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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Gambaran Kinerja Guru, Gambaran 

Prestasi Belajar Siswa dan Hubungan Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa 

SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016. Penelitian ini didasari 

dari permasalahan bahwa diduga kinerja guru berkaitan dengan prestasi belajar 

siswa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif 

Korelatif. Teknik yang digunakan untuk pengambilan data yaitu angket dan 

dokumentasi. Data yang diperoleh, diolah dengan teknik analisis korelasi Product 

Moment. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 80 orang yang diambil secara 

Proportionate Stratified Random Sampling pada siswa kelas IV, V dan VI SDN 

Gugus V Kecamatan Gunung Sari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-

rata kinerja guru adalah 23,27 (sangat tinggi). Sedangkan nilai rata-rata prestasi 

belajar siswa adalah 77,42 (cukup tinggi). Terdapat hubungan positif dan signifikan 

antara kinerja guru dengan prestasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan koefisien 

korelasi ( r ) antara variabel kinerja guru dan prestasi belajar siswa adalah 0,479 pada 

taraf signifikansi 5% dengan rhitung > rtabel (0,479 > 0,220) yang berarti bahwa 

variabel kinerja guru dan variabel prestasi belajar siswa berkorelasi secara signifikan. 

 

Kata kunci : Kinerja Guru, Prestasi Belajar Siswa.  
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ABSTRAC 

 

 

The purpose of this research is to know the describe of teacher’s performance, the 

describe of student’s achievement and the correlation between the teacher’s 

performance and the student’s achievement Elementary School Group 5 Gunung Sari 

Subdistrict in year of 2015/2016. The research is based from the issues that the 

teacher’s performance is allegedly correlated  to the student’s study achievement. This 

research is by using Correlative Descriptive Approach. The technique used to retrieve 

data is by using the questionnaire method and documentation method. The sample of 

this research is 80 students that is choose by using Stratified Proportional Random 

Sampling method to Students Grade IV, V, and VI of Elementary School Gugus V 

Gunung Sari subdistrict. The result of this research show that the average value of 

teacher’s performanceis 23,27 (very high). Besides the average value of student’s 

achievement is 77,42 (middle high). There is a positive and significant correlation 

between the teacher’s performance and the student’s achievement that showed by 

koefisien korelasi (r) among the variable of teacher’s performance and the student’s 

study achievement is 0,479 based on significance rate on 5% with the rCount > rTable 

(0,479 > 0,220) which is means that variable of teacher’s performance and variable of 

student’s achievement is significantly correlated. 

Key word : Teacher’s Performance, Student’s Study Achievement.  
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A. PENDAHULUAN 

Pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, 

antara lain : pendidik, peserta didik, tujuan pendidikan, alat pendidikan dan lingkungan. Dari 

beberapa faktor tersebut, pendidik yaitu guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling 

penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru sering dijadikan tokoh 

teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri (Wijaya dan Rusyan,1994 : 34). 

Guru dituntut memiliki kinerja yang mampu memberikan dan merealisasikan harapan dan 

keinginan semua pihak terutama masyarakat umum yang telah mempercayai sekolah dan guru 

dalam membina anak didik. Dalam meraih mutu pendidikan yang baik sangat dipengaruhi oleh 

kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk 

mencapai keberhasilan pendidikan. Keberhasilan pendidikan tersebut salah satunya dapat dilihat 

berdasarkan hasil prestasi belajar yang dicapai siswa.  

 Prestasi adalah hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan, baik secara 

individual maupun kelompok. Prestasi tidak akan pernah dihasilkan selama seseorang tidak 

melakukan suatu kegiatan (Djamarah, 2012 : 19). Prestasi belajar siswa adalah hasil belajar 

setelah mengikuti program pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau nilai. Prestasi belajar 

siswa dapat kita lihat berdasarkan hasil nilai rapor yang diterima siswa pada tiap semester.  

Berikut ini prestasi belajar siswa berdasarkan rata-rata hasil nilai rapor semester 1 di SDN 1 

Guntur Macan dan SDN 2 Guntur Macan yang termasuk dalam SDN Gugus V Kecamatan 

Gunung Sari. 

Nilai Rapor Semester 1 SDN 1 Guntur Macan dan SDN 2 Guntur Macan 

 SDN 1 Guntur Macan SDN 2 Guntur Macan  

Nilai rata-rata 67,7 65 

Sumber : Data Nilai Rapor Semester 1 SDN 1  &  SDN 2 Guntur Macan 

Berdasarkan hasil nilai rapor yang didapat di kedua SDN tersebut dapat dikatakan 

keduanya memiliki rata-rata nilai yang kurang memuaskan. Nilai yang kurang memuaskan 

tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti motivasi, intelektual dan bakat kemuidan 

faktor eksternal seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. 

Permasalahan yang ditemui ditempat penelitian ini yaitu saat pembelajaran berlangsung 

didominasi oleh penggunaan metode ceramah saat menyampaikan materi pembelajaran, dan 

kebanyakan siswa tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan guru. Selain itu hampir 

tidak pernah ada penggunan media pembelajaran seperti gambar dan poster, lalu  tidak 

digunakannya LKS saat pembelajaran serta tidak adanya alat bantu peraga seperti globe dan 

torso yang dapat membantu saat pembelajaran di kelas terutama pada mata pelajaran IPS dan 

IPA. Kemudian sumber belajar yang sangat kurang seperti buku-buku paket dan buku pelajaran 

tambahan lainnya yang mendukung wawasan siswa. Sehingga disini dapat dilihat kinerja guru 

yang dilakukan belum optimal karena guru hanya mengandalkan satu strategi saja dalam 

pembelajaran di kelas. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui gambaran kinerja guru, gambaran 

prestasi belajar siswa dan sejauh mana hubungan kinerja guru dengan prestasi belajar siswa. 

Untuk itu peneliti ingin melakukan sebuah penelitian dengan judul “Hubungan Kinerja Guru 

dengan Prestasi Belajar Siswa SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016”. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah ingin mengetahui gambaran kinerja guru dan prestasi 

belajar siswa, serta hubungan kinerja guru dengan prestasi belajar siswa SDN Gugus V 

Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016. 

B. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya yang meliputi menyusun program pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan analisi evaluasi. 

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru adalah kompetensi guru sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik  kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang guru, pada pasal 

2 disebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional.  

1) Kompetensi Kepribadian 

Merupakan penguasaan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

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

Mohammad Ali (2007) menjelaskan bahwa dalam kompetensi ini seorang guru harus 

mampu : 

a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat. 

c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa. 

d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi serta bangga menjadi 

guru, dan rasa percaya diri. 

e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 

2) Kompetensi Pedagogik 

Merupakan kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik, yang 

meliputi : 

1) pemahaman peserta didik 

2)  perancang dan pelaksana pembelajaran 

3) evaluasi pembelajaran dan, 

4) pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

Sementara itu dalam perspektif Pendidikan Nasional. Pemerintah telah 

merumuskan empat jenis Kompetensi Guru sebagaimana tercantum dalam Penjelasan 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional pendidikan 

bahwa: Kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan dalam pengelolaan 

peserta didik yang meliputi: 

a) Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. 

b) Pemahaman terhadap peserta didik. 
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c) Pengembangan kurikulum/ silabus. 

d) Perancangan pembelajaran. 

e) Pelaksanaan pembelajaran. 

f) Evaluasi hasil belajar. 

g) Pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

3) Kompetensi Profesional 

Merupakan kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi. Kompetensi profesional guru merupakan  kompetensi yang 

menggambarkan kemampuan khusus yang sadar dan terarah kepada tujuan - tujuan 

tertentu. 

Selanjutnya dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 

dijelaskan bahwa Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam berdasarkan Peraturan Pemerintah meliputi: 

a) Konsep, struktur, dan metode keilmuan / teknologi / seni yang koheren dengan 

materi ajar. 

b) Materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah. 

c) Hubungan konsep – konsep antar pelajaran yang terkait. 

d) Penerapan konsep – konsep keilmuan dalam kehidupan sehari – hari.  

e) Kompetensi secara profesional dalam konteks dengan tetap melestarikan nilai 

dan budaya nasional. 

4) Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan berkomunikasi secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik / tenaga kependidikan lainnya, orang tua / wali 

peserta didik dan masyarakat sekitar. Selanjutnya, dalam pengertian lain, terdapat 

kriteria lain kompetensi lain yang harus dimiliki oleh setiap guru. Dalam kompetensi 

ini seorang guru harus mampu : 

1) Bersikap inklusif, bertindak objektif serta tidak diskriminatif, karena 

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

dan status sosial ekonomi. 

2) Berkomunikasi secara efektif, simpatik dan santun dengan sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. 

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia, 

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan 

dan tulisan atau bentuk lain. 

Dalam penjelasan PP No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa : “Kompetensi 

sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk : 

a) berkomunikasi lisan dan tulisan b) menggunakan teknologi komunikasi dan 

informasi secara fungsional c) bergaul secara efektif   dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua / wali d) bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar.” 

2. Prestasi Belajar Siswa  

Pengertian belajar dapat didefinisikan sebagai berikut : “Belajar ialah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru 

secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan 
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lingkungannya”. Prestasi belajar adalah hasil belajar setelah mengikuti program 

pembelajaran yang dinyatakan dengan skor atau nilai. Pengukuran akan pencapaian prestasi 

belajar siswa dalam pendidikan formal telah ditetapkan dalam jangka waktu yang bersifat 

caturwulan dan sering disebut dengan istilah mid semester dan ulangan akhir semester, 

tetapi dalam prestasi belajar diharapkan adalah peningkatan yang dilakukan dalam materi 

yang diajarkan. 

Menurut Slameto (2003) dan Suryabrata (2002) secara garis besarnya faktor–faktor 

yang dapat mempengaruhi prestasi belajar dapat dikelompokkan atas: 

a. Faktor Internal 

Faktor yang menyangkut seluruh pribadi termasuk kondisi fisik maupun mental atau 

psikis. Faktor internal ini sering disebut faktor instrinsik yang meliputi kondisi fisiologi 

dan kondisi psikologis yang mencakup minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan lain-lain. 

b. Faktor Eksternal 

Faktor yang bersumber dari luar diri individu yang bersangkutan. Faktor ini sering 

disebut dengan faktor ekstrinsik yang meliputi segala sesuatu yang berasal dari luar diri 

individu yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya baik itu di lingkungan sosial 

maupun lingkungan lain (Djamara, 2008). 

3. Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan oleh Nunu Nuchiyah (2004) dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Tahun 2004/2005 di Kecamatan Pabuaran Kabupaten 

Serang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kepemimpinan kepala sekolah memiliki 

pengaruh yang signifikan yaitu 46 % terhadap prestasi belajar siswa kelas VI semester 1 

Sekolah Dasar, (2) Kinerja mengajar guru memiliki pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 

53% terhadap prestasi belajar siswa kelas VI semester 1 Sekolah Dasar, (3) kepemimpinan 

kepala sekolah dan kinerja mengajar guru bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat yaitu 

67% terhadap prestasi belajar siswa kelas VI tahun ajaran 2004/2005.  

Gema Prima Nurdiansyah (2013), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kinerja 

Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran Produktif Akuntansi di 

SMK Negeri 2 Purwakarta.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru berpengaruh 

positif terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 2 Purwakarta, teruji 

dan diterima kebenarannya dengan taraf kepercayaan 95%. Hal ini dibuktikan dengan nilai 

korelasi sebesar 0,63 serta koefisien determinan sebesar 39,69% terhadap prestasi belajar 

siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 2 Purwakarta sedangkan sisanya sebesar 60,31% 

dipengaruhi oleh faktor lain.  

4. Kerangka Berfikir 

Keberhasilan prestasi belajar siswa dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor salah satunya 

yaitu kinerja guru. Kinerja guru adalah hasil kerja nyata baik itu secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawabnya. Untuk mencapai prestasi belajar siswa yang maksimal tentunya kinerja 

yang dilakukan oleh guru haruslah baik. Kinerja guru yang kurang baiknya haruslah 

diperbaiki karena akan berpengaruh pada prestasi belajar siswanya. Melalui perbaikan 

kinerja guru yang dilakukan tentunya kinerja yang dilakukan guru akan semakin meningkat. 

Oleh karena itu dengan meningkatkan kinerja guru maka prestasi belajar yang dicapai siswa 

akan semakin baik dan meningkat. 

5. Hipotesis Penelitian 



 

5 
 

Hipotesis adalah jawaban sementara yang kebenarannya masih perlu diuji melalui 

pengumpulan data yang kemudian dilanjutkan dengan analisis data. Maka hipotesis dalam 

penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah Hipotesis Alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada 

hubungan positif dan signifikan antara Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa SDN 

Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016”. Kemudian Hipotesisi Nihil (Ho) yang 

berbunyi “Tidak ada hubungan positif dan signifikan antara Kinerja Guru dengan Prestasi 

Belajar Siswa SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016”.  

 

 

C. METODOLOGI PENELITIAN 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu di 5 (lima) SDN Gugus V 

Kecamatan Gunung Sari yaitu  SDN 1 Taman Sari, SDN 1 Guntur Macan, SDN 2 

Guntur Macan, SDN 1 Gunung Sari dan SDN 3 Gunung Sari. Secara geografis lokasi 

penelitian ini termasuk di daerah pedesaan. Dimana lokasi SDN 1 Taman Sari, SDN 1 

dan 3 Gunung Sari berada cukup berdekatan dan SDN 1 dan 2 Guntur Macan yang 

berlokasi agak jauh di Desa Guntur Macan dekat dengan areal perbukitan. 

2. Definisi Operasional 

Variabel dalam penelitian ini ada dua yaitu variabel bebas (independen) dan variabel 

terikat (dependen). 

1) Variabel Independen (X) yaitu kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dilakukan guru dalam melaksanakan tugas yang diembannya dan 

yang menjadi tanggung jawabnya. 

2) Variabel Dependen (Y) yaitu prestasi belajar siswa adalah hasil belajar yang 

diperoleh siswa/peserta didik setelah mengikuti program pembelajaran yang 

dinyatakan dengan skor/nilai dalam jangka waktu tertentu seperti catur wulan/mid 

semester.  

3.  Populasi dan Sampel 

Populasi Siswa SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari 

Kelas SDN 1 

Taman 

Sari 

SDN 1 

Gunung 

Sari 

SDN 3 

Gunung 

Sari 

SDN 1 

Guntur 

Macan 

SDN 2 

Guntur 

Macan 

Jumlah 

IV 40 24 21 36 17 138 

V 35 23 21 35 14 128 

VI 41 28 30 28 22 149 

Jumlah 116 75 72 99 53 415 

Sampel Siswa SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari 

Kelas SDN 1 

Taman 

SDN 1 

Gunung 

SDN 3 

Gunung 

SDN 1 

Guntur 

SDN 2 

Guntur 

Jumlah 
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Sari Sari Sari Macan Macan 

IV 8 5 4 7 3 27 

V 7 4 4 7 3 25 

VI 8 5 6 5 4 28 

Jumlah 23 14 14 19 10 80 

Sumber: UPT Dikbud Kecamatan Gunung Sari 

 

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil data kinerja guru berdasarkan skor kinerja guru dalam penelitian ini memiliki 

rata-rata 23,27. Seluruh subjek penelitian sebanyak 80 responden menjawab dengan katagori 

sangat tinggi dengan skor 20 sampai 25. Sedangkan untuk katagori tinggi, cukup tinggi, 

rendah dan sangat rendah tidak ada subjek penelitian yang jawabannya pada katagori 

tersebut. 

Kinerja guru adalah hasil kerja nyata secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya yang meliputi menyusun program pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, 

pelaksanaan evaluasi dan analisis evaluasi. Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung 

jawabnya melaksanakan tugas, amanah, profesi yang diembannya, serta rasa tanggung jawab 

moral dipundaknya. Semua itu akan terlihat dalam kepatuhan dan loyalitasnya dalam 

menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar kelas. Sikap ini seiring dengan rasa 

tanggung jawabnya dalam mempersiapkan segala perlengkapan pengajaran sebelum 

melaksanakan proses pembelajaran. Selain itu dalam menyusun rencana pelaksanaan 

pembelajaran guru harus mempersiapkan dan mempertimbangkan metode, teknik atau 

strategi  yang akan dilakukan dalam menyampaikan salah satu materi. Dalam pelaksanaan 

evaluasi guru juga harus mempersiapkan teknik penilaian yang akan dilakukannya. 

Hasil penelitian kinerja guru SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 

2015/2016 memiliki rata-rata sebesar 23,27 yang dapat dikatagorikan dalam katagori sangat 

tinggi. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kinerja guru yang dilaksanakan oleh guru-guru 

yang mengajar di SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari menjalankan tugasnya dengan 

sangat baik.  

Jika kita membahas lebih jauh lagi sesuai dengan diagram batang hasil angket kinerja 

guru, maka empat kompetensi guru yang telah dibahas pada bab II meliputi paedagogik 

dengan skor 10, profesional 4, kepribadian 4, dan sosial 5. Kompetensi paedagogik 

mendapatkan skor paling tinggi dan kompetensi kepribadian dan profesional mendapatkan 

skor paling rendah. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi yang cukup sulit untuk 

dikuasai oleh setiap guru karena untuk memahami karakteristik setiap siswa tidaklah mudah, 

belum lagi guru harus membuat rencana pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran 

sampai akhirnya mengevaluasi pembelajaran.  

Penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

pendidikan bahwa: Kompetensi paedagogik yang merupakan kemampuan dalam 

pengelolaan peserta didik yang meliputi: Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 
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pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum/silabus, perancangan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya. Dengan melihat penjelasan 

diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja yang dilakukan guru  dalam kompetensi 

paedagogik sudah baik. Ini ditunjukkan dari rata-rata skor perolehan 10 dari 11 item soal 

yang mengungkap tentang kompetensi paedagogik.  Ini menunjukkan bahwa kinerja guru 

dalam kompetensi paedagogik sudah memahami karakteristik peserta didiknya, sudah 

mampu  merancang dan melaksanakan pembelajaran serta mengembangkan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 disebutkan bahwa : 

“Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang meliputi: a) 

mantap b) stabil c) dewasa d) arif dan bijaksana e) berwibawa f) berakhlak mulia g) menjadi 

teladan bagi peserta didiknya h) mengevaluasi kinerja sendiri i) mengembangkan diri secara 

berkelanjutan. Dengan melihat penjelasan diatas dapat diketahui bahwa rata-rata kinerja 

yang dilakukan guru  dalam kompetensi paedagogik sudah baik. Ini ditunjukkan dari rata-

rata skor perolehan 4 dari 4 item soal yang mengungkap tentang kompetensi kepribadian.  

Ini menunjukkan bahwa kompetensi kepribadian dalam kinerja guru sudah mencerminkan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, dan menjadi teladan bagi 

peserta didik. Karena bila seorang guru melakukan suatu sikap dan perbuatan yang baik, 

sering dikatakan bahwa guru tersebut memiliki kepribadian yang baik atau berakhlak mulia, 

begitu pula sebaiknya. Dengan kata lain, baik tidaknya citra seorang guru ditentukan oleh 

kepribadiannya. 

Selanjutnya pada kompetensi profesional dalam kinerja guru, rata-rata skor perolehan 

4 dari 5 item soal yang mengungkap tentang kompetensi profesional guru sudah menguasai  

materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 

19 Tahun 2015 yang meliputi : Konsep, struktur, dan metode keilmuan / teknologi / seni 

yang koheren dengan materi ajar, materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, hubungan 

konsep–konsep antar pelajaran yang terkait, penerapan konsep–konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari–hari, kompetensi secara profesional dalam konteks dengan tetap 

melestarikan nilai dan budaya nasional. 

Kemudian pada kompetensi sosial dalam kinerja guru, rata-rata skor perolehan 5 dari 6 

item soal yang mengungkap tentang kompetensi sosial guru sudah mampu berkomunikasi 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua siswa dan masyarakat 

sekitar. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 yang meliputi : 

berkomunikasi lisan dan tulisan, menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

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

kependidikan, orang tua / wali dan bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar. 

Dari hasil angket tersebut peneliti selanjutnya membandingkannya dengan prestasi 

belajar siswa kelas IV-VI semester 1. Sesuai dengan tabel perhitungan prestasi belajar yang 

ditampilkan di atas. Rata-rata nilai siswa SDN Gugus V yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini sebesar 77,42. Rata-rata nilai tersebut menunjukkan prestasi belajar siswa 

termasuk dalam katagori cukup tinggi, ini sesuai dengan pedoman konversi seperti yang 

dijelaskan pada tabel pedoman konversi diatas.  

Pergerakan nilai siswa dapat kita lihat pada kurve mulai dari yang paling tinggi yaitu 

nilai rapor antara 85-90 adalah sebanyak 10 orang,  nilai rapor 80-84 adalah sebanyak 22 

orang, nilai rapor 75-79 adalah sebanyak 22 orang, nilai rapor 70-74 adalah sebanyak 18 
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orang dan nilai rapor 65-69 adalah sebanyak 8 orang. Dapat dilihat nilai terbanyak yang 

didapat siswa yaitu pada nilai rapor 80-84 dan 75-79 sebanyak 22 orang dan nilai rapor 65-

69 sebanyak 8 orang siswa mendapat nilai paling sedikit. 

Kemudian persentase siswa yang mendapat nilai rapor 85-90 adalah sebesar 12,5% 

dengan katagori sangat tinggi,  nilai rapor 80-84 dengan katagori tinggi dan 75-79 dengan 

katagori cukup tinggi masing-masing sebesar 27,5%, nilai rapor 70-74 dengan katagori 

rendah adalah sebesar 22,5% dan nilai rapor 65-69 dengan katagori sangat rendah adalah 

sebesar 10%. Dapat diketahui persentase terbanyak yang didapat siswa yaitu pada nilai rapor 

80-84 dan 75-79 adalah sebesar 27,5% dan nilai rapor 65-69 sebesar 10% mendapat 

persentase paling sedikit.  

Untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara kinerja guru dengan prestasi belajar 

siswa, peneliti melakukan perhitungan menggunakan rumus korelasi Product Moment 

seperti yang telah dijelaskan pada bab III. Beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk 

menggunakan rumus korelasi Product Moment yaitu data harus berdistribusi normal dan 

bersifat homogen. Peneliti sudah melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah data 

berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0 for 

Windows dengan uji One Sample Kolmogrof-Smirnov dengan ketentuan taraf signifikansi 

5%. Hasil uji normalitas data yang didapatkan adalah 0,607 > 0,05 ini berarti bahwa data 

berdistribusi normal 

Sedangkan untuk uji homogenitas peneliti menggunakan rumus uji f (homogenitas 

varians) dengan ketentuan Fhitung ˂ Ftabel pada taraf signifikan 1% dengan dk pembilang 

adalah jumlah semua variabel - 1 = 1 dan dk penyebut adalah n - dk pembilang = 79. Hasil 

uji homogenitas yang diperoleh yaitu  Fhitung ˂ Ftabel (4,21 ˂ 6,98) ini berarti bahwa data 

bersifat homogen.  

Berdasarkan hasil analisis data di atas, untuk melihat seberapa besar hubungan 

kinerja guru dengan prestasi belajar siswa. Maka didapatkan rxy sebesar  0,479 selanjutnya 

nilai tersebut dibandingkan dengan nilai rtabel product moment pada taraf signifikansi 5% 

dengan N=80, batas angka penerimaan hipotesisi nihil (Ho) pada tabel nilai r product 

moment adalah 0,220. Kenyataan ini menunjukan bahawa nilai r hasil analisis  data berada 

di atas batas angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) yaitu rhitung sebesar 0,479 > rtabel (n=80, ts 

5%) berada pada katagori cukup tinggi pada tabel interpretasi koefisien korelasi nilai r, 

sehingga dapat dikatakan hasil penelitian ini adalah signifikan. Ini berarti hubungan kinerja 

guru dengan prestasi belajar siswa ini berhubungan secara positif.  

Dalam analisis korelasi terdapat suatu angka yang disebut dengan Koefisien  

Determinasi, yang besarnya adalah kuadrat dari koefisien korelasi (𝑟2). Koefisian ini disebut 

koefisien penentu, karena varians yang terjadi pada variabel dependen dipengaruhi oleh 

variabel independen. Maka koefisien determinasi yang diperoleh yaitu 0,230. Hal ini berarti 

varians yang terjadi pada prestasi belajar siswa 23% dipengaruhi oleh kinerja guru. 

Sedangkan 77% dipengaruhi oleh faktor internal (kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi 

belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan) dan faktor eksternal (keluarga dan masyarakat).  

Karena hasil analisis data dalam penelitian ini signifikan, maka hipotesis alternative 

(Ha) yang menyatakan: “Ada Hubungan Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa SDN 

Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016” diterima. Sedangkan hipotesis nihil 

(Ho) yang menyatakan “Tidak Ada Hubungan Kinerja Guru dengan Prestasi Belajar Siswa 

SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016” ditolak. 
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Jadi kinerja yang dilakukan guru di SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari 

berhubungan secara signifikan dengan prestasi belajar siswanya sebesar 19,4%. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa semakin baik kinerja yang dilakukan guru di sekolah maka akan 

dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya, begitu pula sebaliknya kinerja yang dilakukan 

guru buruk maka prestasi belajar yang diraih siswanya akan buruk juga.  

Kemudian jika dikaitkan dengan penelitian relevan dengan judul yang hampir sama 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nunu Nuchiyah (2004) dengan judul “ Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Mengajar Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa 

Kelas VI Sekolah Dasar Negeri Tahun 2004/2005 di Kecamatan Pabuaran Kabupaten 

Serang”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) kepemimpinan kepala sekolah memiliki 

pengaruh yang signifikan yaitu 46 % terhadap prestasi belajar siswa kelas VI semester 1 

Sekolah Dasar, (2) Kinerja mengajar guru memiliki pengaruh yang signifikan yaitu sebesar 

53% terhadap prestasi belajar siswa kelas VI semester 1 Sekolah Dasar, (3) kepemimpinan 

kepala sekolah dan kinerja mengajar guru bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat yaitu 

67% terhadap prestasi belajar siswa kelas VI tahun ajaran 2004/2005.  

Lalu penelitian yang dilakukan oleh Gema Prima Nurdiansyah (2013), dengan judul 

Pengaruh Kinerja Guru terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran 

Produktif Akuntansi di SMK Negeri 2 Purwakarta.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kinerja guru berpengaruh positif terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi di SMK 

Negeri 2 Purwakarta, teruji dan diterima kebenarannya dengan taraf kepercayaan 95%. Hal 

ini dibuktikan dengan nilai korelasi sebesar 0,63 serta koefisien determinan sebesar 39,69% 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 2 Purwakarta sedangkan 

sisanya sebesar 60,31% dipengaruhi oleh faktor lain. 

Dapat dilihat berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa kinerja 

guru sama-sama memiliki hubungan atau pengaruh yang positif terhadap prestasi belajar 

siswa. Ini dapat dilihat dari seberapa besar sumbangan atau kontribusi yang diberikan oleh 

kinerja guru terhadap prestasi belajar siswanya. Begitu pula dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti ini menunjukkan bahwa kinerja guru memiliki hubungan yang positif 

dan berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa. 

 

 
E. PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Berdasarkan analisis data pada hasil dan pembahasan penelitian tentang Hubungan kinerja 

guru dengan prestasi belajar siswa SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari maka peneliti dapat 

memberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1) Gambaran kinerja guru SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016 adalah  

cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari data persentase skor kinerja guru yaitu skor 25 dengan 

katagori sangat tinggi sebesar 9%, skor 24 dengan katagori tinggi sebesar 42%, skor 23 

dengan katagori cukup tinggi sebesar 31%, skor 22 dengan katagori cukup rendah sebesar 

9%, skor 21 dengan katagori rendah sebesar 4% dan yang mendapat skor 20 dengan katagori 

sangat rendah sebesar 5%. Dengan rata-rata skor perolehan kinerja guru sebesar 23,27. 

2) Gambaran prestasi belajar siswa SDN Gugus V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016 

adalah  cukup tinggi. Ini dapat dilihat dari data persentase siswa yang mendapat nilai rapor 

85-90 dengan katagori sangat tinggi adalah sebesar 12,5%,  nilai rapor 80-84 dengan 

katagori tinggi dan 75-79 dengan katagori cukup tinggi adalah sebesar 27,5%, nilai rapor 70-

74 dengan katagori rendah adalah sebesar 22,5% dan nilai rapor 65-69 dengan katagori 

sangat rendah adalah sebesar 10%. Dengan rata-rata nilai rapor siswa sebesar 77,42. 
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3) Ada hubungan yang signifikan antara kinerja guru dengan prestasi belajar siswa SDN Gugus 

V Kecamatan Gunung Sari Tahun 2015/2016 sebesar 0,479 (kontribusi sebesar 23%) 

dinyatakan diterima dengan hasil analisis data yakni nilai rhitung yang diperoleh dalam 

penelitian sebesar 0,440 berada di atas angka dari rtabel sebesar 0,220, atau dengan kata lain 

bahwa nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,479 > 0,220) pada taraf signifikansi 5% sehingga 

penelitian ini dapat dinyatakan “signifikan”. 

Sehingga semakin baik kinerja yang dilakukan guru di sekolah maka akan dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswanya, begitu pula sebaliknya kinerja yang dilakukan 

guru buruk maka prestasi belajar yang diraih siswanya akan buruk juga. 

 

 

 

2. Saran-Saran 

Setelah mengemukakan kesimpulan, disini peneliti perlu mengemukakan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala Sekolah 

 Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara kinerja 

guru terhadap prestasi belajar siswa, sehingga kepala sekolah hendaknya selalu 

memberikan motivasi para guru agar mereka semakin meningkatkan kinerjanya 

dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah. 

2. Kepada Guru 

Guru hendaknya selalu meningkatkan kinerjanya terutama dalam kompetensi yang 

masih kurang seperti kompetensi kepribadian, profesional dan sosialnya dengan cara 

mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti pengembangan profesional guru, karena 

dengan adanya guru yang profesional proses pembelajaran dapat ditingkatkan 

melalui pendelegasian, pengaktifan guru dan pembinaan secara terus menerus. 

3. Kepada Siswa 

Para siswa harus meningkatkan prestasi belajarnya dengan jalan belajar lebih giat 

lagi dan terus memotivasi diri agar hasil nilai rapor semakin memuaskan. 

4. Kepada Peneliti Selanjutnya 

Peneliti yang akan datang diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian yang 

berkaitan dengan kinerja guru, karena penilaian kinerja guru itu dapat dinilai oleh 

kepala sekolah, teman sejawat (sesama guru), siswa bahkan oleh guru itu sendiri. 

Sedangkan penelitian ini hanya mengambil penilaian kinerja guru dari persepsi siswa 

saja. 

 

 


