Nini Sabini ( 2012 : 83 ) mengemukakan bahwa :

Belajar adalah suatu perubahan dalam diri seseorang yang terjadi karena

pengalaman, dalam hal ini juga ditekankan pada pentingnya perubahan tingkah

laku, baik yang dapat diamati atau tidak.

Sedangkan Uzer usman ( 2001 : 5 ) mengungkapkan bahwa : “ Belajar

adalah sebuah perubahan tingkah laku pada diri individu dan individu dengan

lingkungannya”

Seseorang diakatakan telah belajar jika pada dirinya atau individu tersebut

terjadi perubahan tertentu. Dengan kata lain bahwa belajar merupakan suatu

perubahan tingkah laku, sikap yang disebabkan oleh-pengalaman-pengalaman atau

latihan-latihan dan bukan disebabkan oleh pertumbuhan dan kematangan.

Setiap makhluk hidup pasti mengalami tahapan-tahapan yang namanya

belajar. Manusia yang baru lahir secara perlahan-lahan akan belajar untuk

menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang tentunya menginginkan adanya

perubahan yang terjadi dalam diri siswa adalah perubahan yang terencana dan

bertujuan. Siswa belajar dengan sesuatu tujuan yang lebih dulu ia tetapkan, yaitu

hasil belajar yang memuaskan.
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Oemar Hamalik ( 2005 : 21 ) mengemukakan “ Suatu bentuk pertumbuhan

atau perubahan diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku

yang baru itu, misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, timbulnya perubahan sikap,

kebiasaan-kebiasaan, keterampilan, kesanggupan menghafal, perkembangan sifat-

sifat social, emosional dan pertumbuhan jasmani”.

2.2.2 Pengertian Lingkungan Belajar

Saat proses belajar siswa membutuhkan lingkungan yang nyaman, tenang,

jauh dari kebisingan dan tentunya harus mendukung untuk belajar. Lingkungan

yang kondusif diperlukan agar siswa dapat berkonsentrasi dengan baik sehingga

dapat belajar dengan mudah.

Lingkungan belajar memberi pengaruh kepada proses dan hasil perilaku

siswa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penyediaan lingkungan belajar

bagi siswa hendaknya mendapat prioritas utama. Ini merupakan factor penentu

keberhasilan dalam membangun kemampuan perilaku siswa.

Dari perpaduan kata “lingkungan” dan “Belajar”, secara sederhana dapat

dirumuskan pengertian lingkungan belajar, yaitu suatu tempat atau suasana

(keadaan ) yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia.

Menurut Bimo Walgito ( 2010 : 146 ) “faktor lingkungan memegang

peranan penting dalam proses belajar. Faktor lingkungan perlu diperhatikan dalam

proses belajar siswa adalah tempat belajar, alat-alat belajar, suasana, waktu, dan

pergaulan”.

a)  Tempat belajar
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Tempat belajar yang baik merupakan tempat yang tersendiri, yang tenang,

warna dinding tidak tajam, di dalam ruangan tidak ada hal yang menggangu

perhatian, dan penerangan cukup.

b) Alat-alat untuk belajar

Belajar tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya alat-alat belajar yang

lengkap. Proses belajar akan terganggu apabila tidak tersedia alat-alat

belajar. Semakin lengkap alat-alat pelajarannya, akan semakin dapat orang

belajar dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya apabila alat-alat belajarnya tidak

lengkap, maka proses belajar akan terganggu.

c) Suasana

Suasana berhubungan erat dengan tempat belajar. Suasana belajar yang baik

akan memberikan motivasi yang baik dalam proses belajar dan ini akan

memberikan pengaruh yang baik pula terhadap motivasi belajarnya.

Suasana yang tenang, nyaman, dan damai akan mendukung proses belajar

d) Waktu

Pembagian waktu belajar yang tepat akan membantu proses belajar siswa.

Pembagian waktu yang dilakukan dapat membuat belajar secara teratur.

e) Pergaulan

Pergaulan  akan berpengaruh terhadap belajar. Apabila anak dalam bergaul

memilih dengan teman yang baik, maka akan berpengaruh baik terhadap diri

anak, dan sebaliknya apabila anak bergaul dengan teman yang kurang baik,

maka akan membawa pengaruh yang tidak baik pada diri anak
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Dari penjelasan tersebut dapat dilanjutkan bahwa perubahan –perubahan

yang diakibatkan lingkungan dapat bersifat menetap dan relative permanen.

Semakin kuat pengaruh lingkungan tersebut maka perubahan yang akan terjadi pada

subjek belajar diprediksikan akan semakin tinggi pula. Inilah kehebatan pengaruh

lingkungan terhadap perilaku seseorang.

Setelah mengetahui pengertian lingkungan dan belajar, maka dapat

dipahami bahwa lingkungan belajar siswa adalah kondisi atau keadaan disekitar

lingkungan tempat belajar yang dapat mempengaruhi proses dan hasil belajar.

Kondisi lingkungan tempat belajar baik selama di kampus atau di luar kampus yang

kondusif akan mendukung kegiatan belajar dan memotivasi mahasiswa untuk

mencapai hasil belajar yang maksimal.

Menurut Syah ( 2006 : 152 ) lingkungan belajar sebagai factor eksternal

siswa mempengaruhi prestasi belajar dapat digolongkan menjadi dua yaitu sebagai

berikut :

1. Lingkungan Sosial

Lingkungan social di kampus adalah seluruh warga kampus, baik guru/dosen

karyawan maupun teman-teman sekelas, dan semua dapat mempengaruhi semangat

belajar seorang siswa.

Ligkungan social siswa dirumah atau tempat tinggal ( asrama ) antara lain,

masyarakat, teman satu asrama, yang mempunyai andil cukup besar dalam

mempengaruhi belajar siswa.

Lingkungan yang dominan dalam mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah

tempat ia tinggal. Bentuk dan isi serta cara mendidik atau membina selama disarm
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akan mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya watak, budi pekerti, dan

kepribadian setiap manusia.

2. lingkungan non social

Lingkungan non social yang berpengaruh terhadap belajarnya diantaranya Kampus

dan letaknya, Asrama dan fasilitas tempat tinggal siswa, ruang-ruang belajar,

keadaan belajar, fasilitas pendukung belajar seperti akses internet, ruang diskusi

dan media untuk belajar.

2.3 Pembinaan karakter

2.3.1 Pengertian pembinaan

Pembinaan berasal dari kata bina, yang mendapat imbuhan pe-an,

sehingga menjadi kata pembinaan. Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan

kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang

lebih baik. Pembinaan merupakan proses, cara membina dan penyempurnaan

atau usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang

lebih baik. Pembinaan pada dasarnya merupakan aktivitas atau kegiatan yang

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab

dalam rangka penumbuhan, peningkatan dan mengembangkan kemampuan serta

sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan.

Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non formal yang

dilakukan secara sadar, berencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam

rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan

suatu dasar-dasar kepribadiannya seimbang, utuh dan selaras, pengetahuan dan

keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan/keinginan serta kemampuan-
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kemampuannya sebagai bekal, untuk selanjutnya atas perkasa sendiri menambah,

meningkatkan dan mengembangkan dirinya, sesamanya maupun lingkungannya ke

arah tercapainya martabat, mutu dan kemampuan manusiawi yang optimal dan

pribadi yang mandiri (Simanjuntak,  B.,  I.  L Pasaribu, 1990 :84)

Menurut Mangunhardjana (Mangunhardjana, 1986 : 17 ) untuk melakukan

pembinaan ada beberapa pendekatan yang harus diperhatikan oleh seorang

pembina, antara lain:

a. Pendekatan informative (informative approach), yaitu cara menjalankan

program dengan menyampaikan informasi kepada peserta didik. Peserta

didik dalam pendekatan ini dianggap belum tahu dan tidak punya

pengalaman.

b. Pendekatan partisipatif (participative approach), dimana dalam pendekatan

ini peserta didik dimanfaatkan sehingga lebih ke situasi belajar bersama.

c. Pendekatan eksperiansial (experienciel approach), dalam pendekatan ini

menempatkan bahwa peserta didik langsung terlibat di dalam pembinaan, ini

disebut sebagai belajar yang sejati, karena pengalaman pribadi dan langsung

terlibat dalam situasi tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu

proses belajar dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan,

keterampilan dan sikap yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kemampuan

seseorang atau kelompok.

Pembinaan tidak hanya dilakukan dalam keluarga dan dalam lingkungan

sekolah saja, tetapi diluar keduanya juga dapat dilakukan pembinaan. Pembinaan
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dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun intrakurikuler yang ada

di kampus dan lingkungan sekitar atau tempat tinggal (asrama).

Asrama dibangun oleh institusi pendidikan sebagai tempat tinggal untuk

orang-orang yang sedang menempuh pendidikan di institusi yang bersangkutan,

bahkan tidak jarang institusi pendidikan yang bekerjasama dengan perusahaan

swasta dalam pengelolaan asrama.

Dalam istilah asing dormitory adalah suatu tempat tidur ( place for

sleeping), suatu ruang, bangunan atau bagian dari bangunan dengan perlengkapan

untuk tidur sejumlah orang.

2.4 Karakter

2.4.1 Pengertian karakter

Karakter adalah seperangkat sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda

kebaikan, kebajikan, dan kematangan moral seseorang. Secara etimologi, istilah

karakter berasal dari bahasa Latin character, yang berarti watak, tabiat, sifat-sifat

kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak.

Menurut Poerwadarminta, karakter berarti tabiat, watak sifat-sifat kejiwaan,

akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain (Syarbini,

2012:13). Sikap seseorang merupakan bagian dari karakter, bahkan dianggap

cerminan karakter seseorang tersebut. Dalam hal ini, sikap seseorang terhadap

sesuatu yang ada di hadapannya, biasanya menunjukan bagaimana karakter orang

tersebut. Jadi, semakin baik sikap seseorang maka akan dikatakan orang dengan

karakter baik. Dan sebaliknya, semakin tidak baik sikap seseorang maka akan

dikatakan orang dengan karakter yang tidak baik.



23

Menurut Simon Philips, karakter adalah kumpulan tata nilai menuju pada

suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan

(Fathul Muin, 2011:160).

Unsur terpenting dalam pembentukan karakter adalah pikiran karena pikiran

yang di dalamnya terdapat seluruh program yang terbentuk dari pengalaman

hidupnya, merupakan pelopor segalanya. Program ini kemudian membentuk sistem

kepercayaan yang akhirnya dapat membentuk pola berpikir yang bisa

mempengaruhi perilakunya. Jika program yang tertanam tersebut sesuai dengan

prinsip-prinsip kebenaran universal, maka perilakunya berjalan selaras dengan

hukum alam. Hasilnya, perilaku tersebut membawa ketenangan dan kebahagiaan.

Sebaliknya, jika program tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal,

maka perilakunya membawa kerusakan dan menghasilkan penderitaan. Oleh karena

itu pikiran harus mendapatkan perhatian serius.

Menurut Coon, karakter adalah suatu penilaian subjektif terhadap

kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau

tidak dapat diterima oleh masyarakat (Zubaedi, 2011:8).

Karakter merupakan kualitas moral dan mental seseorang yang

pembentukan-nya dipengaruhi oleh faktor bawaan (fitrah, nature) dan lingkungan

(sosialisasi pendidikan, nurture). Potensi karakter yang baik dimiliki manusia

sebelum dilahirkan, tetapi potensi-potensi tersebut harus dibina melalui sosialisasi

dan pendidikan sejak usia dini



24

Menurut Mansur Muslich (2010:70), karakter adalah cara berfikir dan

berperilaku seseorang yang menjadi ciri khas dari tiap individu untuk hidup dan

bekerjasama, baik dalam keluarga, masyarakat dan negara.

Karakter tidak terbatas pada pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki

pengetahuan kebaikan belum tentu mampu bertindak sesuai dengan

pengetahuannya, jika tidak terlatih (menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan

tersebut. Karakter juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan

demikian diperlukan tiga komponen karakter yang baik (components of good

character), yaitu:

1. Pengetahuan tentang moral (moral knowing)

Dimensi-dimensi dalam moral knowing yang akan mengisi ranah kognitif

adalah kesadaran moral (moral awareness), pengetahuan tentang nilai-nilai

moral (knowing moral values), penentuan sudut pandang (perspective taking),

logika moral (moral reasoning), dan pengenalan diri (self knowledge).

2. Perasaan/penguatan emosi (moral feeling)

Moral feeling merupakan penguatan aspek emosi peserta didik untuk menjadi

manusia berkarakter. Penguatan ini berkaitan dengan bentuk-bentuk sikap yang

harus dirasakan oleh peserta didik, yaitu kesadaran akan jati diri (conscience),

percaya diri (self esteem), kepekaan terhadap derita orang lain (emphaty), cinta

kebenaran (loving the good), pengendalian diri (self control), dan kerendahan

hati (humility).
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3. Perbuatan bermoral (moral action)

Moral action merupakan perbuatan atau tindakan moral yang merupakan hasil

(outcome) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang

mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik (act morally) maka harus

dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu kompetensi (competence), keinginan

(will), dan kebiasaan (habit).

Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembinaan

karakter adalah upaya pelatihan, pendidikan dan pengarahan kepada bentuk

implementasi pemikiran dan cara berpikir individu dalam memandang,

menentukan, menginterpretasikan, mendeskripsikan, menyimpulkan, dan

mengambil suatu tindakan yang terbentuk karena proses kontinuitas secara

signifikan melalui proses belajar individu, sosialisasi dengan lingkungan dan

masyarakat maupun individu lain, yang akhirnya membentuk pola pikir dan cara

pandang pada masing-masing individu.

Pendidikan/pembinaan karakter adalah pendidikan/pembinaan yang

menekankan pada pembentukan nilai-nilai karakter pada anak didik. Empat ciri

dasar pendidikan karakter yang dirumuskan oleh seorang pencetus pendidikan

karakter dari Jerman yang bernama FW Foerster (1869-1966)

1. Pendidikan karakter menekankan setiap tindakan berpedoman terhadap nilai

normatif. Anak didik menghormati norma-norma yang ada dan berpedoman

pada norma tersebut.



26

2. Adanya koherensi atau membangun rasa percaya diri dan keberanian, dengan

begitu anak didik akan menjadi pribadi yang teguh pendirian dan tidak mudah

terombang-ambing dan tidak takut resiko setiap kali menghadapi situasi baru.

3. Adanya otonomi, yaitu anak didik menghayati dan mengamalkan aturan dari

luar sampai menjadi nilai-nilai bagi pribadinya. Dengan begitu, anak didik

mampu mengambil keputusan mandiri tanpa dipengaruhi oleh desakan dari

pihak luar.

4. Keteguhan dan kesetiaan. Keteguhan adalah daya tahan anak didik dalam

mewujudkan apa yang dipandang baik. Dan kesetiaan marupakan dasar

penghormatan atas komitmen yang dipilih.

Dari 4 kriteria pendidikan karakter ini dapat diartikan sebagai berikut ;

a. Hati mencakup kejujuran dan bertanggung jawab.

b. Pikir mencakup kecerdasan dan kreatif

c. Rasa mencakup peduli dan suka menolong

d. Raga mencakup bersih dan disiplin

Hati berada diurutan pertama, yang essensinya semua tindakan yang

dilakukan berawal dari hasrat atau keinginan hati. Lalu otak mengembangkan

teknisnya, harus seperti apa dan bagaimana, sehingga menimbulkan rasa dalam

bertindak, dan melibatkan raga dalam implementasinya.

Berpijak pada 4 (empat ) ciri dasar pendidikan karakter di atas, kita bisa

menerapkannya dalam pola pendidikan yang diberikan pada anak didik, misalnya

memberikan pemahaman sampai mendiskusikan tentang hal yang baik dan buruk,

memberikan kesempatan dan peluang untuk mengembangkan dan mengekplorasi
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potensi dirinya serta memberikan apresiasi atas potensi yang dimilikinya,

menghormati keputusan dan mensupport  anak didik dalam mengambil keputusan

terhadap dirinya, menanamkan pada anak didik akan arti keteguhan dan

bertanggung jawab serta berkomitmen atas pilihannya, kecakapan soft skill ini akan

terbentuk melalui pelaksanaan pembinaan karakter baik dilingkungan akademis,

keluarga dan masyarakat salah satunya adalah asrama yang menjadi tempat tinggal

selama mengikuti kegiatan akademis perkuliahannya, sehingga asrama mempunyai

peran dalam pembinaan karakter mahasiswa yang tinggal di tempat tersebut.

Dalam proses membina karakter mahasiswa dalam meningkatkan motivasi

belajarnya, mahasiswa akan berfikir untuk menyelesaikan masalah, mengeluarkan

ide dan membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi berbagai kemungkinan

dan tantangan. Paradigma pembelajaran memberikan peran lebih banyak kepada

mahasiswa untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka

memiliki motivasi belajar, karakter serta ketrampilan yang dibutuhkan oleh

mahasiswa. Konsep pembelajaran komprehensif adalah jenis berkonsep asrama.

Asrama adalah sarana tempat tinggal yang dibangun sebagai sarana penunjang

belajar dan sarana pembinaan karakter antara mahasiswa dengan mahasiswa, antara

mahasiswa dengan keluarga mahasiswa dan antara mahasiswa dengan masyarakat.

Dengan adanya asrama diharapkan tercipta sebuah pendidikan yang berkarakter

sehingga proses belajar dan pembelajaran dapat menghasilkan lulusan dengan baik.

Adapun fungsi dari pembinaan karakter, yaitu antara lain: Mengembangkan

potensi dasar agar berhati, berpikiran, dan berperilaku baik. Memperkuat dan
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membangun perilaku yang multikultur. Dan meningkatkan peradaban yang

kompetitif.

Kementrian Pendidikan Nasional Indonesia dalam Suyadi (2013 : 8-9) telah

merumuskan 18 nilai-nilai yang ditanamkan dalam diri warga Indonesia dalam

upaya menguatkan karakter Bangsa , nilai nilai tersebut diantaranya yaitu :

a. Religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakn

ajaran agama ( aliran kepercayaan ) yang dianut, termasuk dalam hal ini

adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama (aliran

kepercayaan) lain, serta hidup rukun dan berdampingan.

b. Jujur, sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan,

perkataan, dan perbuatan ( mengetahui apa yag benar, mengatakan yang

benar, dan melakukan yang benar) sehingga menjadikan orang

bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya.

c. Toleransi, yakni sikap dan prilaku yang mencerminkan penghargaan

terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, Bahasa, ras,

etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar

dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut.

d. Disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala

bentuk peraturan dan tata tertib yang berlaku

e. Kerja keras, yakni perilaku yang menunjukan upaya secara sungguh-

sungguh dalam menyelesaikan tugas, permasalahan, pekerjaan dan lain-lain

dengan sebaik-baiknya.
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f. Kreatif, yakni sikap dan perilau yang mencerminkan inovasi dalam berbagai

segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara

baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik sebelumnya.

g. Mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain

dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini

bukan berarti tidak boleh bekerjasama secara kolaboratif, melainkan tidak

boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain.

h. Demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan

hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain.

i. Rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap dan perilaku yang mencerminkan

penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan

dipelajari secara lebih mendalam.

j. Semangat Kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang

menempatkan kepentingan bangsa dan Negara diatas kepentingan pribadi

atau individu dan golongan

k. Cinta Tanah Air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga,

setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap Bahasa, budaya,

ekonomi, politik dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima

tawaranbangsa lain yang dapat merugikan banngsa sendiri.

l. Menghargai Prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan

mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi

yang lebih tinggi.
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m. Komunikatif, senang besahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan

terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun sehingga

tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik.

n. Cinta Damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan suasana damai,

aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau

masyarakat tertentu.

o. Gemar Membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk

menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik

buku, jurnal, majalah, koran dan sebagainya, sehingga menimbulkan

kebijakan bagi dirinya

p. Peduli Lingkungan, yakni sikap dan  tindakan yang selalu berupaya menjaga

dan melestarikan lingkungan sekitar.

q. Peduli Sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian

terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya.

r. Tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan

tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, social,

masyarakat, bangsa, Negara, maupun agama.

Adapun beberapa nilai-nilai yang dilakukan dalam program pembinaan

karakter di asrama Bumi Kartika Asri adalah ;

1. Religius
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2. Disiplin

3. Mandiri

4. Bersahabat

5. Peduli sosial

6. Menghargai Prestasi

7. Tanggung jawab

Asrama atau pondokan dalam perkembangannya mengikuti pola kebutuhan

mahasiswa berbeda dengan asrama dahulu yang hanya menyediakan suatu ruangan

yang luas dengan beberapa tempat tidur dan kamar mandi diluar yang digunakan

secara bersama-sama, model pengembangan saat ini asrama atau pondokan

menyiapkan beberapa type kamar dengan kamar mandi di dalam sehingga faktor

kenyamanan penghuninya menjadi bahan perimbangan pengembangan tersebut,

sehingga tidak heran banyak asrama/pondokan yang lebih privacy selain dari pada

hal tersebut beberapa ruang belajar, ruang pertemuan dan area fasilitas umum

penunjang kenyamanan dalam belajar penghuni disiapkan pengelola.

Asrama Bumi Kartika Asri yang berdiri di lahan seluas 9000 meter, dengan

2 gedung dan tiap gedung terdiri dari 4 lantai, dua gedung tersebut disiapkan untuk

memfasilitasi perbedaan gender selain hal tersebut asrama bumi kartika asri

menyiapkan kawasan terpadu dengan fasilitas one stop services sebagai sarana

penunjang pendidikan, Asrama ini mengambil motto pondokan sekelas asrama

bernuansa hotel, hal tersebut berdasar kepada konsep yang digunakan adalah

asrama dengan adanya tata tertib, sanksi dan kegiatan yang dilakukan untuk

mahasiswa diasrama, selain daripada hal tersebut tersedianya ruang belajar, area

makan atau kantin, ruang pertemuan (lobby) serta fasilitas antar jemput mahasiswa
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disiapkan di Asrama bumi kartika asri dengan tujuan mahasiswa yang tinggal akan

focus kepada kegiatan atau tugasnya dalam mengemban ilmu di kampus. Bernuansa

hotel karena banyaknya varian type kamar mulai dari standar sampai VIP yang bisa

dipilih mahasiswa sesuai kebutuhannya.

Adapun tata tertib yang harus di taati mahasiswa yang tinggal di asrama

bumi kartika asri adalah :

a. Jam Malam dan kunjungan

Jam malam mahasiswa penghuni asrama adalah pukul 23.00 wib dihari

senin sampai dengan jumat untuk hari sabtu sampai pukul 24.00 wib, setelah lewat

jam tersebut semua mahasiswa penghuni asrama wajib berada diasrama atau

kamarnya masing-masing, sedangkan jam berkunjung tamu sampai pukul 22.00

wib dan hanya di perbolehkan di area lobby lantai dasar.

b. kewajiban-kewajiban di asrama

1) Bagi Mahasiswa yang mempunyai keperluan diluar lingkungan asrama wajib

lapor kepada ibu asrama dan mengisi buku keluar.

2) Mahasiswa dilarang membawa barang barang membahayakan (senjata tajam)

3) Mahasiswa dilarang membawa, menggunakan atau mengedarkan barang

terlarang ( narkoba) dan sejenisnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di

Negara Republik Indonesia.

4) Mahasiswa dilarang memasuki area gedung putri atau putra segala pertemuan

antar gender disiapkan di ruang bersama ( lobby ) di lantai dasar.
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5) Mahasiswa dilarang membuang sampah sembarangan, mencorat coret dinding

dan melakukan hal yang dapat merusak dan mengganggu kenyamanan

penghuni lainnya.

6) Mahasiswa dilarang melakukan ancaman baik fisik ataupun psikis kepada rekan

penghuni asrama.

C. Sanksi

Bagi penghuni/mahasiswa yang melanggar aturan tata tertib akan dikenakan

sanksi berupa tegran atau surat peringatan bahkan jika pelanggaran aturannya berat

bisa di keluarkan dari asrama.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa asrama mempunyai

konsep yang telah diterapkan kepada mahasiswa yang merupakan sarana tempat

tinggal, sarana penunjang belajar dan sarana pembinaan dengan mematuhi

peraturan atau tata tertib yang berlaku di asrama.

2.5 Motivasi Belajar

2.5.1 Pengertian motivasi

Kata “motif”, diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu. Motif dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari

dalam dan di dalam subjek. Untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi

mencapai suatu tujuan. Bahkan motif dapat diartikan sebagai suatu kondisi intern

(kesiapsiagaan). Berawal dari kata “motif” itu, maka motivasi dapat diartikan

sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-

saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat

dirasakan/mendesak.
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Menurut Mc.Donald, ( Sardiman A.M, 2000 : 73 ) motivasi adalah perubahan

energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan

didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan.

Motivasi menurut Eysenck dan kawan-kawan (Slameto, 2010: 170 )

dirumuskan sebagai suatu proses yang menentukan tingkatan kegiatan, intensitas,

konsistensi, serta arah umum dari tingkah laku manusia, merupakan konsep yang

rumit dan berkaitan dengan konsep-konsep lain seperti minat, konsep diri, sikap,

dan sebagainya.

Dalam hal ini indikator motivasi belajar yang dimaksud yakni: adanya suatu

keinginan untuk berhasil dalam belajar, adanya suatu dorongan dan kebutuhan

dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita untuk masa depan, adanya penghargaan

dalam belajar, adanya suatu kegiatan yang menarik dalam proses pembelajaran,

mengatasi kebosanan dalam belajar

Menurut sutrisno (2011:109) Motivasi adalah suatu factor yang mendorong

seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, oleh karena itu motivasi sering

kali diartikan pula sebagai factor pendorong perilaku seseorang.

Pemuasan kebutuhan merupakan tujuan dari motif yang menggerakkan

seseorang. Barelson dan stainer mendefinisikan bahwa motivasi sebagai keadaan

dalam diri seseorang yang mendorong mengaitkan atau menggerakkan, dan yang

mengarahkan atau menyalurkan prilaku ke arah tujuan  ( Kontz, 2001 : 115 ).
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Gambar 1. Rantai Motivasi

Sumber : Barelson dan steiner dalam Koontz (2001:115)
Dalam tingkat dari lima kebutuhan dasar, orang tidak merasa perlu kedua

hingga tuntutan pertama telah puas, maupun ketiga sampai kedua telah puas, dan

sebagainya. Maslow,s Need Hierarchy Theory atau A theory Of Human

Motivation, dikemukakan oleh Abraham Maslow tahun 1943 menyatakan

kebutuhan dan kepuasan seseorang itu jamak yaitu meliputi kebutuhan biologis dan

psikologis berupa materiil dan non materill ( Hasibuan, H.Malayu.S.P. 2007 : 104),

dari sudut motivasi teori tersebut mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan

yang benar-benar dipenuhi, sebuah kebutuhanm yang ada dasarnya telah dipenuhi

tidak lagi memotivasi ( Robbins dan Timoty, 2009 : 224 )

Kebutuhan dasar Maslow adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Fisiologis

Ini adalah kebutuhan biologis. Mereka terdiri dari kebutuhan oksigen, makanan,

air, dan suhu tubuh relatif konstan. Mereka adalah kebutuhan kuat karena jika

seseorang tidak diberi semua kebutuhan, fisiologis yang akan datang pertama

dalam pencarian seseorang untuk kepuasan.

2. Kebutuhan Keamanan

Ketika semua kebutuhan fisiologis puas dan tidak mengendalikan pikiran lagi

dan perilaku, kebutuhan keamanan dapat menjadi aktif. Orang dewasa memiliki

sedikit kesadaran keamanan mereka kebutuhan kecuali pada saat darurat atau

periode disorganisasi dalam struktur sosial (seperti kerusuhan luas). Anak-anak

sering menampilkan tanda-tanda rasa tidak aman dan perlu aman.

kebutuhan keinginan ketegangan
n

perilaku kepuasan
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3. Kebutuhan Cinta, sayang dan kepemilikan

Ketika kebutuhan untuk keselamatan dan kesejahteraan fisiologis puas, kelas

berikutnya kebutuhan untuk cinta, sayang dan kepemilikan dapat muncul.

Maslow menyatakan bahwa orang mencari untuk mengatasi perasaan kesepian

dan keterasingan. Ini melibatkan kedua dan menerima cinta, kasih sayang dan

memberikan rasa memiliki.

4. Kebutuhan Esteem

Ketika tiga kelas pertama kebutuhan dipenuhi, kebutuhan untuk harga bisa

menjadi dominan. Ini melibatkan kebutuhan baik harga diri dan untuk seseorang

mendapat penghargaan dari orang lain. Manusia memiliki kebutuhan untuk

tegas, berdasarkan, tingkat tinggi stabil diri, dan rasa hormat dari orang lain.

Ketika kebutuhan ini terpenuhi, orang merasa percaya diri dan berharga sebagai

orang di dunia. Ketika kebutuhan frustrasi, orang merasa rendah, lemah, tak

berdaya dan tidak berharga.

5. Kebutuhan Aktualisasi Diri

Ketika semua kebutuhan di atas terpenuhi, maknanya adalah kebutuhan untuk

aktualisasi diri diaktifkan. Maslow menggambarkan aktualisasi diri sebagai

orang perlu untuk menjadi dan melakukan apa yang orang itu “lahir untuk

dilakukan.” “Seorang musisi harus bermusik, seniman harus melukis, dan

penyair harus menulis.” Kebutuhan ini membuat diri mereka merasa dalam

tanda-tanda kegelisahan. Orang itu merasa di tepi, tegang, kurang sesuatu,

singkatnya, gelisah. Jika seseorang lapar, tidak aman, tidak dicintai atau

diterima, atau kurang harga diri, sangat mudah untuk mengetahui apa orang itu
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gelisah tentang hal ini tidak selalu jelas apa yang seseorang ingin ketika ada

kebutuhan untuk aktualisasi diri.

Terdapat 2 faktor yang membuat seseorang dapat termotivasi untuk belajar,

yaitu :

a. Pertama, motivasi belajar berasal dari factor internal.

Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa

pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk

menjalani kehidupan.

b. Kedua, motivasi belajar dari factor eksternal, yaitu dapat berupa rangsangan

dari orang lain, atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi

psikologis orang yang bersangkutan

2.5.2 Definisi motivasi belajar

Berdasarkan berbagi definisi tentang motivasi, disimpulkan motivasi belajar

adalah sebagai sesuatu keadaan dalam diri mahasiswa yang mendorongdan

mengarahkan perilakunya pada tujuan yang ingin dicapainya dalam mengikuti

pendidikan tinggi. Idealnya tujuan mahasiswa dalam mengikuti pendidikan tinggi

adalah untuk menguasai bidang ilmu yang dipelajarinya, sehingga dalam

mempelajari setiap bahan pembelajaran mahasiswa terdorong untuk menguasai

bahan pembelajaran tersebut dengan baik, dan bukan hanya untuk sekedar lulus

meski dengan nilai yang sangat baik sekalipun.

Sedangkan belajar pada hakekatnya merupakan proses kegiatan secara

berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik secara konstruktif.

a. Jenis-jenis motivasi
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Motivasi dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Ada jenis motivasi

yang terjadi karena keinginan seseorang yang ingin mendapatkan sesuatu. Jenis

motivasi lain yaitu motivasi yang yang terjadi karena seseorang tersebut ingin

mengejar target yang telah ditentukan agar berhasil sesuai dengan apa yang

diharapkan. Biggs dan Telfer dalam Sugihartono, dkk (2007: 78) menjelaskan

jenis-jenis motivasi belajar dapat dibedakan menjadi empat macam, antara lain:

(1) Motivasi instrumental; (2) Motivasi sosial, peserta didik belajar untuk

penyelenggarakan tugas; (3) Motivasi berprestasi; (4) Motivasi instrinsik.

Motivasi Instrumental merupakan dorongan yang membuat peserta didik

belajar karena ingin mendapatkan hadiah. Motivasi sosial menjadikan peserta

didik lebih terlibat dalam tugas. Peserta didik belajar untuk meraih keberhasilan

yang telah ditentukan, karena peserta didik memiliki motivasi berprestasi, dan

peserta didik memiliki rasa ingin belajar dengan keinginannya sendiri karena

mendapatkan dorongan dari motivasi instrinsik. Ngalim Purwanto (2003: 72)

menyebutkan bahwa motivasi mengandung tiga komponen pokok: “(1)

Menggerakan; (2) Motivasi juga mengarahkan atau menyalurkan tingkah

laku;(3) Menopang dan menjaga tingkah laku”.

Berdasarkan komponen diatas, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar

memiliki beberapa jenis dan juga mengandung komponen, antara lain

menggerakkan, mengarahkan, dan menopang atau menjaga tingkah laku. Pada

dasarnya motivasi itu dapat muncul dari diri sendiri maupun dari orang lain,

sehingga para siswa mampu meningkatkan motivasi belajarnya bisa karena dirinya

sendiri maupun dari orang lain.
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b. Indikator orang termotivasi

Orang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri orang

tersebut. Ciri-ciri orang termotivasi anatara lain tidak mudah putus asa dalam

menyelesaikan suatu pekerjaan, selalu merasa ingin membuat prestasinya

semakin meningkat. Sardiman (2009: 83) mengemukakan motivasi

yang ada pada setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

“(1) Tekun menghadapi tugas; (2) Ulet menghadapi kesulitan; (3) Menunjukkan
minat terhadap macam-macam masalah; (4) Lebih senang bekerja mandiri; (5)
Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin; (6) Dapat mempertahankan
pendapatnya; (7) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu; (8) Senang
mencari dan memecahkan masalah soal-soal”.

H. Djali (2009: 109-110) menyebutkan bahwa individu yang memiliki

motivasi yang tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut:

“(1) Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi; (2)
Memilih tujuan yang realistis; (3) Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia
memperoleh umpan batu dengan segera dan nyata untuk menentukan baik atau
tidaknya hasil atau pekerjaannya; (4) Senang berkerja sendiri dan bersaing untuk
mengungguli orang lain; (5) Mampu menggunakan pemuasan keinginannya
demi masa depan yang lebih baik; (6) Tidak tergugah untuk sekedar
mendapatkan uang, status atau keunggulannya tetapi lambang prestasilah yang
dicarinya”.

Hamzah B.Uno (2008: 23) mengemukakan bahwa ciri-ciri atau indikator

motivasi antara lain : “(1) Adanya hasrat dan keinginan berhasil; (2) Adanya

dorongan dan kebutuhan dalam belajar;(3) Adanya harapan dan cita-cita masa

depan;(4) Adanya penghargaan dalam belajar; (5) Adanya kegiatan yang menarik

dalam kegiatan ;(6) belajarAdanya lingkungan belajar yang kondusif”.

Berdasarkan ciri-ciri diatas maka dapat disimpulkan bahwa siswa yang

memiliki ciri-ciri termotivasi adalah siswa yang ulet dalam menyelesaikan tugas,
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siswa tekun, menunjukan minat, selalu memperhatikan, semangat dan adanya

hasrat untuk berhasil.

d.  Fungsi Motivasi

Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang, karena motivasi dapat menjadikan

seseorang mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Motivasi juga dapat

mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu.

Sardiman (2007: 85) menjelaskan motivasi akan mendorong seseorang

untuk melakukan sesuatu, karena motivasi memiliki fungsi seperti:

“(1) mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang
melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari
setiap kegiatan yang akan dikerjakan; (2) menentukan arah perbuatan, yakni
kearah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian motivasi dapat memberikan
arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya;

(3) menyeleksi perbuatan yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus
dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-
perbuatan yang tidak bermanfaat lagi bagi tujuan tersebut.”

Oemar Hamalik (2004: 175) menjelaskan fungsi motivasi antara lain :

mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Perbuatan belajar akan terjadi

apabila seseorang tersebut memiliki motivasi, sebagai pengarah, artinya dapat

menjadi jalan agar mampu menuju arah yang ingin dicapai, sebagai penggerak,

berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar kecilnya motivasi akan menentukan

cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.

Berdasarkan fungsi motivasi diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi

motivasi adalah memberikan arah dalam meraih apa yang diinginkan, menentukan
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sikap atau tingkah laku yang akan dilakukan untuk mendapatkan apa yang

diinginkan dan juga sebagai mendorong seseorang untuk melakukan aktivitas.

Ada tiga komponen utama dalam motivasi yaitu :

1) Kebutuhan, terjadi bila individu merasa ada ketidak seimbangan antara apa

yang ia miliki dan yang ia harapkan.

2) Dorongan, merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam

rangka memenuhi harapan. Dorongan merupakan kekuatan mental

berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi.

3) Tujuan, adalah hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut

mengarahkan perilaku dalam hal ini perilaku belajar ( dimyati dan

mudjiono, 2009 : 80)

2.5.3 Fungsi dan peranan motivasi

Sehubungan dengan fungsi motivasi terhadap suatu perbuatan Arief S.

Sardiman, dkk (2003:83) menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang

melepaskan energy. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak

dari setiap kegiatan yang dikerjakan.

2. Menemukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.

Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus

dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya.

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang

harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan

perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Seseorang

peserta didik yang akan menghadapi ujian dengan harapan dapat lulus, tentu
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akan melakukan kegiatan belajar dan tidak akan menghabiskan waktunya

untuk melakukan hal yang tidak perlu, sebab tidak serasi dengan tujuan.

Pasaribu (2003 :51) mengemukakan bahwa peranan motivasi berprestasi

dalam belajar sebagai berikut :

“1) mempengaruhi dan menghubungkan motif yang mendorong individu untuk
melakukan suatu kegiatan dalam situasi belajart. 2) reinforcement atau
menggiatkan anak dalam belajar. Usaha usaha yang dapat digunakan dalam rangka
reinforcement yaitu : a) mengemukakan pertanyaan, b) memberikan ganjaran, c)
hadiah, dan d) member hukuman”.

Uraian tersebut senada dengan pernyataan Arief S sardiman, dkk (2003:83)

mengatakan bahwa motivation is essential condition of learning, sehingga tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa motivasi merupakan factor utama dalam upaya

mencapai keberhasilan dalam belajart. Dalam belajar, motivasi memegang peranan

penting dalam memberikan gairah, semangat dan rasa senang.

3.1 Kerangka Pemikiran

Motivasi belajar merupakan perubahan perilaku dan peningkatan

kemampuan baik dalam hasil belajar maupun terhadap lingkungan masyarakat.

Pemuasan kebutuhan merupakan tujuan dari motif yang menggerakkan seseorang.

Barelson dan stainer mendefinisikan bahwa motivasi sebagai keadaan dalam diri

seseorang yang mendorong, mengaitkan atau menggerakkan, dan yang

mengarahkan atau menyalurkan prilaku ke arah tujuan  ( Kontz, 2001 : 115 ).

Motivasi belajar dipengaruhi oleh beberapa factor (1) factor individual atau

dari dalam individu, factor kematangan, kecerdasan, latihan dan ulangan, motivasi,

dan factor pribadi, dan (2) factor dari luar : factor lingkungan, social, tempat belajar

dan media fasilitas pendukung.
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Lingkungan belajar merupakan area kawasan yang dapat memotivasi dan

merubah perilaku serta membuat dorongan hasrat dan keinginan untuk

meningkatkan prestasi dengan motivasi social, lingkungan yang baik, nyaman dan

memudahkan dapat memeberikan efek secara psikologis dalam meningkatkan

motivasi dalam belajar yang berdampak pada hasil belajar dan perubahan prilaku

dalam pengembangannya.

Fasilitas merupakan segala sesuatu yang dapat memudahkan dan

memperlancar proses belajar baik secara langsung maupun tidak langsung. Asrama

sebagai Lingkungan belajar berpengaruh terhadap motivasi belajar, asrama

mempunyai fasilitas dukungan mulai dari ruang bersama, ruang belajar serta

fasilitas pelayanan yang memudahkan mahasiswa melaksanakan kegiatan

belajarnya.

Asrama selain menjadi tempat tinggal dan hunian bagi mahasiswa

mempunyai dukungan atau support kepada mahasiswa yang tinggal dengan

program dukungan non-formal dalam melatih kedisiplinan, serta melatih

menghargai dan menghormati mahasiswa lain yang berbeda daerah dan saling

mengetahui keberagaman daerah masing-masing. Lingkungan belajar dan Kegiatan

asrama termasuk factor yang mempengaruhi dari dalam diri individu dalam

kemampuan psikologis dan merubah perilaku sehingga mampu memberikan

motivasi belajar mahasiswa.

Lingkungan asrama dalam hal penyediaan fasilitas penunjang yang dapat

memberikan kemudahan, kenyamanan dan keamanan pada siswa didukung oleh

program pembinaan karakter di asrama yang dilakukan disinyalir mampu
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memberikan motivasi belajar siswa yang diharapkan dapat memberikan hasil

belajar atau prestasi belajar yang maksimal

Dari uraian tersebut, dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut

:

3.2 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atas masalah yang sedang diteliti dan

disampaikan dalam kalimat pernyataan. Berdasarkan kajian teori dan kerangka

berpikir, maka hipotesis penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

Lingkungan Belajar ( X1)

a. Fasilitas belajar

b. Suasana belajar

c. Waktu belajar

d. Pergaulan

Menurut Bimo Walgito ( 2010 :
146 )

Pembinaan Karakter ( X2 )

1. Religius

2. Disiplin

3. Mandiri

4. Bersahabat

5. Peduli social

6. Menghargai Prestasi

7. Tanggung jawab

18 nilai-nilai karakter
Kementrian Pendidikan Nasional
Suyadi ( 2013 : 8-9)

Motivasi Belajar ( Y )

kebutuhan dan kepuasan
seseorang itu jamak yaitu
meliputi kebutuhan biologis dan
psikologis berupa materiil dan
non materill ( Hasibuan,
H.Malayu.S.P. 2007 : 104)

1. Kebutuhan
2. Dorongan
3. Tujuan
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1. Terdapat pengaruh Lingkungan asrama terhadap motivasi belajar

Mahasiswa Asrama bumi Kartika Asri jatinangor.

2. Terdapat pengaruh Pembinaan Karakter diasrama terhadap motivasi belajar

mahasiswa di Asrama Bumi Kartika Asri

3. Terdapat pengaruh lingkungan asrama dan Pembinaan Karakter terhadap

motivasi belajar di asrama bumi kartika asri jatinangor

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian
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Penelitian ini juga disebut penelitian kausal yakni penelitian yang bertujuan

untuk mengetahui pengaruh antara variabel yang diteliti (Sugiyono, 2013)

Analisis data kuantitatif adalah bentuk analisa yang menggunakan angka-

angka dan perhitungan dengan metode statistik, maka data tersebut harus

diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu

untuk mempermudah dalam menganalis dengan menggunakan program SPSS for

windows.

3.2. Unit Observasi Dan Lokasi

Penelitian ini akan dilakukan pada Mahasiswa Di Asrama Bumi Kartika Asri

Jatinangor  dengan waktu kurang lebih 2 bulan.

3.3. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini meliputi 3 variabel yaitu Lingkungan Asrama

(X1) dan Pembinaan Karakter (X2) sebagai variabel bebas (Independent Variabel)

dan Motivasi Belajar Mahasiswa (Y) sebagai variabel terikat (Dependent Variabel).

3.4. Populasi Dan Penentuan Sampel

3.4.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2006: 90) populasi adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

46
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Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Di asrama Bumi Kartika

Asri Jatinangor dengan jumlah 210 orang.

3.4.2. Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik

Purposive Sampling. Sampel yang diambil memiliki ciri-ciri yang khusus dari

populasi, sehingga di anggap cukup representative. Sehingga dari jumlah populasi

yang ada yang dijadikan sebagai sampel/ responden berdasarkan kriteria adalah 50

orang responden.

3.5. Operasional Variabel

Seperti yang terungkap didalam identifikasi masalah penelitian, bahwa

pokok masalah yang diteliti adalah lingkungan Asrama (X1) dan Pembinaan

karakter (X2) sebagai variable bebas (independent) dan Motivasi belajar (Y)

sebagai variable terikat ( dependent ). Berdasarkan pendekatan penelitian dengan

memakai dimensi variable yang telah di definisikan oleh para ahlinya dapat pada

table 3.1 berikut ;

Table 3.1

Definisi Operasional

Sub Variabel Dimensi Indikator Skala

Lingkungan Asrama Tempat Belajar 1. Memahami Konsep
lingkungan Asrama
sebagai lingkungan
belajar

Ordinal
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(Mengacu pada teori
Bimo Walgito
(2010:146)

2. Tersedianya Area
belajar

Alat-alat belajar 1. Memiliki Area
penunjang belajar

2. Memiliki alat dan
fasilitas belajar

Ordinal

Suasana Belajar 1. Memiliki kondisi
lingkungan yang baik

2. Kondisi tempat belajar
jauh dari kebisingan

Ordinal

Waktu 1. Memahami aturan
kedisiplinan

2. Mampu melatih
kemandirian belajar

Ordinal

Pergaulan 1. Kemampuan saling
menghargai dan
menghormati.

2. Saling mengenal baik
personal ataupun
budaya.

Ordinal

Pembinaan Karakter

(Mengacu pada teori
FW Foerster (1869-1966)
dan 18 nilai-nilai karakter
Kementrian Pendidikan
Nasional Suyadi ( 2013 :
8-9)

Religius 1. Taat Beragama
2. Sikap toleransi

Ordinal

Jujur 1. Berkata sesuai tindakan Ordinal

Disiplin 1. Mentaati tata tertib
asrama

2. Mengikuti jadwal
kuliah sesuai waktu
yang ada

Ordinal
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Mandiri 1. Mampu menjaga
kebersihan kamar

2. Mampu mengatur
jadwal belajar di
asrama

Ordinal

Bersahabat 1. Mampu berkomunikasi
dengan teman di
asrama

2. Tidak mebeda-bedakan
dalam memilih teman

Ordinal

Peduli Sosial 1. Senang membantu
2. Memiliki Kepekaan

sosial

Ordinal

Menghargai
prestasi

1. Selalu berusaha
belajar yang baik

2. Memahami
pentingnya prestasi

3. Menghargai teman
diasrama.

Ordinal

Motivasi Belajar

Kebutuhan dan
kepuasan seseorang itu
jamak yaitu meliputi
kebutuhan biologis dan
psikologis berupa
materiil dan non materill
( Hasibuan,
H.Malayu.S.P. 2007 :
104) dan Motivasi
Hirarki Kebuhuhan
Maslow

Kebutuhan
Fisiologis

1. Mampu memberikan
perhatian dan
kenyamanan

Ordinal

Kebutuhan
Keamanan

1. Menjamin rasa aman
selama berada di
asrama

Ordinal

Kebutuhan cinta,
sayang dan
kepemilikan

1. Mampu memberikan
perhatian tanpa
membedakan latar
belakang mahasiswa

Kebutuhan
esteem

1. Adanya penghargaan
dan penghormatan
atas kegiatan yang
dilakukan

Kebutuhan
aktualisasi diri

1. Pengelola mampu
mengadakan
pelatihan, pembinaan
dan kegiatan yang
mendukung belajar
Mahasiswa

3.6 Teknik Pengumpulan Data
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3.6.1 Prosedur Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan

pengamatan secara langsung serta mencatat fenomena yang terjadi di lokasi

penelitian.

2) Wawancara

Wawancara, yaitu suatu cara pengumpulan data melalui wawancara langsung

dengan responden dengan menyiapkan daftar pertanyaan terstruktur yang

digunakan untuk memperoleh informasi mengenai penilaian responden

tentang lingkungan asrama dan kegiatan pembinaan karakter di asrama Bumi

Kartika Asri. Pengumpulan data dengan metode wawancara dilakukan

kepada pengelola asrama dan beberapa Mahasiswa secara random.

3) Kuesioner

Metode kuesioner dipakai sebagai metode utama dalam penelitian ini.

Kuesioner sering disebut angket yang merupakan daftar pertanyaan yang

disodorkan atau dikirimkan kepada responden untuk dijawab. Dari bentuk

pertanyaan yang diajukan, dalam penelitian ini yang digunakan adalah jenis

pertanyaan tertutup, karena disediakan daftar jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan sehingga responden cukup memilih salah satu dari
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jawaban-jawaban itu. Penilaian terhadap pengaruh lingkungan asrama dan

kegiatan pembinaan karakter terhadap motivasi belajar mahasiswa di asrama

bumi kartika asri jatinangor menggunakan skala Likert dengan rentang

penilaian 1 sampai dengan 5 (Sugiyono, 2008), dimana nilai 1 dikategorikan

ukuran pernyataan sangat tidak setuju (STS), 2 menunjukkan ukuran

pernyataan tidak setuju (TS), 3 menunjukkan ukuran pernyataan cukup setuju

(CS), 4 menunjukkan ukuran setuju (S), 5 menunjukkan ukuran sangat setuju

(SS).

3.6.2  Uji Validitas

Uji validitas mengukur apakah data yang diperoleh dari pengumpulan data

melalui metode kuisioner dapat dipercaya atau tidak serta apakah dapat mewakili

apa yang hendak diteliti. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada

kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.

Uji validitas ini dimaksudkan untuk menguji seberapa baik instrumen

penelitian mengukur konsep yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui apakah

item-item pertanyaan yang tersaji dalam kuesionar benar-benar mampu

mengungkapkan dengan pasti tentang apa yang akan diteliti. Caranya yaitu dengan

analisis item dimana setiap nilai yang ada pada setiap butir pertanyaan

dikorelasikan dengan nilai total seluruh butir pertanyaan. Menurut Sugiyono (2008)

pengujian validitas dapat dilakukan dengan menggunakan korelasi Pearson

Product Moment. Pengukuran pada analisis butir yaitu dengan cara skor-skor yang

ada kemudian  dikorelasikan  dengan  menggunakan  Rumus korelasi product
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moment yang dikemukakan oleh Pearson dalam Arikunto,  (2002:  146) sebagai

berikut:
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Keterangan:

rxy : koefisien korelasi antara x dan y rxy

N : Jumlah Subyek

X : Skor item

Y : Skor total

∑X : Jumlah skor items

∑Y : Jumlah skor total

∑X2 : Jumlah kuadrat skor item

∑Y2 : Jumlah kuadrat skor total

(Suharsimi Arikunto, 2002 : 146 )

Kesesuaian harga rxy diperoleh dari perhitungan dengan menggunakan

rumus diatas dikonsultasikan  dengan  tabel  harga  regresi moment dengan

korelasi harga rxy lebih besar atau sama dengan regresi tabel, maka butir

instrumen tersebut valid dan jika rxy lebih kecil dari regresi tabel maka butir

instrumen tersebut tidak valid.

Sugiyono (2008) butir yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium

(skor total) serta korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa butir tersebut mempunyai

validitas yang tinggi pula. Syarat minimum untuk dianggap memenuhi syarat

adalah nilai r = 0,3; jika nilai r < 0,3 maka dinyatakan  tidak valid.
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Ketentuan penilaian validitas dengan kriteria sebagai berikut:

0.800 ≤ rxy < 1.000 Validitas Sangat Tinggi

0.600 ≤ rxy < 0.799 Validitas Tinggi

0.400 ≤ rxy < 0.599 Validitas Cukup

0.200 ≤ rxy < 0.399 Validitas Rendah

0.000 ≤ rxy < 0.199 Validitas Sangat Rendah

rxy ≤ 0.000 Tidak Valid

Menurut Imam Ghozali (2006: 45) beberapa cara untuk mengukur validitas

antara lain:

a. Melakukan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor variabel

Hipotesis yang diajukan adalah:

Ho : skor butir pertanyaan berkorelasi positif dengan total skor konstruk

Ha : skor butir pertanyaan tidak berkorelasi positif dengan total skor konstruk

Uji signifikasi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r

tabel. Jika r hitung lebih besar dibandingkan r tabel dan nilai positif maka

butir pertanyaan atau indikator tersebut valid. Selain dengan cara tersebut,

untuk menguji signifikansi dapat juga dengan membandingkan t hitung

dengan t tabel. Jika t hitung lebih besar daripada t tabel, maka r memang

memiliki korelasi positif.

b. Melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan

total skor konstruk
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Jika   korelasi   antara   masing- masing   indikator   terhadap   total   skor

konstrukk menunjukkan hasil signifikan, maka dapat disimpukan bahwa

masing- masing indikator adalah valid.

3.6.3. Uji Realibilitas

Uji reliabilitas mengukur tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam

mengukur suatu gejala atau kejadian. Semakin tinggi reabilitas suatu alat pengukur,

semakin stabil pula alat pengukur tersebut untuk mengukur suatu gejala dan

sebaliknya jika reabilitas rendah maka alat tersebut tidak stabil dalam mengukur

suatu gejala. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reabilitas yang tinggi atau dapat

dipercaya apabila alat ukur tersebut stabil sehingga dapat diandalkan

(dependability) dan dapat digunakan untuk meramalkan (predictability). Uji

reabilitas dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a) Pengukuran ulang.

Caranya, kepada responden diberikan pertanyaan yang sama namun pada

waktu yang berbeda. Darinya akan dilihat apakah jawaban yang diberikan

responden dapat konsisten atau tidak.

b) Pengukuran sekali.

Pada cara ini pengukuran yag dilakukan hanya sekali kemudian hasilnya

dibandingkan dengan pertanyaan-pertanyaan lain atau dilakukan dengan

mengukur korelasi antar jawaban variabel. Uji ini dapat dilakukan dengan uji

statistik Cornbach alpa. Suatu variabel dikatakan realibel jika nilai Cronbach

Alpa lebih besar dari 0,60.
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Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan tekhnik

Formula Alpha Cronbach dan dengan menggunakan program SPSS for windows. Rumus :

α = 






 


 xS

jS

k

k
2

2

1
1

Keterangan :

α   =  koefisien reliabilitas alpha k =  jumlah item

Sj  =  varians responden untuk item I Sx =  jumlah varians skor

total

Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran (2000: 312) yang sembagi

tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut, jika alpha atau r hitung:

1) 0,8 - 1,0 = Reliabilitas baik

2) 0,6 - 0,799 = Reliabilitas diterima

3) kurang dari 0,6 = Reliabilitas kurang baik

2.6 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang dikemukakan sebelum dapat dijabarkan sebagai berikut :

H0 : Tidak terdapat pengaruh lingkungan asrama dan pembinaan

karakter Terhadap Motivasi belajar Mahasiswa di Asrama Bumi

Kartika Asri Jatinangor.

Ha : Terdapat pengaruh lingkungan asrama dan pembinaan karakter

terhadap motivasi belajar mahasiswa di asrama Bumi Kartika Asri

Jatinangor .
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Pasangan hipotesis tersebut kemudian diuji untuk diketahui tentang diterima

atau ditolaknya hipotesis. Untuk melakukan pengujian digunakan uji signifikan

koefisien berganda, dengan taraf signifikan 5% dengan rumus sebagai berikut:

 1/

/




knJK

kJK
F

residu

regres
hitung

Dimana :

JK regresi = Jumlah Kuadarat

JK residu = Jumlah kuadrat total dikorelasikan dikurangkan jumlah kuadrat

K = Jumlah variabel bebas

n = Jumlah anggota sampel

Maka akan diperoleh distribusi F dengan pembilang ( K ) dan dk penyebut

(n-k-1) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tolak H0 jika F hitung > F tabel Ha diterima (signifikan)

- Terima H0 jika F hitung < F tabel Ha ditolak (tidak signifikan)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pendidikan saat ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi setiap orang.  Melalui

pendidikan seseorang dapat memahami potensi yang dimilikinya dan kemudian

mengembangkan sesuai dengan kebutuhannya. Menurut Undang-Undang No. 20

tahun 2003 Pasal 1 ayat 1 tentang pendidikan “Pendidikan adalah usaha sadar dan

terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses pembelajaran agar peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting dalam membentuk

kepribadian manusia. Melalui pendidikan terjadilah proses perekayasaan dan

pembentukan manusia menjadi sumber daya yang berkemampuan sesuai dengan

rumusan tujuan yang ditetapkan dalam pendidikan. Hal ini sesuai dengan tujuan

utama pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan

moral siswa.

Penentu utama pendidikan adalah guru. Guru merupakan sumber ilmu

pembimbing, pendidik, Pembina dan pengayom bagi peserta didik. Guru

memegang kendali yang sangat strategis dalam setiap proses pembelajaran seluruh
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siswa. Dalam proses belajar mengajar, interaksi guru dan siswa yang menghasilkan

output yaitu prestasi belajar menjadi fokus utama pencapaian tujuan pendidikan.

Prestasi belajar siswa merupakan tingkat keberhasilan siswa atau kemampuan

seorang siswa dalam usaha melakukan kegiatan belajarnya dan mempelajari materi

pelajaran di sekolah yang diperoleh sesuai dengan bobot yang ingin dicapainya dari

hasil tes mengenai sejumlah materi pelajaran tertentu.

Faktor yang berpengaruh dalam menentukan prestasi belajar salah satunya

yaitu guru. Guru dan siswa adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan

dalam dunia pendidikan. Guru bertugas mendidik setiap siswa menjadi lebih

produktif. Guru juga memiliki peranan yang sangat penting karena memegang

pendidikan dan pengajaran di sekolah sehingga dapat menjadi salah satu faktor

penentu keberhasilan siswa. Jika kompetensi guru rendah maka prestasi belajar

siswa pun rendah, begitu juga sebaliknya (Jejen Musfah 2011:3).

Kompetensi yang dimiliki guru akan menjadi sarana untuk mampu mencetak

siswa yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian), kematangan

emosional, dan moral serta spritual. Dengan demikian, akan dihasilkan generasi

masa depan yang siap hidup dengan tantangan zamannya. Sosok guru yang

berkualitas, kompeten dan unggul serta berdedikasi yang tinggi akan mampu

dengan profesional menjalankan seluruh tugas nya.

Sukmadinata (2006:197) menyatakan “Guru harus mengenal dan memahami

siswa dengan baik memahami tahap perkembangan yang telah dicapainya,

kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta
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faktor dominan yang mempengaruhinya”. Dalam Peraturan Menteri Nasional RI

Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar Kompetensi Akademik dan Kompetensi

Guru menyebutkan bahwa “Guru harus menguasai empat kompetensi utama, yaitu

pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional yang terintegrasi dalam kinerja

guru”.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang

Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan,

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru

atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Finch &

Crunkilton, (1992: 220) Menyatakan “Kompetencies are those taks, skills, attitudes,

values, and appreciation thet are deemed critical to successful employment”.

Pernyataan ini mengandung makna bahwa kompetensi meliputi tugas,

keterampilan, sikap, nilai, apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan

hidup/penghasilan hidup. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi

merupakan perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam

melaksanakan tugas di lapangan kerja.

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, dalam

hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran yang

berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang berkaitan dengan

fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik belajar (Djohar, 2006 :

130). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah

hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak jenisnya, dapat
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berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,

dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya.

Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan bahwa standar kompetensi guru dipilah

ke dalam tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran,

pengembangan profesi, dan penguasaan akademik.

Kompetensi guru sangat berhubungan erat dengan kinerja guru, rendahnya

kinerja guru sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang dihasilkan, seorang

guru yang memiliki kompetensi yang baik belum tentu memiliki kinerja yang baik.

Menurut Rachmawati dan Daryanto (2013: 101), “Penilaian kinerja guru

merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius khususnya oleh

pengawas”. Berkenaan dengan standar kinerja guru, Sahertian (dalam Rachmawati

dan Daryanto, 2013: 121) menyatakan bahwa, “Standar kinerja guru itu

berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti bekerja

dengan siswa secara individual, persiapan dan perencanaan pembelajaran,

pendayagunaan media pembelajaran, melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman

belajar, kepemimpinan yang aktif dari guru”.

Kinerja sangat penting dalam menentukan kualitas kerja seseorang termasuk

guru. Supardi (2014: 19) menyatakan, “Kinerja guru merupakan kemampuan dan

keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran”. Kinerja guru

meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut tugas profesionalnya sebagai guru dan

tugas pengembangan pribadi guru. Kualitas kinerja guru sangat menentukan

kualitas pendidikan dikarenakan guru merupakan sosok yang paling sering
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berinteraksi secara langsung dengan peserta didik pada saat proses pembelajaran.

Penilaian kinerja guru dengan berbagai bentuk merupakan suatu sasaran dan proses

sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa Kinerja guru merupakan elemen

penting dalam pendidikan dan penentu tinggi rendahnya kualitas pendidikan.

Widyoko (dalam Suprihatiningrum, 2014: 139) menjelaskan bahwa, “ Kinerja

guru berkaitan dengan kompetensi guru artinya untuk memiliki kinerja yang baik

harus didukung dengan kompetensi yang baik. Tanpa memiliki kompetensi yang

baik, seorang guru tidak mungkin dapat memiliki dan menggunakan informasi

untuk menentukan efisiensi dan efektivitas tugas-tugas guru, serta pencapaian

sasaran. Kinerja guru yang tinggi sangat diperlukan dalam setiap usaha kerja sama

untuk mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, kinerja guru yang rendah akan

sangat sulit mencapai hasil yang baik dan berdampak buruk pada kinerja guru dan

tujuan organisasi. Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga

kegiatan pembelajaran di kelas, yaitu perencanaan program kegiatan pembelajaran,

pelaksanaan kegiatan pembelajaran, evaluasi/penilaia pembelajaran (Rachmawati

dan Daryanto, 2013: 121). Oleh karena itu, indikator-indikator kinerja tersebut

harus dipahami dan dilaksanakan oleh guru sebagai bekal dalam melaksanakan

suatu pekerjaan.

Kompetensi guru bukan salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar,

namun adanya dorongan dari individu itu sendiri untuk berprestasi. Dorongan untuk

berprestasi dalam diri siswa sangat dibutuhkan untuk bisa menimbulkan semangat

dalam mencapai target prestasi atau standar yang diinginkan. Dorongan ini juga
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disebut dengan motivasi berprestasi, motivasi yang diperlukan para siswa agar bisa

berprestasi sesuai dengan tuntutan yang ada. Ini sesuai dengan pendapat Sanjaya

(2008:22) yang menyatakan “Anak didik yang berprestasi rendah belum tentu

disebabkan oleh kemampuan yang rendah pula, tetapi mungkin disebabkan oleh

tidak adanya dorongan atau motivasi”.

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas,

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik. Keberhasilan suatu proses pembelajaran akan dapat dilihat

dari tercapainya tujuan akhir dari proses itu sendiri. Untuk dapat mencapai tujuan

dari pembelajaran tersebut harus ada interaksi yang positif antara pendidik dan

peserta didik. Keberhasilan dari proses pembelajaran itu sendiri juga sangat

tergantung dari interaksi yang tercipta di kelas selama pembelajaran berlangsung.

Untuk dapat menciptakan proses pebelajaran yang menimbulkan adanya interaksi

diperlukan kemampuan dari pendidik. Pendidik yang dalam hal ini adalah guru

diharapkan mampu menyajikan pembelajaran yang akan mendorong peserta didik

memberikan umpan balik. Guru yang berkompeten akan lebih mampu menciptakan

lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya

sehingga tujuan dari pembelajaran berada pada tingkat optimal.

Keberhasilan proses pembelajaran tidak hanya berasal dari kompetensi guru

saja. Peserta didik juga memiliki peran dalam keberhasilan proses pembelajaran.
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Adanya kesadaran dan keinginan untuk belajar dari peserta didik juga sangat

membantu tercapainya keberhasilan suatu proses pembelajaran. Kesadaran dan

keinginan ini akan tercipta apabila peserta didik memiliki motivasi belajar yang

tinggi. “Motivasi yang baik dan memadai dapat mendorong siswa menjadi lebih

aktif dalam belajar dan dapat meningkatkan prestasi belajar dikelas” (Iskandar,

2012:182)

Motivasi bagian dari faktor intern dan merupakan unsur psikologis dalam

hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar, maka motivasi memiliki peranan

yang sangat penting. Seseorang akan berhasil dalam belajar jika pada dirinya ada

keinginan untuk belajar. Keinginan atau dorongan inilah yang disebut motivasi.

Motivasi dalam hal ini meliputi: pertama,mengetahui apa yang akan dipelajari.

Kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Dengan berpijak pada

kedua unsur motivasi inilah, maka ini sebagai dasar permulaan yang baik untuk

belajar. Sebab tanpa motivasi peserta didik  tidak akan mengerti  apa yang akan

dipelajari dan tidak memahami mengapa hal itu dipelajari (Sardiman, 2007)

Motivasi yang timbul dari peserta didik merupakan motivasi intrinsik.

Motivasi intrinsik berpengaruh terhadap kelangsungan proses belajar peserta didik.

Selain motivasi belajar intrinsik , motivasi yang tidak kalah penting untuk

membangkitkan kemauan belajar siswa adalah motivasi belajar ekstrinsik. Motivasi

belajar ektrinsik adalah motivasi belajar yang datangnya karena adanya dorongan

dari luar diri siswa. Untuk itulah guru memiliki kewajiban untuk memberikan

dorongan kepada peserta didik dalam meningkatkan motivasi belajarnya, sehingga
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dengan bantuan itu anak didik dapat keluar dari kesulitan belajar. Motivasi belajar

yang rendah dari peserta didik akan berdampak pada suasana belajar yang tidak

menyenangkan bagi peserta didik.

Motivasi belajar bagi peserta didik dapat dibangkitkan melalui para motivator

yang handal dan profesional. Motivasi belajar dapat dibangun dari dalam diri

peserta didik melalui motivator yang dalam hal ini peran motivator bagi peserta

didik di sekolah adalah pengajar atau guru. Untuk dapat memotivasi peserta didik,

seorang guru harus memiliki kompetensi yang unggul. Sebagai bagian dari tugas

dan kewajibannya, guru harus dapat memberikan motivasi yang baik kepada peserta

didik. Seorang guru yang memiliki kompetensi yang unggul akan mampu menjadi

motivator bagi peserta didiknya. Kompetensi guru dan motivasi belajar peserta

didik secara tidak langsung memiliki kaitan yang erat, karena dimana seorang guru

memiliki kompetensi yang mumpuni baik secara paedagogik, profesional,

kepribadian maupun sosial, maka seorang guru akan dapat memotivasi peserta

didiknya.

Peserta didik akan memiliki persepsi yang baik terhadap kompetensi guru yang

mumpuni, sehingga peserta didik akan memberikan apresiasi kepada guru berupa

motivasi belajar yang tinggi dari dalam diri peserta didik. Seorang guru yang

mampu memberikan motivasi kepada peserta didik akan dapat menciptakan

suasana pembelajaran yang kondusif. Untuk itu, sangat penting bagi seorang guru

untuk memiliki kompetensi yang unggul. Kemudian dalam hubungannya dengan

kegiatan belajar, yang penting bagaimana menciptakan kondisi atau suatu proses
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yang mengarahkan siswa itu melakukan aktivitas belajar, dalam hal ini peran guru

sangat penting. Bagaimana guru melakukan usaha-usaha untuk dapat

menumbuhkan dan memberikan motivasi agar anak didiknya melakukan aktivitas

belajar dengan baik, sebab selama ini dapat peneliti identifikasi beberapa masalah

yang ada diantaranya kompetensi guru yang masih perlu tingkatkan, kinerja guru

yang masih belum terarah, motivasi siswa yang erndah dan juga hasil belajar siswa

yang dirasa jauh dari harapan pihak sekolah.

Berdasarkan uraian dan realita diatas yang ada maka penulis tertarik untuk

mengangat judul penelitian, “Pengaruh Kompetensi Dan Kinerja Guru

Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMP Muhammadiyah 6 Bandung”

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Tema dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kompetensi Dan Kinerja Guru

Terhadap Motivasi Belajar Siswa SMP Muhammadiyah 6 Bandung”

Permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi  guru masih perlu peningkatan

2. Kinerja guru masih belum terarah

3. Motivasi belajar siswa rendah.

4. Hasil belajar siswa rendah
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1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi, maka penulis dapat

merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi  guru SMP Muhammadiyah 6?

2. Bagaimana kinerja guru SMP Muhammadiyah 6?

3. Bagaimana motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 6?

4. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan kinerja guru terhadap

motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 6 ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui kompetensi  guru di SMP Muhammadiyah 6.

2. Mengetahui kinerja guru di SMP Muhammadiyah 6

3. Mengetahui motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 6

4. Mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan kinerja guru

terhadap motivasi belajar siswa.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis :
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Penelitian ini sebagai pedoman bagi guru,bahwa seorang guru yang

mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik sangat berpengaruh terhadap

motivasi belajar siswa.

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan:

a) Dapat meningkatkan pngetahuan sehingga bisa menjadi guru yang

berkompeten.

b) Mempunyai rasa tanggung jawab sehingga memiliki kinerja yang baik.

c) Jika kompetensi dan kinerja guru baik maka akan dapat memberikan

motivasi yang baik terhadap anak didik.
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BAB  II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Manajemen

Secara bahasa atau etimologi manajemen disadur dari bahasa Perancis Kuno

yaitu ménagement yang artinya adalah seni melaksanakan serta mengatur. Dari asal

usul katanya saja sudah dapat kita terka bahwa sebenarnya manajemen adalah

sebuah seni. Mengapa seni? Simple, karena jika kita sudah memasuki dunia

manajemen maka kita akan menemukan keindahannya. Bukankah seni itu indah?

Lalu dimana letak keindahannya? Memang, seni itu relatif. Tapi kita memiliki

asumsi yang sama bahwa apapun yang teratur, rapi, dan terstruktur itu indah.

Sebagai contoh sederhananya saja adalah ranting pohon. Ranting pohon itu

menjalar tumbuh tidak teratur, tetapi ketidak teraturannya itu teratur sehingga

tercipta suatu keindahan. Contoh lainnya adalah corak batik. Kebanyakan corak

batik itu “hanya” seperti goresan gambar yang tak berpola. Tetapi, ketidak teraturan

dalam corak batik itu teratur sehingga terbentuklah suatu keindahan atau “seni”.

Lalu apa hubungannya dengan manajemen? Ingat definisi diatas, manajemen

itu bertujuan untuk mengatur. Logikanya manajemen ada untuk mengatur sesuatu

yang belum teratur. Ataupun mencari keteraturan dalam suatu ketidak teraturan

sehingga terciptanya sebuah pola yang baru.
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Pengertian Manajemen Menurut Ahli

“Manajemen adalah suatu seni, tiap tiap pekerjaan bisa diselesaikan dengan orang

lain” Mary Parker F.

“Manajemen ialah wadah didalam ilmu pengetahuan, sehingga manajemen bisa

dibuktikan secara umum kebenarannya.” George R. Terry

“Manajemen merupakan proses dalam membuat suatu perencanaan,

pengorganisisasian, pengendalian serta memimpin berbagai usahda dari anggota

entitas/organisasi dan juga mempergunakan semua sumber daya yang dimiliki

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan” Stoner

(Gambar1 : Diagram Fungsi Manajemen www.managementstudyguide.com)
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Dalam teorinya ada 5 fungsi utama manajemen, yaitu :

1. Planning(Perencanaan)

Proses ini untuk menentukan tujuan dari perusahaan/organisasi dalam

bentuk visi dan misi baik jangka panjang dan jangka pendek. Selain itu,

strategi-strategi yang harus ditempuh juga sudah harus ditentukan dari awal.

Supaya, dalam pelaksanaannya akan mudah untuk mencapai tujuan

perusahaan.

2. Organizing(Mengorganisasi)

Fungsi ini berguna untuk mengorganisasi/mengatur orang-orang yang ada

dalam organisasi/perusahaan tersebut. Supaya, mereka dapat menjalankan

peran dan fungsinya masing-masing dengan maksimal. Istilah kerennya

adalah the right man at the right place.

3. Staffing(Penempatan)

Tidak jauh berbeda dengan organizing, staffing ini lebih luas. Kalau

organizing lebih ke me manajemen sumber daya manusia sedangkan

staffing lebih ke sumber daya secara umum. Misalkan, peralatan dan

inventaris yang dimiliki.

4. Coordinating(Mengkoordinasi)

Coordinating ialah fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan efisensi dan

efektifitas kinerja, membuat suasana dalam lingkungan kerja menjadi

dinamis, sehat, nyaman, dll. Fungsi ini diemban ditangan manajer, jadi

manajer memiliki fungsi utama untuk mengkoordinasi bawahannya supaya

dapat meningkatkan performa kerja masing-masing.
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5. Controlling(Mengontrol)

Ini adalah fungsi terakhir manajemen, setelah semuanya dilakukan maka

langkah terakhir adalah mengontrolnya. Dalam fungsi ini terdapat elemen-

elemen penting, misalkan evaluasi dan pembuatan kebijakan baru. Fungsi

controlling ini penting, supaya kinerja orang-orang didalamnya tidak

menurun minimal standard kalau bisa meningkat.

2.1.2 Manajemen Pendidikan

Standar Nasional Pendidikan memang merupakan kriteria minimal tentang

sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar

tersebut terdiri dari delapan poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh

penyelenggara dan satuan pendidikan yang berada di indonesia.

Fungsi dari standar nasional pendidikan ini adalah sebagai dasar dalam

perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan

pendidikan nasional yang bermutu. Sementara itu Standar nasional pendidikan ini

bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa dan membentuk peradaban serta watak bangsa yang bermartabat.

BERIKUT INI ADALAH DELAPAN POIN DARI STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN:

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (SKL)

Untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, SKL digunakan sebagai

pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan kepada peserta didik. Standar

tersebut meliputi Kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan juga
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menengah, SKL minimal kelompok mata pelajaran dan juga SKL minimal mata

pelajaran.

STANDAR ISI

Hal ini juga mencakup materi minimal serta tingkat kompetensi minimal untuk

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan juga jenis pendidikan

tertentu. Standar ini tersebut memuat kerangka dasar dan juga struktur kurikulum,

beban belajar serta kurikulum satuan pendidikan dan kalender pendidikan.

STANDAR PROSES

Proses Pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara Interaktif,

Inspiratif, Menyenangkan, Menantang dan juga membuat termotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan juga kemandirian sesuai dengan bakat minat dan perkembangan

psikologis dan fisik peserta didik. Namun didalam proses pembelajaran tersebut

juga harus memasukkan unsur keteladanan.

STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen

pembelajaran, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk

mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional tersebut.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan

minimal yang harus dipenuhi oleh sang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah
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dan sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan dari undang – undang yang

berlaku.

STANDAR SARANA DAN PRASARANA

Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perlengkapan

sarana pendidikan, buku dan sumber belajar yang lainnya. Setiap satuan pendidikan

wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan satuan kelas, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan,

laboratorium dan ruangan penunjang lainnya.

STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya Operasi, investasi serta biaya

personal. Biaya investasi satuan pendidikan dimaksud meliputi biaya sarana

prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Sementara biaya personal

yang dimaksud adalah biaya pendidikan yang harus dikeluarkan pesesrta didik

untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara Kondusif, teratur dan juga

berkelanjutan.

Sementara biaya operasi yang dimaksud meliputi gaji tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan dan juga tunjangan yang melekat pada gaji. Bahan dan

peralatan habis pakai dan juga biaya tak langsung pendidikan seperti biaya

telekomunikasi, konsumsi dan transportasi.
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STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

Penilaian pada jenjang pendidikan dasar sampai jenjang menengah terdiri dari

penilaian hasil belajar oleh pendidik. Satuan pendidikan dan oleh pemerintah.

Sementara untuk pendidikan tinggi terdiri dari penilaian pendidik dan juga satuan

pendidikan tinggi.

2.1.3 Kompetensi

Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Kompetensi adalah

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki,

dihayati,dan dikuasai oleh guru atau pengajar dalam melaksanakan tugas

keprofesionalan.

Kompetensi guru dapat dimaknai sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan

dan sikap yang berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam

melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran.

Guru sebagai tenaga profesional berarti: pekerjaan guru hanya dapat dilakukan

oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, dan sertifikat pendidik

sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu.

Syarat menjadi guru dan wajib memiliki:

a. Kualifikasi akademik

b. Kompetensi
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c. Sertifikat pendidik

d. Sehat jasmani dan rohani

e. Kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional

Menurut Wijaya dan Rusyan (1994:8) kompetensi adalah kemampuan

melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi

merujuk kepada performance dan perbuatan yang rasional, untuk memenuhi

versifikasi tertentu di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan.

Robbins (2001:37) menyebut kompetensi sebagai ability, yaitu kapasitas

seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk oleh dua faktor,

yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, kemampuan

intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk guru dan dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya”.

Berdasarkan uraian diatas kompetensi guru dapat didefinisikan sebagai

penguasaan terhadap pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam menjalankan

profesinya sebagai guru.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum

penetapan Standar Kompetensi Guru adalah:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan

Nasional.
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c. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839)

Tujuan adanya Standar Kompetensi Guru adalah sebagai jaminan

dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang

bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara profesional, dapat dibina

secara efektif dan efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan

terhadap pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai bidang tugasnya yang

dia emban.

Kompetensi guru merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam

jenjang pendidikan apapun karena kemampuan itu memiliki kepentingan

tersendiri dan sangat penting untuk dimiliki oleh setiap guru sebab :

a. Kompotensi guru merupakan alat seleksi dalam penerimaan calon guru.

Dengan adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru akan

terdapat pedoman bagi para administrator dalam memilih guru yang

diperlukan. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa setiap guru yang

memenuhi syarat tersebut diharapkan akan berhasil dalam mengemban

tugasnya.

b. Kompetensi guru penting dalam pembinaan dan pengembangan guru

karena telah ditentukan standar ukurannya. Guru yang memiliki

kompetensi penuh masih terus perlu dibina agar kompetensinya tetap

mantap, sedangkan  bagi guru yang memiliki kompetensi di bawah

standar administrator dapat menyusun perencanaan yang relevan agar
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guru tersebut memiliki kompetensi yang sama atau seimbang dengan

guru yang lain.misalnya dengan jalan pelatihan atau melanjutkan studi

ke jejang yang lebih tinggi.

c. Kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum karena

berhasil tidaknya pendidikan guru  terletak pada komponen dalam proses

pendidikan guru yang salah satunya adalah komponen

kurikulum,Kurikulun pendidik dan tenaga kependidikan harus disusun

berdasarkan kompetensi ysng diperlukan oleh setiap guru.Dengan

demikian tujuan program pendidikan sistem penyampaian ,evaluasi dan

sebagainya harus direncanakan agar relevan dengan tuntutan

kemampuan guru.

d. Kompetensi guru penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar-

mengajar dan hasil belajar karena belajar-mengajar dan hasil belajar yang

diperoleh siswa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru yang

mengajar dalam membimbing siswa. Guru yang mampu akan lebih

mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan

serta akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa

berada pada tingkat optimal.

Kompetensi adalah kewenangan, kemampuan untuk menentukan sesuatu.

Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang

atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya

pengajaran dan pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik, dan guru adalah

seseorang yang profesinya mengajar.
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Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan bahwa standar kompetensi guru

dipilah kedalam tiga komponen yang saling bekaitan, yaitu pengelolaan

pembelajaran, pengembangan profesi, dan penguasaan akademik.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi

Guru, adapun macam-macam kompetensi yang harus dimiliki oleh tenaga guru

antara lain: kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan profesi.

Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru.

a. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik,

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi

yang dimilikinya. Setiap sub-kompetensi dijabarkan menjadi indikator

esensial sebagai berikut;

1) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan

2) Pemahaman terhadap peserta didik

3) Pengembangan kurikulum/silabus

4) Perancangan pembelajaran

5) Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis

6) Pemanfaatan teknologi pembelajaran

7) Evaluasi hasil belajar
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8) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai

potensi yang dimiliki

b. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan

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

rinci sub-kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Mantap

2) Berakhlak mulia

3) Arif dan bijaksana

4) Berwibawa

5) Stabil

6) Dewasa

7) Jujur

8) Menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat

9) Secara objektif mengevaluasi kinerja sendiri

10) Mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan

c. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi

dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.

Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial sebagai

berikut:
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1) Berkomunikasi lisan, tulisan dan isyarat

2) Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional

3) Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga

kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali peserta

didik

4) Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku

5) Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat

kebersamaan

d.Kompetensi Profesional

Kompetensi Profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum

mata pelajaran disekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya,

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Setiap

subkompetensitersebut memiliki indikator esensial sebagai berikut:

1) Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai standar isi program

satuan pendidikan, mata pelajaran, atau kelompok mata pelajaran

yang diampu

2) Konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni

yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan

program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata

pelajaran yang diampu
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Semua kompetensi tersebut diatas bersifat holistik dan integratif dalam

kinerja guru. Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi:

1) Pengenalan peserta didik secara mendalam.

2) Penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content)

maupun bahan ajar dalam kurikulum sekolah.

3) Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi

perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil

belajar, serta tindak lanjut untuk perbaikan dan pengayaan.

4) Pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan.

Guru yang memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya

secara profesional (Ngainun Naim, 2009:60)

2.1.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Guru

Menurut Michael Zwell dalam Wibowo dan Yuni (2012, h. 30)

mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi

kompetensi guru, yaitu:

a. Keyakinan dan nilai-nilai

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan

sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka

tidak kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang

cara baru atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Untuk itu setiap orang

harus berpikir positif tentang dirinya, maupun terhadap orang lain dan

menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.
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b. Keterampilan

Dengan memperbaiki keterampilan individu akan meningkatkan

kecakapannya dalam kompetensi.

c. Pengalaman

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman.

Diantaranya pengalaman dalam mengorganisasi orang, komunikasi

didepan kelompok, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Orang

yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan komplek

tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk

memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.

Orang yang pekerjaannya memerlukan sedikit pemikiran strategis

kurang mengembangkan kompetensi daripada mereka yang telah

menggunakan pemikiran strategis bertahun-tahun.

d. Karakteristik kepribadiaan

Kepribadiaan bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah.

Kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang

meresponse dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan sekitar.

Walaupun dapat berubah, kepribadian cenderung berubah dengan tidak

mudah. Tidaklah bijaksana mengharapkan orang memperbaiki

kompetensinya dengan mengubah kepribadiannya.



27

e. Motivasi

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan

seseorang, memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan

dapat memberikan pengaruh positif terhadap motivasi seseorang.

f. Isu emosional

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi.

Misal, takut membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai

atau tidak menjadi bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi

dan inisiatif.

g. Kemampuan intelektual

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti

pemikiran analisis dan pemikiran konseptual

h. Budaya organisasi

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya

manusia dalam kegiatan sebagai berikut:

1) Proses recruitment dan seleksi karyawan

2) Sistem penghargaan

3) praktik pengambilan keputusa

4) Filosofi organisasi (misivisi dan nilai-nilai organisasi)

5) Kebiasaan dan prosedur.

6) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan

7) Proses organisasi.
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2.1.3 Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan kegiatan yang dijalankan oleh tiap-tiap indivi dalam

kaitannya untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Berkaitan dengan

hal tersebut terdapat beberapa definisi mengenai kinerja. Smith dalam

(Mulyasa, 2005: 136) menyatakan bahwa kinerja adalah “…..output drive from

processes, human or otherwise”. Kinerja merupakan hasil atau keluaran dari

suatu proses. Dikatakan lebih lanjut oleh Mulyasa bahwa kinerja atau

performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja,

pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk kerja.

Kinerja merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena

organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya

merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu

organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar

membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. Menurut Prawirasentono

(1999: 2):“Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan

tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai

dengan moral ataupun etika”. Dessler (1997: 513) menyatakan pengertian

kinerja hampir sama dengan prestasi kerja ialah perbandingan antara hasil kerja
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aktual dengan standar kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih

memfokuskan pada hasil kerja. Dari beberapa pengertian tentang kinerja

tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang

telah dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir

dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan.

Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja

seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang

dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi

standar maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang baik. Kinerja

yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang baik

dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat

dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat

sesuai dengan yang direncanakan.

b. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat

dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki

oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan standar

kinerja guru Sahertian sebagaimana dikutip Kusmianto (1997: 49) dalam buku

panduan penilaian kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa:“Standar

kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan

tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan

perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4)
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melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan

yang aktif dari guru”.

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 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)
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melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan

melatih peserta didik; (5) melaksanakan tugas tambahan.

Kinerja guru dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar

mengajar di kelas termasuk persiapannya baik dalam bentuk program semester

maupun persiapan mengajar. Berkenaan dengan kepentingan penilaian

terhadap kinerja guru. Georgia Departemen of Education telah

mengembangkan teacher performance assessment instrument yang kemudian

dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru

(APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) rencana pembelajaran

(teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran); (2) prosedur pembelajaran (classroom procedure); dan (3)

hubungan antar pribadi (interpersonal skill).

Proses belajar mengajar tidak sesederhana seperti yang terlihat pada saat

guru menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi dalam melaksanakan

pembelajaran yang baik seorang guru harus mengadakan persiapan yang baik

agar pada saat melaksanakan pembelajaran dapat terarah sesuai tujuan

pembelajaran yang terdapat pada indikator keberhasilan pembelajaran. Proses

pembelajaran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru

mulai dari persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai pada

tahap akhir pembelajaran yaitu pelaksanaan evaluasi dan perbaikan untuk

siswa yang belum berhasil pada saat dilakukan evaluasi. Dari berbagai

pengertian di atas maka dapat disimpulkan definisi konsep kinerja guru

merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang dilakukan oleh seorang
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guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan belajar mengajar, yang

meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi

pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan

siswanya.

c. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Malthis dan

Jackson (2001: 82) dalam Wikipedia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi

kinerja.“Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu

1) Kemampuan mereka.

2) Motivasi.

3) Dukungan yang diterima.

4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan.

5) Hubungan mereka dengan organisasi”.

Sedangkan menurut menurut Gibson (1987) masih dalam Wikipedia

menjelaskan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja.“Tiga faktor

tersebut adalah:

1) Faktor individu (kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga,

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang).

2) Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan

kepuasan kerja).

3) Faktor organisasi (struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan,

sistem penghargaan atau reward system)”.
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Penjelasan lain mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja

dijelaskan oleh Mulyasa. Menurut Mulyasa (2007: 227) sedikitnya terdapat

sepuluh faktor yang dapat meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal

maupun eksternal: “Kesepuluh faktor tersebut adalah: (1) dorongan untuk

bekerja, (2) tanggung jawab terhadap tugas, (3) minat terhadap tugas, (4)

penghargaan terhadap tugas, (5) peluang untuk berkembang, (6) perhatian dari

kepala sekolah, (7) hubungan interpersonal dengan sesama guru, (8) MGMP

dan KKG, (9) kelompok diskusi terbimbing serta (10) layanan perpustakaan”.

Selanjutnya pendapat lain juga dikemukakan oleh Surya (2004: 10) tentang

faktor yang mempengaruhi kinerja guru.”Faktor mendasar yang terkait erat

dengan kinerja profesional guru adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat

dengan kesejahteraan guru. Kepuasan ini dilaterbelakangi oleh faktorfaktor: (1)

imbalan jasa, (2) rasa aman, (3) hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan

kerja, (5) kesempatan untuk pengembangan dan peningkatan diri”.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, faktor-faktor yang

menentukan tingkat kinerja guru dapat disimpulkan antara lain: (1) tingkat

kesejahteraan (reward system); (2) lingkungan atau iklim kerja guru; (3) desain

karir dan jabatan guru; (4) kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan

diri; (5) motivasi atau semangat kerja; (6) pengetahuan; (7) keterampilan dan;

(8) karakter pribadi guru.

d. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kinerja guru merupakan suatu proses yang bertujuan untuk

mengetahui atau memahami tingkat kinerja guru satu dengan tingkat kinerja
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guru yang lainnya atau dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.

Hani Handoko (1994: 135) menjelaskan bahwa, “penilaian prestai kerja

(performance appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi

mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”. Penilaian kinerja pada

dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi

secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih

baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian

kinerja guru. Namun demikian, ada dua model yang paling sesuai dan dapat

digunakan sebagai instrumen utama, yaitu skala penilaian dan lembar observasi

atau penilaian. Skala penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain

melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki

makna atau nilai. Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang biasa

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya

suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang alami sebenarnya

maupun situasi buatan. Tingkah laku guru dalam mengajar, merupakan hal

yang paling cocok dinilai dengan observasi.

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan

patokan-patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian kinerja berperan sebagai

umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan

dan potensinya. Bagi sekolah hasil penilaian para guru sangat penting arti dan

perannya dalam pengambilan keputusan
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e. Manfaat Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kinerja guru memiliki manfaat bagi sebuah sekolah karena

dengan penilaian ini akan memberikan tingkat pencapaian dari standar, ukuran

atau kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Sehingga kelemahan-kelemahan

yang terdapat dalam seorang guru dapat diatasi serta akan memberikan umpan

balik kepada guru tersebut. Menurut Mangkupawira (2001: 224), manfaat dari

penilaian kinerja karyawan adalah: (1) perbaikan kinerja; (2) penyesuaian

kompensasi; (3) keputusan penetapan; (4) kebutuhan pelatihan dan

pengembangan; (5) perencanaan dan pengembangan karir; (6) efisiensi proses

penempatan staf; (7) ketidak akuratan informasi; (8) kesalahan rancangan

pekerjaan; (9) kesempatan kerja yang sama; (10) tantangan-tantangan

eksternal; (11) umpan balik pada SDM.

Sedangkan Mulyasa (2007: 157) menjelaskan tentang manfaat penilaian

tenaga pendidikan: “Penilaian tenaga pendidikan biasanya difokuskan pada

prestasi individu, dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini

tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga penting bagi tenaga kependidikan

yang bersangkutan. Bagi para tenaga kependidikan, penilaian  berguna sebagai

umpan balik terhadap berbagai hal, kemampuan, ketelitian, kekurangan dan

potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur,

rencana, dan pengembangan karir. Bagi sekolah, hasil penilaian prestasi tenaga

kependidikan sangat penting dalam mengambil keputusan berbagai hal, seperti

identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan,



36

penempatan, promosi, sistem imbalan dan aspek lain dari keseluruhan proses

pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja penting

dilakukan oleh suatu sekolah untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri maupun

untuk sekolah dalam hal menyusun kembali rencana atau strategi baru untuk

mencapai tujuan pendidikan nasional. Penilaian yang dilakukan dapat menjadi

masukan bagi guru dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Selain

itu penilaian kinerja guru membantu guru dalam mengenal tugas-tugasnya

secara lebih baik sehingga guru dapat menjalankan pembelajaran seefektif

mungkin untuk kemajuan peserta didik dan kemajuan guru sendiri menuju guru

yang profesional.

Penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan untuk mengkritik dan mencari

kesalahan, melainkan sebagai dorongan bagi guru dalam pengertian konstruktif

guna mengembangkan diri menjadi lebih profesional dan pada akhirnya nanti

akan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal ini menuntut

perubahan pola pikir serta perilaku dan kesediaan guru untuk merefleksikan

diri secara berkelanjutan.

Menurut Prawirasentono (1999: 2):“Performance adalah hasil kerja yang

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka

upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak

melanggar hukum dan sesuai dengan moral ataupun etika”.
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Dessler (1997: 513) menyatakan pengertian kinerja hampir sama dengan

prestasi kerja ialah perbandingan antara hasil kerja aktual dengan standar kerja

yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerja.

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja

atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah

dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga

sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang dengan standar yang telah

ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan

standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu

mencapai prestasi yang baik. Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki

atau menghasilkan mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan

diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun

dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan.

2.1.4 Motivasi Belajar

Setiap tingkah laku yang ditampilkan individu biasanya didahului oleh adanya

suatu motivasi, dan motivasi itu dapat disebut sebagai penentu tingkah laku. Menurut

Keller (dalam Sadirman, 2009:110) “Motivasi berasal dari kata movere yang berarti

menggerakkan, mengendalikan, membangkitkan kegiatan-kegiatan, menumbuhkan

perasaan, pengambilan prakarsa, dan usaha mencapai tujuan yang diinginkan.

Sedangkan Uno (2007:1) menyatakan bahwa “Motivasi adalah dorongan dasar

yang menggerakkan seseorang bertingkah laku. Dorongan ini berada pada diri
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seseorang yang menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan dorongan

dalam dirinya.Menurut Rasyad (dalam Sagala 2003:104), “Motivasi adalah upaya

menggerakkan, mengarahkan, dan mendorong kegiatan murid untuk belajar

dengan penuh semangat dan vitalitas yang tinggi”.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi

merupakan sesuatu yang mendorong seseorang dalam berbuat dan bertingkah

laku. Menurut Sadirman (2007:83) ada beberapa ciri-ciri siswa yang memiliki

motivasi belajar:

1. Tekun menghadapi tugas (dapat bekerja terus-menerus dalam waktu

yang lama tidak pernah berhenti sebelum selesai)

2. Ulet menghadapi kesulitan ( tidak lekas putus asa)

3. Menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah

4. Lebih senang bekerja mandiri

5. Dapat mempertahankan pendapatnya

6. Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin atau berulang-ulang

7. Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu

8. Senang mencari dan memecahkan soal-soal.

Motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Menurut Dimyati dan

Mudjiono (2013:85) pentingnya motivasi belajar bagi siswa adalah sebagai

berikut:

• Menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir.
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• Mengkonfirmasikan tentang kekuatan usaha belajar, yang

dibandingkan dengan teman sebaya.

• Mengarahkan kegiatan belajar

• Membesarkan semangat belajar

• Menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian

bekerja yang berkesinambungan.

Menurut Djamarah (2011:159) beberapa bentuk motivasi yang dapat

dimanfaatkan dalam rangka mengarahkan belajar siswa di kelas sebagai berikut:

1. Memberi angka

2. Hadiah

3. Kompetisi

4. Ego-Involvement

5. Memberi ulangan

6. Mengetahui hasil

7. Pujian

8. Hukuman

9. Hasrat untuk belajar

10. Minat

11. Tujuan yang diakui

2.2 Kerangka Pemikiran

Guru merupakan unsur yang pokok dalam lembaga pendidikan, sebagai

pengajar, guru diharapkan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang ajarnya.
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Penilaian kinerja penting dilakukan oleh suatu sekolah untuk perbaikan kinerja guru

itu sendiri maupun untuk sekolah dalam menyusun kembali strategi dan rencana

baru untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Hal ini setidaknya berimplikasi

kepada peserta didik yang berindikasi pada adanya kesenangan dan “sikap

penasaran” dalam belajar. Dengan demikian, secara internal motivasi siswa akan

timbul kegemaran untuk belajar dan senantiasa melatih dirinya untuk bersikap

problem solving pada masalah-masalah yang dihadapi.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini

mengenai pengaruh kompetensi dan kinerja terhadap motivasi belajar.
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Kerangka Pemikiran Secara terperinci masing-masing aspek dapat

digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1 Aspek Kerangka Pemikiran

Kompetensi Guru

1. Kompetensi Pedagogik

2. Kompetensi Kepribadian

3. Kompetensi Profesional

4. Kompetensi Sosial

Permendiknas 18 tahun 2007

Kinerja Guru

1. Menguasai bahan yang akan
diajarkan

2. Mengelola program belajar
mengajar

3. Mengelola kelas
4. Menggunakan media / sumber

pelajaran
5. Menguasai landasan-landasan

kependidikan
6. Mengelola interaksi belajar

mengajar
7. Menilai prestasi siswa
8. Mengenal fungsi dan program

bimbingan sekolah
9. Mengenal dan

menyelenggarakan
administrasi sekolah

10.Memahami prinsip-prinsip dan
menafsirkan hasil-hasil
penelitian

Nana Sudjana dkk, (2004:107)

Motivasi belajar

1. Hasrat dan keinginan

2. Dorongan dan kebutuhan
dalam belajar

3. Harapan dan cita-cita masa
depan

4. Penghargaan dalam belajar

5. Kegiatan yang menarik
dalam belajar

6. Lingkungan belajar yang
kondusif

Abraham Maslow dalam H.
Nashar, (2004:42)
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2.3 HIPOTESIS PENELITIAN

Terdapat pengaruh antara kompetensi dan kinerja guru terhadap motivasi

belajar siswa,baik secara parsial maupun simultan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Kompetensi  guru SMP Muhammadiyah 6

4.1.1 Profil Sekolah SMP Muhammadiyah 6

SMP Muhammadiyah 6 merupakan sekolah mengah pertama swasta di bawah

binaan dan sebagai amal usaha dari Pengurus Cabang Muhammadiyah (PCM)

Sukajadi, dimana SK Penerbitannya di tandatangani oleh PPM Majelis Dikdasmen.

Mulai berdiri pada tahun 1975, dimana letak sekolah berada di Jl H. Gojali No134 RT

06/RW 07 Keluharan Cipedes, Kecamatan Sukajadi. Luas seluruh area sekolah adalah

1.120 M².

Visi sekolah adalah Ungul dalam mutu dengan landasan iman dan taqwa. Misi

sekolah adalah Keislaman (tertib dalam beribadah, fasihbaca al-Quran), kebangsaan

(Cinta bangsa dan Negara), keilmuan (Perolehan SKHUN rata-rata 75), kebahasaan

(Bisa Berbahasa Inggris dan Arab), dan kemandirian (Terampil dalam

mengoperasionalkan komputer). Adapun Tujuannya adalah untuk meningkatkan

kecerdesan, pengetahuan, kepribadian, akhlaq mulia serta keterampilan untuk hidup

mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

4.1.2 Profil Responden

Data primer dari hasil data analisis deskriptif menguraikan dan menjelaskan

tentang profil para responden, gambaran proses peningkatan motivasi belajar siswa

SMP, pendapat dan harapan para responden tentang dengan  variabel kompetensi (X1),
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kinerja guru SMP Muhammadiyah 6 (X2) terhadap peningktan motivasi belajar siswa

di SMP Muhammadiyah 6 (Y).

Deskripsi dalam sub bab ini diawali dengan profil para responden yang terdiri dari

siswa-siswi kelas 3 di SMP Muhammadiyah 6 Bandung yang berjumlah ± 224 orang.

Pengambilan sampel menggunakan metode sensus atau seluruh populasi dijadikan

sebagai sampel. Peneliti mengambil dari jumlah seluruh populasi sebanyak 50

responden. Berdasarkan penyebaran kuesioner terhadap 50 orang siswa (responden),

diperoleh gambaran identitas responden berdasarkan jenis kelamin berikut tabel data

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin;

Tabel 5 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase

Laki-laki 29 %
Perempuan 21 %
Jumlah 50 100%

Sumber : SMP Muhammadiyah 6 Bandung

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden laki-laki lebih banyak dari responden

perempuan, yaitu untuk  laki-laki sebanyak 58%, sedangkan perempuan hanya 42%.

Jenis kelamin yaitu pria dan wanita tidak dibedakan dalam pengukuran motivasi,

sehingga pria dan wanita memiliki motivasi yang tidak dibedakan.

Data yang dikumpulkan dari responden peneliti berikan kriteria untuk penafsiran

dari masing-masing variabel yang di teliti, berikut gambaran kriteria yang peneliti

tentutan dalam penilaian seluruh variabel yang ada;
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Tabel 6 Kriteria Penafsiran kondisi variabel penelitian

Rata-rata Skor Penafsiran

4,2 – 5,0 Sangat Setuju/Sangat baik

3,4 – 4,1 Setuju/Baik

2,6 – 3,3 Cukup Setuju/Cukup baik

1,8 – 2,5 Tidak Setuju/Kurang baik

1,0 - 1,7 Sangat Tidak Setuju/Sangat kurang baik

Sumber : J Suprianto (2005)

4.1.3 Profil guru

Pendidik dan tenaga kependidikan di SMP Muhammadiyah 6 Bandung terdiri

dari 29 orang guru dan 4 orang karyawan. adapun rinciannya 4 orang guru DPK,

guru tetap yayasan sebanyak 25 orang, tata usaha 2 orang, penjaga sekolah 2 orang

dan 1 orang petugas keamanan atau satpam.

4.1.4 Kompetensi guru

Guru merupakan tenaga professional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan

oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi dan sertifikat

pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan pendidikan tertentu.

Kompetensi merupakan salah satu prasyarat bagi guru yang dapat dimaknai

sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud tindakan

cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai agen

pembelajaran.

Kompetensi guru terdiri dari kompetensi pedagodik, kompetensi pribadi,

kompetensi profesional dan kompetensi sosial, keempat kompetensi tersebut
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wajib adanya dimiliki oleh setiap guru. Setiap kompetensi memiliki karakteristik

tertentu yang harus diimplementasikan guru dalam setiap gerak langkahnya

sehingga proses pendidikan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.

Di SMP Muhammadiyah 6 pun setiap guru wajib memiliki ke empat

kompetensi tersebut, berikut gambaran hasil data lapangan yang disebarkan

kepada para siswa kelas 9 yang menjadi responden dalam penelitian ini. berikut

tabel tentabng kompetensi pedagogik guru;

Tabel 7 Data Angket Responden Tentang Kompetensi Pedagogik Guru

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Mengetahui karakter
peserta didik.

10/20% 18/36% 0 22/44% 0 50/100%

Menguasai teori-teori
dan prinsip
pembelajaran.

2/4% 39/78% 0 9/18% 0 50/100%

Mengembangkan
kurikulum.

24/48% 26/52% 0 0 0 50/100%

Memanfaatkan teknologi
Informasi dan
Komunikasi.

8/16% 26/52% 0 15/30% 1/2% 50/100%

Memfasilitasi
pengembangan potensi
peserta didik.

21/42% 19/38% 0 5/10% 5/10% 50/100%

Melakukan penilaian
dan evaluasi belajar

18/32% 25/50% 0 6/12% 1/2% 50/100%

Kompetensi pedagogik bagi guru merupakan suatu keharusan, salah satunya

setiap guru harus mampu mengetahui karakteristik peserta didiknya dalam

penelitian inipun peneliti ingin menggali informasi apakah guru di smp
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muhammadiyah 6 mampu mengetahui karakteristik siswanya, dari data lapangan

20% menyataan sangat setuju, 36% menyatakan setuju, namun 44% siswa

menyatakan tidak setuju, namun hal ini sangatlah aneh karena siswa menyatakan

tidak setuju lebih banyak. Ada beberapa kemungkinan dari jawaban tersebut,

apakah memang guru banyak yang tidak tahu karakter siswa atau siswa sebagai

responden belum mengerti arah dari pertanyaan dari angket yang disebar. Namun

walaupun demikian lebih hampir dari 56% siswa menyatakan bahwa guru

mengetahui karakteristik siswanya hal ini dapat dilihat ketika proses peneliti melihat

perhatian guru sebagai pendidik fokus terhadap beberapa siswa yang diindikasi

memang harus diperhatikan hal ini mengungkapkan bahwa guru sebenarnya tahu

betul karakteristik siswa tersebut yang selalu membuat gaduh proses pembelajaran.

Dari fenomea tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa guru sebagai seorang yang

kompetensi di bidang pedagogik memang harus memiliki kemampuan memahami

karakteristik setiap siswa didiknya baik di luar maupun di dalam proses belajar

mengajar.

Guru juga dikatakan kompeten bila guru mampu menguasai teori-teori dan

prinsip pembelajaran. Dari data hasil angket dilapangan hampir 80% responden

mengatakan bahwa guru senantiasa menguasai teori dan prinsip pembelajaran

dengan baik. Seluruh siswa merasa nyama dan menikmati seluruh proses

pembelajaran di kelas terutama beberapa orang guru yang siswa rasa sebagai guru

yang menyenangkan. Tidak jarang walaupun waktu pembelajaran sudah habis siswa

masih betah untuk berlama-lama di dalam kelas, bahkan di luar kelaspun para siswa
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dengan beberapa guru merasa nyaman dan akrab. Sehingga proses pembelajaranpun

dirasa bermakna dan menyenangkan.

Mengembangkan kurikulumpun menjadi salah satu bagian dari kompetensi

pedagogik guru. Hampir 100% siswa mengatakan bahwa seluruh guru dalam

prosesnya mengacu pada pengembangan kurikulum yang berlaku dan telah

dirumuskan oleh sekolah, hal ini tentunya sekolah harus terus mempertahankan

bahkan mengembangkan kearah yang lebih baik lagi.

Pemanfaakan teknologi Informasi dan Komunikasi sebagi bagian dari

kompetensi inipun selayaknya terus dikembangkan, namun dari data responden

masih ada sekitar 30% guru yang masih belum menggunakannya, hal ini bisa terjadi

karena keterbatasan kemampuan akan dunia IT atau memang kurang memadainya

fasilitas pribadi akan IT dalam hal ini masih ada beberapa guru yang belum

memiliki computer/laptop pribadi, namun 70% guru sesungguhnya sudah

menggunakan IT sebagai sarana proses pembelajaran. Hal ini dikarena sudah

menjadi tuntutan dunia pendidikan dewasa ini, hampir semua system informasi

yang ada di dunia pendidikan sudah berbasis sistem, baik itu informasi untuk guru,

siswa ataupun program semuanya sudah berbasis sistem.

Pengembangan potensi peserta didik bagi guru yang kompetensi di bidang

pedagogik haruslah mampu difasilitasi dengan baik, sebab berkembang atau

tidaknya potensi tersebut dalam proses pembelajaran dikelasnnya dapat terlihat

dengan baik. Potensi siswa yang sudah berkembang di pendidikan sebelumnya

harus lebih terkembangkan lagi secara maksimal di jenjang pendidikan yang
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sekarang mereka alami. Hampir 80% responden dari siswa SM muhammadiyah

merasa bahwa dengan belajar di sekolah smp Muhammadiyah 6 ini seluruh potensi

mereka dapat dikembangkan dengan bagi berkat didikan, bimbingan dan arahan

selurug guru yang kompeten di smp Muhammadiyah 6.

Jurus pamungkas dari kompetensi pedagogik seorang guru  adalah melakukan

penilaian dan evaluasi belajar. Dan 80% responden siswa menyatakan setuju bahwa

seluruh guru di smp Muhammadiyah 6 senantiasa melakukan penilai dan evaluasi

pembelajaran pada setiap kesempatan proses dan akhir proses hal ini diperuntukkan

untuk dapat melihat keberhasilan dan ketuntasan proses pendidikan yang telah

mereka lakukan selama tenggang waktu yang telah ditentukan dalam kalender

pendidikan.

Kompetensi pedagogik secara keseluruhan seperti mengetahui karakteristik

peserta didiknya, menguasai teori-teori dan prinsip pembelajaran, mampu

mengembangkan kurikulum, mampu memanfaatkan teknologi Informasi dan

Komunikasi, mampu memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dan

mampu melakukan penilaian dan evaluasi belajar adalah satu kesatuan dari

kompetensi ini yang harus senantiasa dikembangkan terus dalam proses belajar

mengajar di kelas, semua itu sebagai proses implementasi dari seluruh bagian dari

kompetensi pedagogik setiap guru yang professional di bidangnya hal ini sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
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Tabel 8 Data Angket Responden Tentang Kompetensi Pribadi Guru

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Penampilan Guru 18/36% 22/44% 0 10/20% 0 50/100%

Sesuai dengan Norma
agama

16/32% 31/62% 0 3/6% 0 50/100%

Kejujuran, dewasa dan
bijaksana.

8/16% 41/82% 0 1/2 % 0 50/100%

Etos kerja dan tanggung
jawab yang tinggi

11/22% 24/48% 0 15/30% 0 50/100%

Data angket dari responden tentang kompetensi pribadi guru dari sisi

penampilan guru hampir 80% responden mengatakan setuju, apalagi untuk

beberapa hari dalam seminggu guru senantiasa menggunakan pakaian yang seragam

seluruhnya. namun penampilan guru dalam hal ini bukan hanya pada sisi pakaian,

namun penampilan guru secara totalitas dan dari pandangan peneliti memang hasil

data angket sesuai dengan kenyataan di lapangan bahwa guru di SMP

Muhammadiyah 6 seluruh gurunya terutama guru perempuan dalam segi

penampilan sangat memperhatikan dengan baik. hal ini mampu menjadi pendorong

dan motivasi bagi para siswanya untuk berpenampilan lebih baik juga.

Kompetensi pribadi guru lainnya adalah adanya kesesuaian pribdai seorang

guru dengan norma agama hal ini juga disetujui oleh para siswanya dengan data

hasil angket dari responden para siswa yang hampir 95% menyatakan bahwa guru

yang memiliki kompetensi pribadi dalam seluruh sikap dan tingkah lakunya harus
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sesuai dengan norma agama. Alhamdulillah di SMP Muhammadiyah 6 memang

seluruh guru harus mampu memiliki sikap dan tingkal laku sesuai dengan norma

dan aturan yang teah ditentukan oleh pihak sekolah maupun organisasi yang wajib

senantias dipatuhi dan ditaati. Apalagi di Muhammadiyah secara kontinu seluruh

warga muhammadiyah dibina dan dibimbing tentang keislaman dan keorganisasian

secara berkala dan sistematis sesuai dengan mandat dan aturan dari AD/ART yang

berlaku.

Kejujuran, dewasa dan bijaksana menjadi kompetensi pribadi guru yang harus

senntiasa di kembangkan oleh masing-masing diri guru dan responden hampir 98%

menyatakan setujua bahwa setiap guru sebagai tenaga professional dalam

keprofesionalismeannya harus memiliki kepribadian yang jujur, dewasa dan

bijaksana, karena mereka akan dijadikan panutan oleh para siswanya. Kejujuran

dalam buat, kedewaaan dalam berpikir dan kebijaksanaan dalam bertindak menjadi

satu hal yang harus senantiasa terimplementasi dalam kehidupan seorang guru yang

kompeten dan professional.

Kompetensi pribadi yang terakhir adalah setiap guru harus memiliki etos kerja

dan tanggung jawab yang tinggi, dari data responden hampir 70% siswa mengatakan

setuju bahwa guru yang kompeten adalah guru yang memiliki etos kerja dan

tanggung jawab yang tinggi akan semua tugas dan tanggungjawabnya dalam

melaksanakan seluruh titah dalam proses pendidikan. Etos kerja bukan hanya

sekedar melaksanakan tugas yang hanya sekedar gugur kewajiban, namun

melaksanakan tugas harus dengan jiwa dan hati yang ikhlas dan tulus karena Allah
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SWT tanpa ingin mendapat pujian dari manusia, namun hanya semata mangharap

ridho Allah SWT. Kalo semua guru sudah dapat melaksanakan seluruh tugas dan

kewajibannya karena mengahrap ridho Allah SWT maka niscaya pendidikan

Indonesia akan maju, unggul dan berkualitas.

Tabel 9 Data Angket Responden Tentang Kompetensi Profesional Guru

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Menguasai materi
keilmuannya.

17/34% 25/50%
0

3/6% 5/10% 50/100%

Menguasai kompetensi
pelajaran yang diajarkan

18/36% 25/50% 0 5/10% 2/4% 50/100%

Memilih metode
pelajaran.

18/36% 23/46% 0 7/14% 2/4% 50/100%

Memilih media dan alat 13/26% 34/68% 0 3/6% 0 50/100%

Menguasai materi keilmuannya sebagai bagian daari kompetensi professional

guru harus senantiasa menjadi landasan guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran. Penguasaan materi dalam proses akan menjadi proses pembelajaran

menjadi berisi dan bermakna, sebab dengan sendirinya guru akan sangat menguasai

proses secara umum. Dari data angket para responden 85% mengatakan setuju

bahwa setiap guru SMP Muhammadiyah 6 dalam proses belajar mengajar  (PBM)

sehari-hari sangat menguasai materi yang akan mereka transfer kepada para

siswanya sehingga dengan sendirinya siswa akan dengan cepat memahani materi

dari pelajaran yang sedang mereka pelajari.
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Penguasai kompetensi pelajaran yang diajarkan juga merupakan bagian dari

kompetensi guru pada sisi keprofesionalismenya. Setiap guru dalam PBM nya harus

senantiasa memahami secara mendalam tentang kompetensi-kompetensi yang akan

dikembangkan pada mata pelajaran yang diampunya. Dan guru di SMP

Muhammadiyah menurut data responden hampir 86% siswa menyatakan bahwa

guru mereka dalam melaksanakan PBM nya memahami dengan baik kompetensi

dari mata pelajaran yang diampunya dengan baik. Kompetensi dari masing-masing

mata pelajaran memang berbeda satu sama lainnya sesuai dengan tujuan akhir dari

capaian pembelajaran setiap mata pelajaran tersebut.

Pemilihan metode pada mata pelajaran yang diampunya menjadi bagian dari

kompetensi ini. Guru dalam setiap tatap mukanya harus senantisa menggunakan

metode yang tidak sama, metode yang dipergunakan haruslah sesuai dengan

karakteristik dari materi setiap pelajaran. Hal ini dapat memperlihatkan keberadaan

kompetensi professional guru. Di SMP Muhammadiyah dari data angket para

responden 82% siswanya mengatakan setuju bahwa guru mereka senantiasa

memilih metode yang sesuai dengan karakteristik materi dalam setiap tatap

mukanya. Kedepan dihrapkan hal ini menjadi suatu aktifitas kontinu dan terus

dikembangkan dengan baik sehingga profesionalisme guru dapat dirasakan dalam

dunia pendidikan Indonesia.

Bagian terakhir dari kompetensi ini adalah pemilih media dan alat belajar , hal

ini harus menjadi penting bagi setiap guru sebab media dan alat belajar mampu

memberi dukungan dalam peningkatan potensi dan kemampuan siswa sebagai hasil
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belajar siswa dalam PBM. Guru yang professional senantiasa memanfaatkan betul

media dan alat belajar yang digunakan selama proses, sehingga hasil proses akan

sesuai dengan tujuan dari pendidikan secara utuh. Dari data angket para responden

sebanyak 94% siswa menyatakan setujua bahwa guru mereka sudah dengan

konsisten menggunakan media dan alat belajar guna mendukung PBM di kelsa

mereka selama ini. Hal ini harus terus dikembangkan terus guna menciptakan proses

yang bermutu dan berkualitas sehingga hasil akan lebih maksimal seperti sebuah

pepatah mengatakan bahwa proses tidak akan menipi hasil artinya bahwa proses

yang dilakukan secara maksimal akan membuatkan hasil yang maksimal pula.

Tabel 10 Data Angket Responden Tentang Kompetensi Sosial Guru

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Memperlakukan siswa
dengan cara yang baik

9/18% 26/52% 0 11/22% 4/8% 50/100%

Berkomunikasi secara
efektif dan santun

12/24% 31/62% 0 7/14% 0 50/100%

Mampu beradaptasi 8/16% 35/70% 0 7/14% 0 50/100%

Guru sebagai seorang professional harus mampu memiliki jiwa sosial yang

tinggi dengan mampu memperlakukan siswa dengan cara yang baik. Perlakuan

guru haruslah sebagai orang tua kedua bagi para siswanya, mereka harus mampu

memperlakukan seluruh siswanya secara adil dan bijaksana. Guru di SMP

Muhammadiyah 6 dalam kaca mata para siswa sudah dengan  baik
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memperlakukan para siswanya hal ini sesuai dengan hasil angket dari para

responden sebanyak 70% menyatakan setuju bahwa guru mereka sudah mampu

memperlakukan mereka dengan baik sesuai dengan posisi mereka sebagai seorang

professional.

Guru juga dalam lingkup kompetensi ini harus mampu berkomunikasi secara

efektif dan santun. Guru sebagai orang dewasa yang bijaksana dan menjadi

panutan bagi seluruh siswanya selayaknya mampu menjalankan konsep

komunikasi efektif sesuai dengan etika dan aturan yang ada. Komunikasi yang ada

harus harmonis dan mampu menjadi jembatan bagi peningkatan motivasi belajar

para siswanya, hal ni akan dirasa dengan baik kalo seluruh siswa merasa nyaman

ketika mereka berkomunikasi dengan para gurunya. Hasil data angket dari para

responden 86% siswa merasa komunikasi mereka efektif, mereka merasa nyaman

dengan seluruh gurunya. Kedepan suasana seperti ini harus senantiasa

dipertahankan dan dikembangkan dengan baik sehingga para siswa akan merasa

nyaman berlama-lama di sekolah dan mereka akan menganggap sekolah adalah

rumah kedua bagi mereka dn guru-guru mereka adalah orang tua kedua dan juga

teman terbaik mereka yang enak dibawa berbicara dan bersendagurau, hal tersebut

akan dapat memperkecil gerak mereka untuk melakukan pergaulan yang tidak

diinginkan yangakan menjurus pada tinggat kenakalan remaja dan kedepan

pendidikan adalah proses yang mampu membentuk generasi yang bermutu,

berkualitas dan unggul.
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Komunikasi dan sudanh berjalan dengan baik akan memberi dampak pada

kemampuan beradaptasi para siswanya. Hal tersebut harus terus didorong oleh

para gurunya, dan gurunya juga harus memiliki kemampuan yang sama dalam

proses beradaptasi. Guru yang baik adalah yang mampu beradaptasi dimanapun

berada, seperti pepatah mengatakan dimana bumi dipijak disitu langit di junjung.

Di SMP muhammadiyah 6 dari hasil data angket para responden 86% menyatakan

setuju bahwa guru meraka merupakan guru-guru yang menyengkan dengan

mampu beradaptasi secara baik dengan seluruh siswanya. Kedepan suasana seperti

ini akan menciptakan harmonisasi dan kenyamanan siswanya yang harus

senantiasa diciptakan dan dikembangkan.

Gambaran dari seluruh kompetensi guru di atas memang merupakan amanat

dari Undang-undang guru dan dosen yang harus senantias dipegang dan dijadikan

paduan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang

yang professional.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, mengamanatkan bahwa setiap guru harus

memiliki kompetensi sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku

yang harus dimiliki, dihayati,dan dikuasai oleh guru atau pengajar dalam melaksanakan

tugas keprofesionalan. hal ini sesuai dengan pendapat beberapa ahli  diantaranya:

1. Wijaya dan Rusyan (1994:8) kompetensi adalah kemampuan melaksanakan

sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan. Kompetensi merujuk kepada

performance dan perbuatan yang rasional, untuk memenuhi versifikasi tertentu

di dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan.
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2. Robbins (2001:37) menyebut kompetensi sebagai ability, yaitu kapasitas

seseorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan.

Selanjutnya dikatakan bahwa kemampuan individu dibentuk oleh dua faktor,

yaitu faktor kemampuan intelektual dan kemampuan fisik, kemampuan

intelektual adalah kemampuan yang diperlukan untuk guru dan dosen dalam

melaksanakan tugas keprofesionalannya”.

Kompetensi guru merupakan salah satu hal yang harus dimiliki dalam jenjang

pendidikan apapun karena kemampuan itu memiliki kepentingan tersendiri dan sangat

penting untuk dimiliki oleh setiap guru sebab ada beberapa manfaat dari kompetensi

yang harus dimiliki setiap guru,diantaranya :

a. Kompotensi guru merupakan alat seleksi dalam penerimaan calon guru. Dengan

adanya syarat sebagai kriteria penerimaan calon guru akan terdapat pedoman

bagi para administrator dalam memilih guru yang diperlukan. Asumsi yang

mendasarinya adalah bahwa setiap guru yang memenuhi syarat tersebut

diharapkan akan berhasil dalam mengemban tugasnya.

b. Kompetensi guru penting dalam pembinaan dan pengembangan guru karena

telah ditentukan standar ukurannya. Guru yang memiliki kompetensi penuh

masih terus perlu dibina agar kompetensinya tetap mantap, sedangkan  bagi

guru yang memiliki kompetensi di bawah standar administrator dapat

menyusun perencanaan yang relevan agar guru tersebut memiliki kompetensi

yang sama atau seimbang dengan guru yang lain.misalnya dengan jalan

pelatihan atau melanjutkan studi ke jejang yang lebih tinggi.
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c. Kompetensi guru penting dalam rangka penyusunan kurikulum karena berhasil

tidaknya pendidikan guru terletak pada komponen dalam proses pendidikan

guru yang salah satunya adalah komponen kurikulum, Kurikulun pendidik dan

tenaga kependidikan harus disusun berdasarkan kompetensi ysng diperlukan

oleh setiap guru. Dengan demikian tujuan program pendidikan sistem

penyampaian ,evaluasi dan sebagainya harus direncanakan agar relevan dengan

tuntutan kemampuan guru.

d. Kompetensi guru penting dalam hubungannya dengan kegiatan belajar-

mengajar dan hasil belajar karena belajar-mengajar dan hasil belajar yang

diperoleh siswa tidak hanya ditentukan oleh kompetensi guru yang mengajar

dalam membimbing siswa. Guru yang mampu akan lebih mampu menciptakan

lingkungan belajar yang efektif dan menyenangkan serta akan lebih mampu

mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat optimal.

Kompetensi adalah kewenangan, kemampuan untuk menentukan sesuatu.

Sedangkan pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau

kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan

pelatihan, proses, cara perbuatan mendidik, dan guru adalah seseorang yang profesinya

mengajar. Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan bahwa standar kompetensi guru

dipilah kedalam tiga komponen yang saling bekaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran,

pengembangan profesi, dan penguasaan akademik yang terurai kedalam kompetensi

pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan

profesi.
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Seluruh kompetensi tersebut bersifat holistik dan integratif dalam kinerja guru.

Oleh karena itu, secara utuh sosok kompetensi guru meliputi:

a. Pengenalan peserta didik secara mendalam.

b. Penguasaan bidang studi baik disiplin ilmu (disciplinary content) maupun

bahan ajar dalam kurikulum sekolah.

c. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik yang meliputi perencanaan dan

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi proses dan hasil belajar, serta tindak lanjut

untuk perbaikan dan pengayaan.

Pengembangan kepribadian dan profesionalitas secara berkelanjutan. Guru yang

memiliki kompetensi akan dapat melaksanakan tugasnya secara profesional (Ngainun

Naim, 2009:60).

Kompetensi yang harus guru kuasai menurut Michael Zwell dalam Wibowo dan

Yuni (2012, h. 30) memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya, diantaranya:

a. Keyakinan dan nilai-nilai.

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan sangat

mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak kreatif dan

inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru atau berbeda

dalam melakukan sesuatu. Untuk itu setiap orang harus berpikir positif tentang

dirinya, maupun terhadap orang lain dan menunjukkan ciri orang yang berpikir

ke depan.
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b. Keterampilan.

Dengan memperbaiki keterampilan individu akan meningkatkan kecakapannya

dalam kompetensi.

c. Pengalaman.

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman. Diantaranya

pengalaman dalam mengorganisasi orang, komunikasi didepan kelompok,

menyelesaikan masalah dan sebagainya. Orang yang tidak pernah berhubungan

dengan organisasi besar dan komplek tidak mungkin mengembangkan

kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh

dalam lingkungan. Orang yang pekerjaannya memerlukan sedikit pemikiran

strategis kurang mengembangkan kompetensi daripada mereka yang telah

menggunakan pemikiran strategis bertahun-tahun.

d. Karakteristik kepribadiaan.

Kepribadiaan bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah. Kepribadian

seseorang dapat berubah sepanjang waktu. Orang meresponse dan berinteraksi

dengan kekuatan dan lingkungan sekitar. Walaupun dapat berubah, kepribadian

cenderung berubah dengan tidak mudah. Tidaklah bijaksana mengharapkan

orang memperbaiki kompetensinya dengan mengubah kepribadiannya.

e. Motivasi.

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan seseorang,

memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat memberikan

pengaruh positif terhadap motivasi seseorang.
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f. Isu emosional.

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Misal, takut

membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi

bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif.

g. Kemampuan intelektual.

Kompetensi tergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran analisis dan

pemikiran konseptual

h. Budaya organisasi.

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia dalam

kegiatan sebagai berikut:

1) Proses recruitment dan seleksi karyawan

2) Sistem penghargaan

3) praktik pengambilan keputusa

4) Filosofi organisasi (misivisi dan nilai-nilai organisasi)

5) Kebiasaan dan prosedur.

6) Komitmen pada pelatihan dan pengembangan

7) Proses organisasi.

4.2 Kinerja guru SMP Muhammadiyah 6

Kinerja sesungguhnya merupakan perilaku manusia dalam menjalankan perannya

dalam suatu organisasi untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar

membuahkan tindakan serta hasil yang diinginkan. Kinerja seseorang dalam organisasi

tertentu memang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari segala aktifitas yang
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efektif. Kinerja akan terbentuk dari prilaku profesi yang profesional. Kinerja guru

tentunya sangat berkaitan dengan tugas dan kewajibannya sebagai tenaga pendidik.

Guru yang berkinerja dapat kita lihat dari sosoknya yang memiliki prestasi kerja

dimana adanya perbandingan antara hasil kerja aktual dengan standar kerja yang

ditetapkan. Berikut data angket dari kinerja guru dalam mendidik siswa-siswinya di

SMP Muhammadiyah 6 Bandung.

Tabel 11 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Mendidik Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Memahami karakteristik
peserta didik yang berkaitan

dengan aspek visi, intelektual,
sosial, emosional, moral,

spiritual, dan latar belakang
budaya

8/16% 40/80% 0 1/2% 1/2% 50/100%

Mengidentifikasi potensi
peserta didik dan kesulitan
belajar peserta didik dalam
pelajaran yang diampu

21/42% 25/50% 0 4/8% 0 50/100%

Kinerja guru dalam mendidik siswanya haruslah mampu memahami karakteristik

peserta didik yang berkaitan dengan aspek visi, intelektual, sosial, emosional, moral,

spiritual, dan latar belakang budaya. Guru dapat dikatakan berkinerja ketika mereka

dapat memahami seluruh ruh pendidikan yang akan dijalankan institusinya sesuai

dengan amanat visi dan misi institusinya. Di SMP Muhammadiyah 6 bandung menurut
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data angket para responden 96% gurunya telah dengan baik mamahami karakteristik

peserta didik yang berkaitan dengan aspek visi, intelektual, sosial, emosional, moral,

spiritual, dan latar belakang budaya, hal ini dapat dilihat dari adanya harmonisasi

hubungan antara siswa dan para gurunya yang tidak hanya terjalin dengan baik dalam

PBM saja, di luar PBM pun hubungan tersebut terus berlanjut dan terasa dekat serta

hangat. Hal ini perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk proses pencapaian

tujuan pendidikan yang berkarakter dan menyenangkan.

Mengidentifikasi potensi peserta didik dan kesulitan belajar peserta didik dalam

pelajaran yang diampu merupakan bagian secara integral dari kinerja guru dalam

mendidik para siswanya. Seluruh potensi siswa harus menjadi pengetahuan utama guru

dalam mengembangkan kemampuan siswa pada sisi yang dikembangkan pada mata

pelajaran yang diampunya, sehingga kedepan kompetensi dari mata pelajaranpun dalam

mencapai tujuannya dengan sempurna sesuai dengan tujuan dan cita-cita pendidikan

Indonesia. berikut adalahil angket dari para responden yang  hampir 92% mengatakan

setuju akan kinerja guru yang mampu mengidentifikasi potensi peserta didik dan

kesulitan belajar peserta didik dalam pelajaran yang diampu, sehingga guru dalam PBM

nya tidak mengalami kesulitan dalam menjalan tugas dan kewajibannya sebagai

pendidik dan pengajar selama PBM di kelas.
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Tabel 12 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Mengajar Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Memahami berbagai teori
belajar dan prinsip.

21/42% 25/50% 0 4/8% 0 50/100%

Menerapkan berbagai
pendekatan, strategi, metode
dan teknik pembelajaran
secara kreatif

16/32% 27/54% 0 7/14% 0 50/100%

Memahami prinsip-prinsip
perkembangan kurikulum

12/24% 31/62%
0

4/8% 3/6% 50/100%

Menentukan tujuan
pembelajaran yang diampu

10/20% 18/36% 0 15/30% 7/14% 50/100%

Memilih materi
pembelajaran yang diampu
yang terkait dengan
pengalaman belajar dan
tujuan pembelajaran

8/16% 35/70% 0 5/10% 2/4% 50/100%

Menata materi pembelajaran
secara sesuai dengan
pendekatan yang dipilih dan
karakteristik peserta didik

10/20% 35/70% 0 5/10% 0 50/100%

Memahami berbagai teori belajar dan prinsip merupakan kinerja guru dalam

mengajar. Pemahaman akan teori belajar dan prinsip pembelajaran akan membantu

guru dalam memperlancar PBM di dalam kelas. Guru di SMP Muhammadiyah 6 sesuai

aturan dan arahan dari pimpinan bagi seluruh guru kemampuan tersebut wajib adanya,

sehingga hal ini sesuai dengan respon dari responden yang menyatakan bahwa 92%

guru memang memahami tentang berbagai teori belajar dan prinsip, sehingga hal

tersebut dapat membantu memperlancara PBM yang dilakukan guru di dalam kelas.
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Penerapan berbagai pendekatan, strategi, metode dan teknik pembelajaran secara

kreatifpun merupakan bagian dari kinerja guru di SMP Muhammadiyah 6. Responden

sebanyak 86% menyatakan setuju hal ini sesaui denngan apa yang menjadi arahan dari

pimpinan dalam hal ini kepalas eolah bahwa setiap guru yang akan mengajar di SMP

Muhammadiyah 6 Bandung harus senantiasa menerapkan berbagai pendekatan,

strategi, metode dan teknik pembelajaran secar kreatif sehingga PBM akan semakin

menarik dan diminati oleh peserta didik. Ketika minat peserta didik akan membentuk

motivasi dan ketertarikan para siswa akan proses pembalajaran yang akan diterapkan

di sekolah kedepan siswa akan senantiasa tertarik dan merasa nyaman berada disekolah

serta mereka akan merasa bahwa sekolah adalah rumah kedua bagi mereka.

Pemahaman prinsip-prinsip pengembangan kurikulum menjadi salah satu dari

kinerja dalam mengajar guru. Guru sebelum melakukan proses implementasi harus

senantiasa melakukan proses pengembangan kurikulum, dan dalam setiap proses

dalam pengembangannya harus mengetahui dan memahami prinsip-prinsip

pengembangan. Guru di SMP Muhammadiyah 6 senantiasa di bimbing oleh kepala

sekolah secara kontinu dan berkala untuk mengembangkan kurikulum dari masing-

masing mata pelajaran yang mereka ampu, sehingga hal ini diketahui oleh para siswa

bahwa guru mereka telah memiliki kemampuan akan pengembangan kurikulum, hal

ini dapat terlihat dengan jelas dari data angket responden yang manyatakan hampir

86% siswa setuju bahwa guru mereka telah mengembangkan kurikulum dari masing-

masing mata pelajaran yang akan mereka pelajari.
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Penentuan tujuan pembelajaran yang diampu telah sangat sesuai dengan tujuan

dari capaian setiap mata pelajaran. Hal ini adanya kesesuaian dengan tujuan

pembelajaran dari mata pelajaran yang ada di buku panduan masing-masing mata

pelajaran, namun karena masih ada guru yang menuliskan tujuan kurang sesuai dengan

yang ada di buku panduan sehingga 44% responden merasa bahwa hal tersebut

menandakan bahwa guru tidak menentukan tujuan sesuai dengan panduan yang ada,

padahal tujuan pembelajaran sesungguhnya harus sesuai dengan tujuan dan visi misi

institusi. Namun dengan demikian masih ada sekitar 56% responden yang mengetahui

bahwa guru mereka telah menetukan tujuan pembelajarannya sesuai dengan tujuan dan

visi misi institusi.

Kinerja selanjutnya adalah memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait

dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran. pemilihan materi pembelajaran

yang baik adalah yang sesuai dengan kompetensi dan kontektual dari kebutuhan para

siswanya. Dalam hal ini 86% responden merasa bahwa guru mereka telah

mengembangkan materi pembelajarannya sesuai dengan pengalaman dan tujuan

pembelajaran yang selama ini dikembangkan dalam mata pelajaran tersebut.

Penataan materi pembelajaran secara sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan

karakteristik peserta didik hal ini sesuai dengan respon dari para siswa sebanyak 90%

menyatakan setuju pada guru mereka senantiasa melakukan penataan meteri

pembelajaran sesuai dengan penekatan yang dipilih dan sesuai dengan karakteristik

peserta didiknya. Sekolahpun senantiasa memberi dukungan penuh kepada para
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gurunya untuk melakukan hal tersebut sebagai bentuk dari dukunngan institusi

terhadap penentuan kinerja guru.

Tabel 13 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Membimbing Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Memahami prinsip-prinsip
perancangan pembelajaran
yang mendidik

10/20% 33/66% 0 7/14% 0 50/100%

Mengembangkan
komponen-komponen
rancangan pembelajaran

15/30% 28/56% 0 6/12% 1/2% 50/100%

Menyusun rancangan
pembelajaran yang lengkap

11/22% 35/70% 0 4/8% 0 50/100%

Melaksanakan pembelajaran
yang mendidik

9/18% 34/68% 0 5/10% 2/4% 50/100%

Menggunakan media dan
sumber belajar yang relevan 21/42% 25/50% 0 4/8% 0 50/100%

Guru harus senantiasa memiliki pemahami prinsip-prinsip perancangan

pembelajaran yang mendidik untuk seluruh siswanya hal ini sesuai dengan data angket

yang ada dimana responden sebanyak 86% siswa menyatakan setuju bahwa gru mereka

senantiasa memiliki pemahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran dengan

sangat baik sehingga PBM yang terjadi di dalam kelas teras lebih hidup dan bermakna

serta menyenangkan.

Guru sebagai professional juga harus mampu mengembangkan komponen-

komponen rancangan pembelajaran dengan baik sesaui dengan tujuan pembelajaran.
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dalam hal ini responden juga sepakat bahwa guru mereka sebesar 86% telah memiliki

kemampuan untuk bisa mengembangkan komponen-komponen rangan pembelajaran

dengan baik.

Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap harus menjadi salah satu kinerja

para guru. Penyusunan rancangan dalam pembelajaran harus lengkap mulai dari ide

utama sampai materi dan juga metode, strategi dan pendekatan yang sesuai dengan

tujuan pembelajaran. Responden sebanyak 92% setuju bahwa guru mereka senantiasa

melakukan proses penyusunan rangan pembelajaran dengan lengkap dan sesuai dengan

aturan yang berlaku.

Kinerja selanjutnya dari setiap guru adalah mampu melaksanakan pembelajaran

yang mendidik yang sesaui dengan aturan yang berlaku, proses implmentasi ini

dirasakan para siswa dengan baik hal ini terbukti dari hasil angkat banha responden

86% menyatakan setuju bahwa guru mereka mampu melakukan proses pembelajaran

dengan baik, nyatany mereka sangat nyaman dan menikmati setiap proses dari

pembelajaran yang telah berlangsung selama ini.

Penggunaan media dan sumber belajar yang relevan menjadi kinerja guru dalam

membimbing para siswanya. Pengunaan media dan sumber belajar dalam era ini

merupakan sebuah keharusan hal ini untuk menyeimbangkan perkembangan dunia

teknologi dan informasi yangberkembang. Guru di SMP Muhammadiyah 6 dituntut

untuk senantiasa menguasai media dan sumber belajar berbasis IT, hal ini sesuai

dengan hasil data responden sebanyak 92% siswa menyatakan bahwa guru mera telah

menguasai penggunaan media dan sumber belajar yangrelevan dengan tuntutan zaman.
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Tabel 14 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Mengarahkan Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Memanfaatkan teknologi 10/20% 28/56% 0 10/20% 2/4% 50/100%
Memahami berbagai strategi
komunikasi yang efektif,
empatik, santun secara lisan,
tulisan dan atau bentuk lain

7/14% 27/54% 0 14/28% 2/4% 50/100%

Kinerja guru dalam mengarahkan siswanya adalah dengan pemanfaatan teknologi,

sebab siswa di era sekarang apabila proses yang bersifat monoton akan sangat sulit

untuk dapat dicerna. Pemafaatan teknologi dalam PBM dapat meningkatkan motivasi

dan daya tarik tersendiri bagi para siswawa, hal ini sesaui dengan respon dari para

siswa hampir 76%  mereka menyatakan setuju bahwa pemanfaatan teknologi dalam

PBM sangat meraka inginkan dan mereka butuhkan dalam prosesnya, sehingga mereka

merasa nyaman dan menyenangkan mengikuti seluruh PBM yang ada.

Kinerja lainnya dalam mengarahkan siswa-siswi adalah memahami berbagai

strategi komunikasi yang efektif, empatik, santun secara lisan, tulisan dan atau bentuk

lain. Guru yang profesional harus mampu berkomunikasi efektif dengan berbagai

kalangan termasuk siswa, hal ini siswa rasakan nyaman daan menyenangkan sebab

mereka merasa memiliki teman dan kawan yang bisa mereka ajak bicara dan curhat

dalam bahasa mereka. Hal ini sesuai dengan respon para siswa sebanyak 68%

menyataan setuju bahwa guru mereka adalah guru yang enak diajak bicara sesuai
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dengan harapan dan kebutuhan mereka akan teman yang bijak yang bisa diajak

bercanda riang.

Tabel 15 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Melatih Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran
untuk mendorong peserta
didik mencapai prestasi
secara optimal

11/22% 30/60% 0 8/16% 1/2% 50/100%

Menyediakan berbagai
kegiatan pembelajaran
untuk mengaktualisasikan
potensi peserta didik
termasuk kreativitasnya.

8/16% 34/68% 0 6/12% 2/4% 50/100%

Guru dalam tuntutan kinerjanya harus mampu menyediakan berbagai kegiatan

pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal, hal ini

dapat dirasakan oleh para siswa dimana seluruh potensi meraka terkembangkan secara

maksimal dengan adanya berbagai kegiatan penunjang lainnya sehingga siswa merasa

ada alternatif kegiatan lain penunjang kompetensi mereka. Semua respondenpun 84%

menyatakan setuju bahwa guru dan institusi telah menyediakan berbagai kegiatan

pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mencapai prestasinya secara

optimal.

Selain kegiatan untuk mendorong prestasinya guru juga harus mampu

menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi
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peserta didik termasuk kreativitasnya. Responden manyatakan 84% setuju bahwa guru

harus senantiasa menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran yang dapat membantu

para siswa mengaktualisasikan potensinya dan mereka dengan sendirinya mampu

berkreasi dengan kreativitas yang mereka milikinya.

Tabel 16 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Menilai Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Memahami prinsip-prinsip
penilaian dan evaluasi
proses dari hasil belajar

13/26% 28/56% 0 7/14% 2/4% 50/100%

Menentukan prosedur
penilaian dan evaluasi
proses dari hasil belajar

20/40% 28/56% 0 2/4% 0 50/100%

Mengembangkan instrumen
penilaian dan evaluasi
proses dari hasil belajar

12/24% 33/66% 0 4/8% 1/2% 50/100%

Mengadministrasikan
penilaian proses dari hasil
belajar

12/24% 28/56% 0 9/18% 1/2% 50/100%

Menganalisis hasil penilaian
proses hasil belajar untuk
berbagai tujuan

12/24% 31/62% 0 4/8% 3/6% 50/100%

Kinerja guru yang lainnya adalah sebagai penilai yang  mampu memahami prinsip-

prinsip penilaian dan evaluasi proses dari hasil belajar. Guru harus senantiasa menilai

dan mengevaluasi seluruh proses belajar dengan seksama dan sesuai dengan aturan

yang berlaku dan paling utama proses penilaian dan evaluasi sesuai dengan kaidah dan

prinsip dasar penilai. Guru SMP Muhammadiyah 6 di tuntut juga memiliki kemampuan

menilai dan mengevaluasi proses dengan baik dan hal dirasakan oleh seluruh siswa
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bahwa seluruh guru telah melaksanakan proses penilaian sesuai dengan kaidah dan

prinsip yang ada. Respon seluruh siswa yang  menjadi responden 82% setuju bahwa

guru mereka telah mampu memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dari

hasil belajar dengan baik dan benar sesuai kaindah yang berlaku.

Selain mengetahui prinsip guru juga harus senantiasa mampu menentukan

prosedur penilaian dan evaluasi proses dari hasil belajar. Responden hampir 96%

menyatakan bahwa guru mereka telah melakukan penilaian dan evaluasi sesuai dengan

prosedur yang berlaku.

Pengembangan instrumen penilaian dan evaluasi proses dari hasil belajar pun

harus senantiasa dilakukan, hal ini sesaui dengan data angket dari para responden 90%

yang menyatakan setuju bahwa instrument penilaian dan evaluasi PBM senantiasa

dikembangkan guru dengan baik dan sistematis sesuai dengan kaidah dan prosedur

yang berlaku.

Proses pengadministrasian penilaian proses dari hasil belajar pun senantiasa

dijalankan guru maka responden menilai bahwa 80% guru mereka memiliki kinerja

yang sangat baik. Untuk itu seluruh hal tersebut harus terus dikembangkan dan

diarahkan untuk lebih baik lagi sehingga PBM akan terasa optimal dan maksimal.

Menganalisis hasil penilaian proses hasil belajar untuk berbagai tujuan pun terus

dilakukan dengan seksama oleh setiap guru sehingga tidak ada hasil yang tidak sesuai

dengan proses. Kevalidan data penilaian dianalisa dengan seksama sehingga siswa

tidak ada dirugikan. Kinerja tersebut mendapat apresiasi para siswa dimana respon
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mereka menyatakan 86% guru mereka adalah guru yang berkinerja dalam proses

penilaian karena guru mereka dianggap telah adil dan bijaksanan dalam proses

penilaian.

Tabel 17 Data Angket Responden Tentang Kinerja Guru Mengevaluasi Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Menggunakan informasi
hasil penilaian dan evaluasi
untuk mencapai perbaikan
pengajaran

14/28% 29/58% 0 6/12% 1 50/100%

Melakukan penelitian
tindakan kelas

10/20% 32/64% 0 5/10% 3/6% 50/100%

Proses penilaian yang dilakukan dewasa ini adalah dengan menggunakan

informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk mencapai perbaikan pengajaran berbasis

IT dan semua proses penilaian berdasarkan kurikulum 2013. Hal tersebut telah

dirasakan para siswa sehingga respon mereka hampir 86% menyatakan setuju bahwa

guru mereka memang telah mengimplementasikan proses penilaiannya dengan

menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi berbasis IT.

Proses akhir penilaian harus memiliki dampak positif untuk pengambangan diri

dan karirnya maka untuk dapat memberi dampak positif penilaian tersebut dimana guru

harus mampu melakukan penelitian tindakan kelas dan 84% siswa sebagai responden

menyatakan setuju bahwa guru mere.ka senantiasa melakukan penelitian tindakan

kelas  sebagai salah satu upaya peningkatan diri dan karir meraka kedepan.
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Paparan hasil data lapangan di atas memperjelas bahwa guru yang professional

harus senantiasa memiliki kinerja yang merupakan hasil atau keluaran dari suatu proses

sehingga seluruh PBM akan terarah sesuai tujuan pendidikan. Konsep kinerja lebih

lanjut dinyatakan oleh Mulyasa bahwa kinerja atau performance dapat diartikan

sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk

kerja.

Kinerja juga merupakan suatu konsep yang bersifat universal yang merupakan

efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Karena organisasi

pada dasarnya dijalankan oleh manusia maka kinerja sesungguhnya merupakan

perilaku manusia dalam menjalankan perannya dalam suatu organisasi untuk

memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan tindakan serta

hasil yang diinginkan. Menurut Prawirasentono (1999: 2):“Performance adalah hasil

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi,

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum

dan sesuai dengan moral ataupun etika”. Dessler (1997: 513) menyatakan pengertian

kinerja hampir sama dengan prestasi kerja ialah perbandingan antara hasil kerja aktual

dengan standar kerja yang ditetapkan. Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada

hasil kerja. Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan

bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja atau
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prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang

untuk meraih suatu tujuan. Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan

hasil kerja seseorang dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang

dilakukan oleh seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi standar

maka dapat dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang baik. Kinerja yang

dimaksudkan diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang baik dan tetap

melihat jumlah yang akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu

terpenuhi maupun dari segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang

direncanakan.

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur

berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru.

Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru

dalam proses pembelajaran. Berkenaan dengan standar kinerja guru Sahertian

sebagaimana dikutip Kusmianto (1997: 49) dalam buku panduan penilaian kinerja guru

oleh pengawas menjelaskan bahw“Standar kinerja guru itu berhubungan dengan

kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara

individual, (2) persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media

pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5)

kepemimpinan yang aktif dari guru”.

Kinerja bagi guru sangat sesuai dengan amanat UU Republik Indonesia No. 20

Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik
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merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan

serta 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.

Kinerja guru dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar mengajar di

kelas termasuk persiapannya baik dalam bentuk program semester maupun persiapan
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mengajar. Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. Georgia

Departemen of Education telah mengembangkan teacher performance assessment

instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian

Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) rencana

pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP (Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran); (2) prosedur pembelajaran (classroom procedure); dan (3)

hubungan antar pribadi (interpersonal skill).

Kinerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Malthis dan Jackson

(2001: 82) dalam Wikipedia, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja.“Faktor-

faktor yang memengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu

1) Kemampuan mereka.

2) Motivasi.

3) Dukungan yang diterima.

4) Keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan.

5) Hubungan mereka dengan organisasi”.

Sedangkan menurut menurut Gibson (1987) masih dalam Wikipedia menjelaskan

ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap kinerja.“Tiga faktor tersebut adalah:

1) Faktor individu (kemampuan, ketrampilan, latar belakang keluarga, pengalaman

kerja, tingkat sosial dan demografi seseorang).
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2) Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan kepuasan

kerja).

3) Faktor organisasi (struktur organisasi, desain pekerjaan,

kepemimpinan, sistem penghargaan atau reward system)”.

Penjelasan lain mengenai faktor yang berpengaruh terhadap kinerja dijelaskan oleh

Mulyasa. Menurut Mulyasa (2007: 227) sedikitnya terdapat sepuluh faktor yang dapat

meningkatkan kinerja guru, baik faktor internal maupun eksternal: “Kesepuluh faktor

tersebut adalah: (1) dorongan untuk bekerja, (2) tanggung jawab terhadap tugas, (3)

minat terhadap tugas, (4) penghargaan terhadap tugas, (5) peluang untuk berkembang,

(6) perhatian dari kepala sekolah, (7) hubungan interpersonal dengan sesama guru, (8)

MGMP dan KKG, (9) kelompok diskusi terbimbing serta (10) layanan perpustakaan”.

Selanjutnya pendapat lain juga dikemukakan oleh Surya (2004: 10) tentang faktor yang

mempengaruhi kinerja guru”Faktor mendasar yang terkait erat dengan kinerja

profesional guru adalah kepuasan kerja yang berkaitan erat dengan kesejahteraan guru.

Kepuasan ini dilaterbelakangi oleh faktorfaktor: (1) imbalan jasa, (2) rasa aman, (3)

hubungan antar pribadi, (4) kondisi lingkungan kerja, (5) kesempatan untuk

pengembangan dan peningkatan diri”.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, faktor-faktor yang menentukan

tingkat kinerja guru dapat disimpulkan antara lain: (1) tingkat kesejahteraan (reward

system); (2) lingkungan atau iklim kerja guru; (3) desain karir dan jabatan guru; (4)
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kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan diri; (5) motivasi atau semangat

kerja; (6) pengetahuan; (7) keterampilan dan; (8) karakter pribadi guru.

Kinerja merupakan aktivitas yang tidak dapat terlepas dari unsur penilaian yang

merupakan suatu proses yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami tingkat

kinerja guru satu dengan tingkat kinerja guru yang lainnya atau dibandingkan dengan

standar yang telah ditetapkan. Hani Handoko (1994: 135) menjelaskan bahwa,

“penilaian prestai kerja (performance appraisal) adalah proses melalui mana

organisasi-organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan”. Penilaian

kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi

secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas

sumber daya manusia yang ada dalam organisasi.

Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam penilaian kinerja

guru. Namun demikian, ada dua model yang paling sesuai dan dapat digunakan sebagai

instrumen utama, yaitu skala penilaian dan lembar observasi atau penilaian. Skala

penilaian mengukur penampilan atau perilaku orang lain melalui pernyataan perilaku

dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki makna atau nilai. Observasi

merupakan cara mengumpulkan data yang biasa digunakan untuk mengukur tingkah

laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati baik dalam

situasi yang alami sebenarnya maupun situasi buatan. Tingkah laku guru dalam

mengajar, merupakan hal yang paling cocok dinilai dengan observasi.
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Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru

dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan patokan-

patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian kinerja berperan sebagai umpan balik

tentang berbagai hal seperti kemampuan, kelebihan, kekurangan dan potensinya. Bagi

sekolah hasil penilaian para guru sangat penting arti dan perannya dalam pengambilan

keputusan.

Penilaian kinerja guru memiliki manfaat bagi sebuah sekolah karena dengan

penilaian ini akan memberikan tingkat pencapaian dari standar, ukuran atau kriteria

yang telah ditetapkan sekolah. Sehingga kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam

seorang guru dapat diatasi serta akan memberikan umpan balik kepada guru tersebut.

Menurut Mangkupawira (2001: 224), manfaat dari penilaian kinerja karyawan adalah:

(1) perbaikan kinerja; (2) penyesuaian kompensasi; (3) keputusan penetapan; (4)

kebutuhan pelatihan dan pengembangan; (5) perencanaan dan pengembangan karir; (6)

efisiensi proses penempatan staf; (7) ketidak akuratan informasi; (8) kesalahan

rancangan pekerjaan; (9) kesempatan kerja yang sama; (10) tantangan-tantangan

eksternal; (11) umpan balik pada SDM.

Sedangkan Mulyasa (2007: 157) menjelaskan tentang manfaat penilaian tenaga

pendidikan: “Penilaian tenaga pendidikan biasanya difokuskan pada prestasi individu,

dan peran sertanya dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi

sekolah, tetapi juga penting bagi tenaga kependidikan yang bersangkutan. Bagi para

tenaga kependidikan, penilaian  berguna sebagai umpan balik terhadap berbagai hal,
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kemampuan, ketelitian, kekurangan dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk

menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Bagi sekolah, hasil

penilaian prestasi tenaga kependidikan sangat penting dalam mengambil keputusan

berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program sekolah, penerimaan, pemilihan,

pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan aspek lain dari keseluruhan

proses pengembangan sumber daya manusia secara keseluruhan”.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja penting dilakukan

oleh suatu sekolah untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri maupun untuk sekolah

dalam hal menyusun kembali rencana atau strategi baru untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional. Penilaian yang dilakukan dapat menjadi masukan bagi guru dalam

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya. Selain itu penilaian kinerja guru

membantu guru dalam mengenal tugas-tugasnya secara lebih baik sehingga guru dapat

menjalankan pembelajaran seefektif mungkin untuk kemajuan peserta didik dan

kemajuan guru sendiri menuju guru yang profesional.

Penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan untuk mengkritik dan mencari

kesalahan, melainkan sebagai dorongan bagi guru dalam pengertian konstruktif guna

mengembangkan diri menjadi lebih profesional dan pada akhirnya nanti akan

meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal ini menuntut perubahan pola pikir

serta perilaku dan kesediaan guru untuk merefleksikan diri secara berkelanjutan.

Menurut Prawirasentono (1999: 2):“Performance adalah hasil kerja yang dapat

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan
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wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan

organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan

moral ataupun etika”.

Dessler (1997: 513) menyatakan pengertian kinerja hampir sama dengan prestasi

kerja ialah perbandingan antara hasil kerja aktual dengan standar kerja yang ditetapkan.

Dalam hal ini kinerja lebih memfokuskan pada hasil kerja. Dari beberapa pengertian

tentang kinerja tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja

yang telah dicapai oleh seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir

dari suatu aktifitas yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan.

Pencapaian hasil kerja ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja seseorang

dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang dilakukan oleh

seseorang sesuai dengan standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat

dikatakan kinerja itu mencapai prestasi yang baik. Kinerja yang dimaksudkan

diharapkan memiliki atau menghasilkan mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang

akan diraihnya. Suatu pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari

segi jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan.

4.3 Motivasi belajar siswa SMP Muhammadiyah 6

Motivasi belajar merupakan suatu dorongan internal dan eksternal yang

menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai tujuan, sehingga

perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Motivasi ini harus mampu

memberi energi positif siswa sehingga siswa mampu mengembangkan seluruh potensi
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yang dimiliki, berikut data tabel tentang respon motivasi siswa dalam PBM di SMP

Muhammadiyah 6 Bandung;

Tabel 18 Data Angket Responden Tentang Motivasi Instrinsik Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Keinginana belajar 12/24% 33/66% 0 3/6% 2/4% 50/100%

Senang mengikuti pelajaran. 16/32% 24/48% 0 8/16% 2/4% 50/100%

Selalu menyelesaikan tugas 21/42% 16/32% 0 8/16% 5/10% 50/100%

Mengembangkan minat dan
bakat

15/30% 22/44% 0 6/12% 7/14% 50/100%

Meningkatkan pengetahuan,
keterampilan. dansikap
positif

12/24% 31/62% 0 4/8% 3/6% 50/100%

Motivasi sebagai dorongan dari internal siswa senantiasa membentuk keinginan

siswa untuk belajar lebih giat dan lebih baik lagi.  Hal ini dinyatakan dari hasil data

angket dimana responden 90% setuju bahwa motivasi dapat memberi dorongan siswa

untuk lebih giat dan lebih baik lagi dalam belajarnya.

Motivasi instrinsik juga harus senantiasa mampu mengembangkan rasa senang

mengikuti pelajaran. Apabila perasaan ini sudah ada maka sesulit apapun pelajaran

akan dapat dikendalikan dengan baik oleh setiap siswa. Hal ini sesuai dengan

responden yang 80% siswa meyatakan bhwa mereka senang dalam mengikuti pelajaran

di sekolah karena berbagai aspek positif yang mereka srasakan dan adanya dorongan

dari dampak aspek positif dari luar diri.
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Dampak senang dalam mengikuti pelajaran akan berdampak pula pada keinginan

untuk selalu menyelesaikan tugas yang diberikan para guru dengan baik dan tepat

waktu. Responden meyatakan 74% setuju bahwa mereka dengan senang hati mampu

menyelesaikan seluruh tugas yang diberikan oleh setiap gurunya dengan baik dan

cepat.

Dampak positif dari dorongan beberapa hal di atas selanjutnya mampu

mengembangkan minat dan bakat meraka dengan baik hal ini sesuai dengan respon

meraka sebanyak 75% siswa menyatakan bahwa mereka mendapat dorongan positif

sehingga mereka dapat mengembangkan minat dan bakat mereka secara maksimal.

Selain meningkatkan minat bakat dorongan dan motivasi juga mampu

meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif sehingga mereka merasa

PBM tersebut menjadi sangat menyenangkan dan mengasyikan. Hal ini sesuai dengan

respon mereka sebanyak 86% siswa menyatakan setuju bahwa selain minat dan bakat

mereka juga mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap positif dari

dampak motivasi dan dorongan instriksik yang mereka miliki.
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Tabel 19 Data Angket Responden Tentang Motivasi ekstrinsik Siswa

Instrumen

Frekuensi/Prosentase

JumlahSangat
Setuju

Setuju
Cukup
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Ingin mendapatkan
perhatian

19/38% 18/36% 0 10/20% 3/6% 50/100%

Ingin mendapatkan pujian 10/20% 28/56% 0 8/16% 4/8% 50/100%

Ingin mendapatkan
penghargaan / hadiah dari
guru atau sekolah

10/20% 18/36%
0

15/30% 7/14% 50/100%

Ingin mendapat dukungan 20/40% 24/48% 0 5/10% 1/2% 50/100%

Ingin mendapat apresiasi 17/28% 25/50% 0 6/12% 2/4% 50/100%

Motivasi instrinsik merupakan dorongan yang datang dari dalam diri sedangkan

motivasi ekstrinsik merupakan dorongan yang muncul dari luar diri dimana diri ingin

mendapatkan perhatian lebih dari orang sekelilingnya, hal ini diwajarkan karena setiap

individu memiliki kebutuhan untuk bisa dihargai dan dan diperhatikan oleh orang lain.

Hal ini sesuai dengan hasi responden sebesar 74% menyatakan bahwa mereka ingin

mendapat perhatian lebih dari orang-orang sekitarnya, sehingga guru dalam hal ini

harus senantiasa bersikap adil dan bijaksana untuk dapat membagi perhatiannya agi

seluruh siswanya secara proposional.

Selain ingin diperhatiakan para siswa juga senantias ingin mendapatkan pujian

atas apa yang telah mereka kerjakan dan mereka raih, sekecil apapun hasil yang telah

mereka dapatkan, hal ini mendapat respon sebanyak 76% dari siswa sebagai
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respondennya yang  mengatakan setuju bahwa mereka selalu ingin mendapatkan pujian

atas apa yang telah mereka dapatkan.

Setelah dipuji tenatunya mereka juga ingin mendapatkan penghargaan / hadiah

dari guru atau sekolah atas apa yang telah mereka hasilkan dan dapatkan. Sekecil

apapun bentuk hadiahnya bagi mereka adalah penghargaan. dan para siswa memberika

respon sebesar 56% persen, hal ini dikarenakan dari responden yang ada hanya

sebagian responden yang memiliki prestasi dan berhak mendapat pennghargaan atas

apa yang telah mereka kerjakan.

Dukungan adalah bagian dari motivasi ektrinsik dan setiap orang senantiasa

memiliki keinginan untuk mendapat dukungan penuh atas apa yang mereka miliki baik

itu prestasi, potensi ataupun karya yang mereka miliki. Responden menyatakan hampir

88% menyatakan setuju bahwa mereka sebagai siswa juga memerlukan dukungan dari

berbagai kalangan terutama guru yang mereka hormati dan mereka jadi idola dalam

hidupnya.

Dukungan tidak selamanya berupa bentuk fisik apresiasi jugamerupakan bentuk

dukungan yang mereka harapkan. Mereka selalu ingin mendapat apresiasi dalam

bentuk apapun dan sekecil apapun sehingga mereka merasa ada dan berharga. Siswa

sebagai renponden 80% menyatakan setuju bahwa mereka senantiasa ingin mendapat

apresiasi dari orang-orang terdekat mereka, dan daari orang-orang yang mereka rasa

sebagai figure yang mereka gandrungi.
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Dorongan dalam PBM sangat dibutuhkan oleh setiap individu hal ini dengan jelas

dipaparkan dari hasil data lapangan bahwa setiap individu yang memiliki potensi

senantiasa memiliki dorongan berupa motivasi baik berupa dorongan internal dan

eksternal yang menyebabkan seseorang atau individu untuk bertindak atau mencapai

tujuan, sehingga perubahan tingkah laku pada diri siswa diharapkan terjadi. Motivasi

belajar merupakan kondisi psikologis yang mendorong siswa untuk belajar secara

sungguh-sungguh, yang pada gilirannya akan terbentuk cara belajar siswa yang

sistematis, penuh konsentrasi dan dapat menyeleksi kegiatan-kegiatannya. Menurut

Catharina Tri Ani (2006) ada beberapa strategi motivasi dalam belajar antara lain

sebagai berikut:

a. Membangkitkan minat belajar.

b. Mendorong rasa ingin tahu

c. Menggunakan variasi metode penyajian yang menarik

d. Membantu siswa dalam merumuskan tujuan belajar

Motivasi pada dasarnya dapat membantu dalam memahami dan menjelaskan

perilaku individu, termasuk perilaku peserta didik dalam belajar. Motivasi belajar

merupakan salah satu cara peserta didik untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang

diberikan oleh guru dalam proses pembelajaran. Motivasi memiliki peran yang besar

terhadap pembelajaran, karena tanpa motivasi belajar, peserta didik akan merasa

enggan dan mala untuk mengikuti kegitan belajar.
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4.4 Pengaruh kompetensi dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa  di

SMP Muhammadiyah 6 Bandung.

Kompetensi dan kinerja dari gambaran hasil data lapangan dengan sendirinya telah

memberi gambaran, bahwa kedua variabel tersebut memiliki pengaruh yang cukup

signifikan terhadap pembentukan motivasi bagi para siswa di SMP Muhammadiyah 6

Bandung.

Pengaruh kompetensi dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa SMP

Muhammadiyah 6 dapat dilihat dari hasil uji analisis data dengan menggunakan

program SPSS for Windows

4.4.1 Uji Validitas

A. Instrument penelitian adalah kuesioner berbentuk checklist menggunakan skala

likert. Skoring jawaban

Sangat Setuju (SS) = 5, Setuju (S) = 4, Cukup Setuju/ragu-ragu (CS) = 3, Tidak Setuju

(TS) = 2, Sangat Tidak Setuju ( STS)= 1

Total responden 50 orang

Total soal 50 pernyataan

B. Dasar pengambilan uji validitas pearson

Pembandingan nilai r hitung dengan r table

1. Jika nilai r hitung > r table = valid

2. Jika nilai r hitung < r table = tidak valid
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r tabel dengan N = 50 pada signifikansi 5 % pada distribusi nilai r tabel statistik, maka

diperoleh r tabel sebesar 0,2306

Hasil Uji Validitas L

Lingkungan Asrama (X1)

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X1_1 124.42 241.840 .646 .731

X1_2 124.70 236.908 .594 .725

X1_3 124.62 247.098 .369 .737

X1_4 124.72 234.124 .697 .721

X1_5 124.60 239.469 .664 .728

X1_6 124.72 237.267 .493 .727

X1_7 124.38 240.689 .615 .729

X1_8 124.24 243.982 .528 .733

X1_9 124.54 239.356 .466 .729

X1_10 125.42 232.044 .511 .722

X1_11 124.86 240.898 .329 .733

X1_12 124.66 235.739 .457 .726

X1_13 124.46 240.662 .430 .731

X1_14 125.18 226.967 .692 .714

X1_15 125.18 232.681 .474 .723

X1_16 125.08 231.912 .533 .721

Total_X1 64.38 63.138 1.000 .841

Dari data kuesioner tentang kompetens (X1) tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa

r hitung > r tabel, r hitung lebih besar dari  r tabel 0.2306 sehingga bisa

disimpulkan bahwa kuesioner untuk (X1) dinyatakan Valid.
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Hasil Uji Validitas Pembinaan Karakter (X2)

Item-Total statistic

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X2_1 133.34 201.249 .674 .725

X2_2 133.48 202.051 .662 .726

X2_3 132.94 207.894 .750 .732

X2_4 132.96 208.407 .582 .734

X2_5 133.12 212.679 .389 .741

X2_6 133.44 206.415 .473 .734

X2_7 132.90 212.214 .612 .738

X2_8 132.88 216.598 .360 .745

X2_9 132.80 215.306 .532 .743

X2_10 132.84 212.994 .692 .739

X2_11 132.76 213.941 .631 .741

X2_12 132.90 213.520 .537 .740

X2_13 132.78 213.155 .683 .739

X2_14 133.26 206.156 .596 .732

X2_15 133.22 207.073 .594 .733

X2_16 132.84 211.851 .772 .737

Total_X2 68.66 55.862 1.000 .879

Dari data kuesioner tentang kinerja (X2) tersebut maka dapat disimpulkan bahwa

r hitung > r tabel, r hitung lebih besar dari   r tabel 0.2306 sehingga bisa disimpulkan

bahwa uji validitas untuk (X1) dinyatakan Valid.
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Hasil Uji Validitas Motivasi Belajar (Y)

Item-Total statistic

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Y_1 66.16 42.749 .800 .757

Y_2 66.20 42.327 .705 .756

Y_3 66.26 40.645 .818 .743

Y_4 66.18 43.620 .665 .764

Y_5 66.04 42.733 .785 .757

Y_6 66.10 42.745 .786 .757

Y_7 66.00 44.082 .576 .769

Y_8 66.26 40.931 .682 .749

Total_Y 35.28 12.042 1.000 .892

Berdasarkan hasil Uji Validitas semua item pertanyaan pada Variabel X1, X2

dan Y dinyatakan valid karena nilai r hitung > r tabel (0,2306)

4.4.2 Uji Reliabilitas

Hasil Uji Realibitas Hasil Uji Reabilitas Variabel Kompetensi (X1)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on

Standardized Items
N of Items

,841 ,865 16

Hasil Uji Reabilitas Variabel Kinerja (X2)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on

Standardized Items
N of Items

,879 ,902 16
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Hasil Uji Reabilitas Valiabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha Based on

Standardized Items
N of Items

,892 ,899 8

Nilai hasil Uji Reabilitas dari Variabel X1,X2 dan Y adalah Reliabel, hal ini

didapatkan dari membandingkan hasil Cronbach’s Alpha yang didapat dari ketiga

variabel yang lebih dari 0,6

Selain uji validitas dan reliabilitas dilakukan pula uji regresi berganda yang

bertujuan untuk ;

1. Mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel

terikat ( Y)

2. Uji t bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (

sendiri) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

3. Uji f bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh simultan (

bersama-sama) yang diberikan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat

(Y)

4. koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui berapa persen pengaruh

yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y

4.4.3 Perumusan Hipotesis

H1= Terdapat pengaruh Kompetensi (X1) terhadap Motivasi belajar (Y) Siswa SMP

Muhammadiyah 6 Bandung

H2= Terdapat pengaruh Kinerja Guru (X2) terhadap Motivasi belajar (Y)
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H3= Terdapat pengaruh Kompetensi (X1) dan Kinerja Guru (X2) secara simultan

terhadap Motivasi Belajar (Y)

Tingkat kepercayaan 95 %, α = 0,05

Uji T

1. Jika nilai Sig. < 0,05, atau t hitung > t tabel maka terdapat pengaruh variabel X

terhadap Y

2. Jika nilai Sig. > 0,05, atau t hitung < t tabel maka terdapat pengaruh variabel X

terhadap Y

t tabel t (α/2;n-k-1) = t (0,025 ; 47) = 2.011

Uji F

1. Jika nilai sig. < 0,05, atau f hitung > f tabel maka terdapat pengaruh variabel X secara

simultan terhadap variabel Y.

2. Jika nilai sig.> 0,05, atau f hitung < f tabel, maka tidak terdapat pengaruh variabel

X secara simultan terhadap Y

f tabel = f ( k;n-k ) = f ( 2 ; 48 ) = 3.19

Pengujian Hipotesis H1 dan H2 dengan Uji T

1. Pengujian Hipotesis Pertama ( H1 )
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Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 9.626 3.095 3.110 .003

Lingkungan Asrama

(X1)

.089 .049 .212 1.823 .075

Pembinaan Karakter

(X2)

.291 .054 .626 5.387 .000

a. Dependent Variable: Motivasi Belajar (Y)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh kompetensi (X1) terhadap Motivasi belajar (Y)

adalah sebesar 0,75 > 0,05 dan nilai t hitung 1.823 < 2.011, sehingga dapat disimpulkan

bahwa H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh kinerja guru (X1) terhadap Motivasi

belajar (Y).

2. Pengujian hipotesis kedua ( H2)

Diketahui nilai sig. untuk pengaruh Kinerja Guru (X2) terhadap Motivasi Belajar (Y)

adalah sebesar 0,000 < 0,05 dan nilai t hitung 5.387 > 2.011, sehingga dapat

disimpulkan bahwa H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh Kinerja Guru (X2)

terhadap Motivasi belajar (Y).

3. Pengujian Hipotesis ketiga (H3)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 352.610 2 176.305 34.894 .000a

Residual 237.470 47 5.053

Total 590.080 49

a. Predictors: (Constant), Kinerja Guru (X2) , Kompetensi (X1)

b. Dependent Variable: Motivasi Belajar (Y)
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Berdasarkan output diatas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh Kompetensi (X1)

dan Kinerj Guru (X2) secara simultan terhadap Motivasi belajar (Y) adalah  sebesar

0,000 < 0,05 dan nilai f hitung 34.894 > f tabel 3.19, sehingga dapat disimpulkan bahwa

H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap

Motivasi Belajar (Y).

4. Koefisien determinasi

Model Summary

Model R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .773a .598 .580 2.24779

a Predictors: (Constant), Kinerja Gurur (X2) , Kompetensi (X1)

Berdasarkan output diatas diketahui nilai R square sebesar 0,598 hal ini mengandung

arti bahwa pengaruh variabel Kompetensi (X1) dan Kinerja Guru (X2) secara simultan

terhadap variabel Motivasi belajar (Y) sebesar 59,8 %.

Kesimpulannya bahwa dari hipotesa awal dapat dibuktikan dengan analisis data

dengan menggunakan SPSS dalam hal ini adanya pengaruh dari Kompetensi dan

Kinerja Guru terhadap motivasi belajar Siswa SMP Muhammadiyah 6 Bandung.

Semua item pertanyaan yang ada pada Variabel Y, Valid karena r hitung > r tabel

0,361
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UJI REABILITAS
Uji Reabilitas Variabel X1

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha

Based on

Standardized

Items

N of Items

,925 ,936 17

Uji Reabilitas Variabel X2

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha

Based on

Standardized

Items

N of Items

,901 ,903 24

Uji Reabilitas Variabel Y

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha

Based on

Standardized

Items

N of Items

,839 ,842 9

Nilai hasil Uji Reabilitas dari Variabel X,X2 dan Y adalah Reliabel, hal ini

didapatkan dari membandingkan hasil Cronbach’s Alpha yang didapat dari ketiga

variabel yang lebih dari 0,6
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Kesimpulannya bahwa dari hipotesa awal dapat dibuktikan dengan analisis data

dengan menggunakan SPSS dalam hal ini adanya pengaruh dari kompetensi dan kinerja

guru terhadap motivasi belajar siswa.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kesimpulan dari paparan yang terperinci dari mulai bab 1 sampai bab 5 dapat

penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi guru di SMP Muhammadiyah 6 dari data hasil angket lapangan

dinyatakan sangat memadai sebagai bagain dari amanat UU tentang

kompetensi guru, hal ini sesuai dengan hasil respondensi dari para responden.

2. Kinerja guru di SMP Muhammadiyah 6 pun dari hasil lapangan semua

responden memberikan respon yang sangat positif dan para responden yaitu

para siswa merasa bahwa guru meraka memang memiliki  kinerja yang sangat

baik dalam membantu mereka dalam PBM selama ini.

3. Motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah 6 sebagai dorongan, baik yang

bersifat intrinsik maupun ekstrinsik dari hasil data lapangan semuanya

responden hampir termotivasi oleh para gurunya yang telah memiliki

komptensi dan kinerja yang sangat baik.

4. Pengaruh kompetensi dan kinerja guru terhadap motivasi belajar siswa di SMP

Muhammadiyah 6 dari hasil data lapangan dinyatakan adanya pengaruh yang

signifikan sebab dapat dibuktikan dengan hasil analisis data dengan

menggunakan SPSS 23.
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B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan dalam peningkatan kompetensi

dan kinerja para guru dimanapun berada dalam meningkatkan motivasi belajar para

siswa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan kinerja guru dapat dilakukan melalui pendidikan

dan pelatihan, workshop, seminar atapun simposium secara kontinu dan

berkesinambungan.

2. Peningkatan kompetensi dan kinerja guru dapat meningkat secara maksimal

dengan adanya tingkat kesejahteraan yang memadai bagi seluruh gurunya.

3. Motivasi siswa akan tumbuh dan berkembang seiring dengan kompetensi dan

kinerja yang terbentuk dari para guru-guru.
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Correlations

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1.6 X1.7 X1.8 X1.9 X1.10 X1.11 X1.12 X1.13 X1.14 X1.15 X1.16 X1.17 Total_X1

X1.1 Pearson Correlation 1 .033 .314* .021 .249 -.148 .073 .061 .271 .123 .082 .516** .111 .001 -.131 -.233 -.296* .293*

Sig. (2-tailed) .823 .026 .884 .081 .304 .615 .671 .057 .395 .571 .000 .441 .995 .366 .103 .037 .039

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.2 Pearson Correlation .033 1 .053 .134 -.141 .455** .408** .358* -.145 .013 .383** .182 .362** .078 .342* .225 -.003 .472**

Sig. (2-tailed) .823 .714 .354 .328 .001 .003 .011 .317 .928 .006 .206 .010 .589 .015 .116 .981 .001

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.3 Pearson Correlation .314* .053 1 -.102 .242 -.056 -.048 .125 .079 .266 -.017 .221 -.001 -.140 -.170 -.134 -.150 .264

Sig. (2-tailed) .026 .714 .481 .091 .699 .739 .387 .587 .062 .908 .123 .995 .331 .237 .355 .298 .064

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.4 Pearson Correlation .021 .134 -.102 1 -.121 .436** .369** .242 .056 -.086 .480** .140 .388** .117 .154 .093 -.183 .397**

Sig. (2-tailed) .884 .354 .481 .404 .002 .008 .091 .697 .553 .000 .334 .005 .419 .284 .522 .203 .004

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.5 Pearson Correlation .249 -.141 .242 -.121 1 -.240 .046 .262 .383** .418** -.070 .420** -.001 -.131 -.202 .047 .008 .359*

Sig. (2-tailed) .081 .328 .091 .404 .093 .752 .066 .006 .003 .631 .002 .994 .364 .160 .747 .954 .011

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.6 Pearson Correlation -.148 .455** -.056 .436** -.240 1 .380** .393** -.107 .035 .614** .001 .555** .107 .289* .247 -.042 .510**

Sig. (2-tailed) .304 .001 .699 .002 .093 .006 .005 .459 .807 .000 .994 .000 .458 .041 .083 .770 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.7 Pearson Correlation .073 .408** -.048 .369** .046 .380** 1 .315* .083 .355* .368** .201 .316* .062 .212 .183 -.176 .550**

Sig. (2-tailed) .615 .003 .739 .008 .752 .006 .026 .567 .011 .009 .163 .025 .667 .139 .204 .221 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.8 Pearson Correlation .061 .358* .125 .242 .262 .393** .315* 1 .218 .326* .454** .408** .269 -.264 .085 .162 -.047 .632**

Sig. (2-tailed) .671 .011 .387 .091 .066 .005 .026 .129 .021 .001 .003 .059 .064 .558 .261 .748 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.9 Pearson Correlation .271 -.145 .079 .056 .383** -.107 .083 .218 1 .251 .045 .396** .084 -.079 -.018 .041 .108 .417**

Sig. (2-tailed) .057 .317 .587 .697 .006 .459 .567 .129 .078 .757 .004 .560 .585 .899 .777 .456 .003

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.10 Pearson Correlation .123 .013 .266 -.086 .418** .035 .355* .326* .251 1 .184 .321* .183 -.189 .098 -.027 .068 .513**

Sig. (2-tailed) .395 .928 .062 .553 .003 .807 .011 .021 .078 .201 .023 .202 .188 .496 .852 .641 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.11 Pearson Correlation .082 .383** -.017 .480** -.070 .614** .368** .454** .045 .184 1 .137 .577** -.016 .108 .229 -.166 .583**

Sig. (2-tailed) .571 .006 .908 .000 .631 .000 .009 .001 .757 .201 .344 .000 .914 .455 .110 .249 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.12 Pearson Correlation .516** .182 .221 .140 .420** .001 .201 .408** .396** .321* .137 1 .286* -.099 .011 -.232 -.096 .564**

Sig. (2-tailed) .000 .206 .123 .334 .002 .994 .163 .003 .004 .023 .344 .044 .494 .941 .105 .505 .000



N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.13 Pearson Correlation .111 .362** -.001 .388** -.001 .555** .316* .269 .084 .183 .577** .286* 1 -.206 .371** .139 .002 .606**

Sig. (2-tailed) .441 .010 .995 .005 .994 .000 .025 .059 .560 .202 .000 .044 .151 .008 .337 .987 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.14 Pearson Correlation .001 .078 -.140 .117 -.131 .107 .062 -.264 -.079 -.189 -.016 -.099 -.206 1 .004 .037 -.092 -.035

Sig. (2-tailed) .995 .589 .331 .419 .364 .458 .667 .064 .585 .188 .914 .494 .151 .977 .800 .525 .809

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.15 Pearson Correlation -.131 .342* -.170 .154 -.202 .289* .212 .085 -.018 .098 .108 .011 .371** .004 1 .324* .672** .433**

Sig. (2-tailed) .366 .015 .237 .284 .160 .041 .139 .558 .899 .496 .455 .941 .008 .977 .022 .000 .002

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.16 Pearson Correlation -.233 .225 -.134 .093 .047 .247 .183 .162 .041 -.027 .229 -.232 .139 .037 .324* 1 .452** .336*

Sig. (2-tailed) .103 .116 .355 .522 .747 .083 .204 .261 .777 .852 .110 .105 .337 .800 .022 .001 .017

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X1.17 Pearson Correlation -.296* -.003 -.150 -.183 .008 -.042 -.176 -.047 .108 .068 -.166 -.096 .002 -.092 .672** .452** 1 .176

Sig. (2-tailed) .037 .981 .298 .203 .954 .770 .221 .748 .456 .641 .249 .505 .987 .525 .000 .001 .220

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Total_X1 Pearson Correlation .293* .472** .264 .397** .359* .510** .550** .632** .417** .513** .583** .564** .606** -.035 .433** .336* .176 1

Sig. (2-tailed) .039 .001 .064 .004 .011 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .809 .002 .017 .220

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 50 100.0

Excludeda 0 .0

Total 50 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.



Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.699 17

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

X1.1 67.06 33.649 .181 .696

X1.2 67.26 32.931 .399 .681

X1.3 67.50 33.316 .077 .717

X1.4 67.36 32.888 .297 .686

X1.5 67.50 32.418 .208 .696

X1.6 67.00 31.102 .391 .674

X1.7 67.18 30.844 .442 .669

X1.8 67.28 29.430 .523 .656

X1.9 67.38 31.751 .272 .688

X1.10 67.36 31.215 .399 .674

X1.11 67.04 30.366 .476 .664

X1.12 67.26 30.156 .441 .667

X1.13 67.12 30.638 .514 .663

X1.14 67.02 36.224 -.136 .719

X1.15 67.16 31.525 .288 .686

X1.16 67.24 33.207 .222 .692

X1.17 67.32 34.508 .023 .716



Correlations

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 X2.6 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2.11 X2.12 X2.13 X2.14 X2.15 X2.16 X2.17 X2.18 X2.19 X2.20 X2.21 X2.22 X2.23 X2.24 Total_X2

X2.1 Pearson Correlation 1 .499** .386** .438** .226 .457** .447** .305* .494** .402** .187 .219 .068 .144 .327* .458** .113 .460** .319* .363** .313* .388** -.179 -.118 .648**

Sig. (2-tailed) .000 .006 .001 .115 .001 .001 .031 .000 .004 .193 .127 .640 .317 .021 .001 .433 .001 .024 .010 .027 .005 .214 .414 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.2 Pearson Correlation .499** 1 .443** .438** .285* .280* .432** .405** .443** .286* .330* .331* .243 .329* .091 .201 .214 .417** .200 .320* .326* .301* -.217 -.136 .616**

Sig. (2-tailed) .000 .001 .001 .045 .049 .002 .004 .001 .044 .019 .019 .089 .020 .531 .162 .135 .003 .163 .023 .021 .034 .129 .346 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.3 Pearson Correlation .386** .443** 1 .440** .149 .353* .153 .470** .357* .520** .002 .354* .147 .174 .265 .630** .347* .335* .570** .278 .001 .396** .018 -.050 .650**

Sig. (2-tailed) .006 .001 .001 .301 .012 .289 .001 .011 .000 .988 .012 .308 .226 .063 .000 .014 .017 .000 .050 .995 .004 .899 .731 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.4 Pearson Correlation .438** .438** .440** 1 .361* .410** .346* .299* .468** .392** -.067 .272 .321* .076 .278 .185 .265 .494** .450** .063 -.079 .554** -.118 .068 .595**

Sig. (2-tailed) .001 .001 .001 .010 .003 .014 .035 .001 .005 .642 .056 .023 .598 .051 .199 .062 .000 .001 .662 .584 .000 .415 .639 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.5 Pearson Correlation .226 .285* .149 .361* 1 .407** .298* .389** .381** .136 .268 .118 .132 .086 .080 .104 .341* .373** .102 .137 .242 .110 -.015 -.033 .460**

Sig. (2-tailed) .115 .045 .301 .010 .003 .035 .005 .006 .346 .060 .413 .361 .552 .580 .472 .015 .008 .479 .343 .091 .447 .917 .822 .001

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.6 Pearson Correlation .457** .280* .353* .410** .407** 1 .311* .341* .622** .250 .104 .169 .235 -.161 .348* .460** .086 .431** .267 .080 .150 .438** -.217 .029 .548**

Sig. (2-tailed) .001 .049 .012 .003 .003 .028 .016 .000 .080 .470 .242 .100 .265 .013 .001 .555 .002 .061 .579 .300 .001 .129 .843 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.7 Pearson Correlation .447** .432** .153 .346* .298* .311* 1 .260 .428** .218 .008 .214 .244 .177 .200 .228 .143 .287* .106 .155 .219 .244 -.192 .218 .508**

Sig. (2-tailed) .001 .002 .289 .014 .035 .028 .069 .002 .128 .956 .136 .087 .220 .164 .112 .323 .043 .464 .283 .127 .087 .182 .129 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.8 Pearson Correlation .305* .405** .470** .299* .389** .341* .260 1 .418** .161 .230 .487** .128 .239 .318* .503** .511** .240 .368** .264 .191 .226 -.116 .016 .636**

Sig. (2-tailed) .031 .004 .001 .035 .005 .016 .069 .003 .265 .108 .000 .376 .095 .025 .000 .000 .093 .009 .064 .185 .115 .422 .914 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.9 Pearson Correlation .494** .443** .357* .468** .381** .622** .428** .418** 1 .414** .084 .288* .175 .036 .128 .214 .209 .414** .269 .085 .302* .263 -.101 -.061 .590**

Sig. (2-tailed) .000 .001 .011 .001 .006 .000 .002 .003 .003 .562 .043 .225 .802 .377 .137 .146 .003 .059 .557 .033 .065 .487 .675 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.10 Pearson Correlation .402** .286* .520** .392** .136 .250 .218 .161 .414** 1 .054 .316* .323* .190 .288* .428** .213 .404** .339* .297* -.043 .524** .062 -.168 .585**

Sig. (2-tailed) .004 .044 .000 .005 .346 .080 .128 .265 .003 .711 .025 .022 .187 .043 .002 .138 .004 .016 .036 .766 .000 .666 .243 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.11 Pearson Correlation .187 .330* .002 -.067 .268 .104 .008 .230 .084 .054 1 .040 .089 .559** -.105 .132 .309* .192 .139 .373** .415** .090 -.121 -.036 .358*

Sig. (2-tailed) .193 .019 .988 .642 .060 .470 .956 .108 .562 .711 .785 .537 .000 .470 .362 .029 .182 .335 .008 .003 .536 .402 .806 .011

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.12 Pearson Correlation .219 .331* .354* .272 .118 .169 .214 .487** .288* .316* .040 1 .273 .271 .161 .332* .279 .352* .293* .335* .109 .086 -.251 .169 .521**

Sig. (2-tailed) .127 .019 .012 .056 .413 .242 .136 .000 .043 .025 .785 .055 .057 .264 .019 .050 .012 .039 .017 .450 .551 .079 .240 .000



N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.13 Pearson Correlation .068 .243 .147 .321* .132 .235 .244 .128 .175 .323* .089 .273 1 .202 .093 .213 .188 .183 .349* -.133 .139 .432** -.154 -.037 .404**

Sig. (2-tailed) .640 .089 .308 .023 .361 .100 .087 .376 .225 .022 .537 .055 .159 .521 .137 .191 .203 .013 .357 .335 .002 .287 .797 .004

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.14 Pearson Correlation .144 .329* .174 .076 .086 -.161 .177 .239 .036 .190 .559** .271 .202 1 .046 .256 .325* .220 .274 .162 .155 .180 -.139 -.025 .409**

Sig. (2-tailed) .317 .020 .226 .598 .552 .265 .220 .095 .802 .187 .000 .057 .159 .751 .073 .021 .125 .054 .261 .284 .211 .336 .861 .003

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.15 Pearson Correlation .327* .091 .265 .278 .080 .348* .200 .318* .128 .288* -.105 .161 .093 .046 1 .547** .139 .241 .316* -.021 -.267 .380** -.188 -.034 .382**

Sig. (2-tailed) .021 .531 .063 .051 .580 .013 .164 .025 .377 .043 .470 .264 .521 .751 .000 .336 .091 .025 .884 .060 .007 .192 .814 .006

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.16 Pearson Correlation .458** .201 .630** .185 .104 .460** .228 .503** .214 .428** .132 .332* .213 .256 .547** 1 .363** .258 .486** .303* .057 .440** .000 .041 .673**

Sig. (2-tailed) .001 .162 .000 .199 .472 .001 .112 .000 .137 .002 .362 .019 .137 .073 .000 .010 .070 .000 .032 .695 .001 .997 .779 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.17 Pearson Correlation .113 .214 .347* .265 .341* .086 .143 .511** .209 .213 .309* .279 .188 .325* .139 .363** 1 .319* .469** .220 .253 .203 .108 .095 .573**

Sig. (2-tailed) .433 .135 .014 .062 .015 .555 .323 .000 .146 .138 .029 .050 .191 .021 .336 .010 .024 .001 .124 .076 .156 .454 .514 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.18 Pearson Correlation .460** .417** .335* .494** .373** .431** .287* .240 .414** .404** .192 .352* .183 .220 .241 .258 .319* 1 .346* .431** .325* .379** -.195 .037 .662**

Sig. (2-tailed) .001 .003 .017 .000 .008 .002 .043 .093 .003 .004 .182 .012 .203 .125 .091 .070 .024 .014 .002 .021 .007 .175 .799 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.19 Pearson Correlation .319* .200 .570** .450** .102 .267 .106 .368** .269 .339* .139 .293* .349* .274 .316* .486** .469** .346* 1 .115 .183 .582** -.058 -.007 .633**

Sig. (2-tailed) .024 .163 .000 .001 .479 .061 .464 .009 .059 .016 .335 .039 .013 .054 .025 .000 .001 .014 .427 .204 .000 .688 .962 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.20 Pearson Correlation .363** .320* .278 .063 .137 .080 .155 .264 .085 .297* .373** .335* -.133 .162 -.021 .303* .220 .431** .115 1 .336* .128 -.066 .112 .460**

Sig. (2-tailed) .010 .023 .050 .662 .343 .579 .283 .064 .557 .036 .008 .017 .357 .261 .884 .032 .124 .002 .427 .017 .376 .647 .440 .001

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.21 Pearson Correlation .313* .326* .001 -.079 .242 .150 .219 .191 .302* -.043 .415** .109 .139 .155 -.267 .057 .253 .325* .183 .336* 1 -.045 -.143 -.173 .339*

Sig. (2-tailed) .027 .021 .995 .584 .091 .300 .127 .185 .033 .766 .003 .450 .335 .284 .060 .695 .076 .021 .204 .017 .755 .323 .229 .016

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.22 Pearson Correlation .388** .301* .396** .554** .110 .438** .244 .226 .263 .524** .090 .086 .432** .180 .380** .440** .203 .379** .582** .128 -.045 1 -.101 -.011 .597**

Sig. (2-tailed) .005 .034 .004 .000 .447 .001 .087 .115 .065 .000 .536 .551 .002 .211 .007 .001 .156 .007 .000 .376 .755 .485 .937 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.23 Pearson Correlation -.179 -.217 .018 -.118 -.015 -.217 -.192 -.116 -.101 .062 -.121 -.251 -.154 -.139 -.188 .000 .108 -.195 -.058 -.066 -.143 -.101 1 .062 -.063

Sig. (2-tailed) .214 .129 .899 .415 .917 .129 .182 .422 .487 .666 .402 .079 .287 .336 .192 .997 .454 .175 .688 .647 .323 .485 .670 .663

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

X2.24 Pearson Correlation -.118 -.136 -.050 .068 -.033 .029 .218 .016 -.061 -.168 -.036 .169 -.037 -.025 -.034 .041 .095 .037 -.007 .112 -.173 -.011 .062 1 .094

Sig. (2-tailed) .414 .346 .731 .639 .822 .843 .129 .914 .675 .243 .806 .240 .797 .861 .814 .779 .514 .799 .962 .440 .229 .937 .670 .514

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Total_X2 Pearson Correlation .648** .616** .650** .595** .460** .548** .508** .636** .590** .585** .358* .521** .404** .409** .382** .673** .573** .662** .633** .460** .339* .597** -.063 .094 1



Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .000 .004 .003 .006 .000 .000 .000 .000 .001 .016 .000 .663 .514

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 50 100.0

Excludeda 0 .0

Total 50 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.848 24



Correlations

Y.1 Y.2 Y.3 Y.4 Y.5 Y.6 Y.7 Y.8 Y.9 Total_Y

Y.1 Pearson Correlation 1 .687** .403** .480** .484** .140 .279* .289* .396** .775**

Sig. (2-tailed) .000 .004 .000 .000 .333 .050 .042 .004 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.2 Pearson Correlation .687** 1 .375** .427** .444** .125 .294* .324* .226 .735**

Sig. (2-tailed) .000 .007 .002 .001 .387 .038 .022 .115 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.3 Pearson Correlation .403** .375** 1 .448** .358* .074 -.089 .099 .337* .514**

Sig. (2-tailed) .004 .007 .001 .011 .611 .539 .496 .017 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.4 Pearson Correlation .480** .427** .448** 1 .375** .087 .165 .285* .257 .625**

Sig. (2-tailed) .000 .002 .001 .007 .549 .253 .045 .072 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.5 Pearson Correlation .484** .444** .358* .375** 1 .134 .207 .313* .203 .646**

Sig. (2-tailed) .000 .001 .011 .007 .355 .150 .027 .158 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.6 Pearson Correlation .140 .125 .074 .087 .134 1 .246 .165 .480** .445**

Sig. (2-tailed) .333 .387 .611 .549 .355 .085 .253 .000 .001

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.7 Pearson Correlation .279* .294* -.089 .165 .207 .246 1 .197 .138 .500**

Sig. (2-tailed) .050 .038 .539 .253 .150 .085 .170 .338 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.8 Pearson Correlation .289* .324* .099 .285* .313* .165 .197 1 .417** .560**

Sig. (2-tailed) .042 .022 .496 .045 .027 .253 .170 .003 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Y.9 Pearson Correlation .396** .226 .337* .257 .203 .480** .138 .417** 1 .621**

Sig. (2-tailed) .004 .115 .017 .072 .158 .000 .338 .003 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Total_Y Pearson Correlation .775** .735** .514** .625** .646** .445** .500** .560** .621** 1

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000

N 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Case Processing Summary

N %

Cases Valid 50 100.0

Excludeda 0 .0

Total 50 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the

procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's

Alpha N of Items

.778 9

Item-Total Statistics

Scale Mean if

Item Deleted

Scale Variance

if Item Deleted

Corrected Item-

Total

Correlation

Cronbach's

Alpha if Item

Deleted

Y.1 31.00 24.286 .675 .723

Y.2 31.04 24.284 .612 .732

Y.3 30.92 28.687 .391 .767

Y.4 30.96 27.345 .514 .752

Y.5 31.10 26.255 .517 .749

Y.6 31.06 28.996 .295 .779

Y.7 31.54 27.111 .295 .789

Y.8 30.84 27.729 .428 .762

Y.9 30.90 26.582 .486 .754



Variables Entered/Removedb

Model

Variables

Entered

Variables

Removed Method

1 Kinerja (X2),

Kompetensi

(X1)

. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Motivasi (Y)

Model Summary

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .086a .007 -.035 5.84506

a. Predictors: (Constant), Kinerja (X2), Kompetensi (X1)

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 11.936 2 5.968 .175 .840a

Residual 1605.744 47 34.165

Total 1617.680 49

a. Predictors: (Constant), Kinerja (X2), Kompetensi (X1)

b. Dependent Variable: Motivasi (Y)



Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 41.267 10.772 3.831 .000

Kompetensi (X1) -.068 .147 -.071 -.466 .643

Kinerja (X2) -.016 .077 -.031 -.206 .838

a. Dependent Variable: Motivasi (Y)
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