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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 IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017. Pendekatan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif Korelatif. metode yang 

digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode dokumentasi,metode angket dan 

metode wawancara. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 1) 

uji normalitas data, 2) uji homogenitas varian, 3) uji hipotesis. Data yang 

diperoleh, diolah dengan teknik analisis  korelasi  Product Moment.  Sampel 

dalam penelitian ini berjumlah 122  siswa SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai rata-rata kinerja guru adalah 22,70  

(sangat tinggi). Sedangkan nilai rata-rata prestasi belajar siswa adalah 77,53 

(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 0,831 pada taraf 

signifikansi  5% dengan rhitung > rtabel (0,831  > 0,185) yang berarti bahwa 

variabel kinerja guru dan variabel prestasi belajar siswa berkorelasi secara 

signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,831, 

koefisien determinan 69,09% dipengaruhi oleh kinerja guru dan sisanya 30,91% 

dipengaruhi oleh variabel lain seperti Faktor  Eksternal. Faktor  eksternal  yaitu  

faktor  yang  datang  dari  luar  siswa, meliputi: 

a) Faktor  Keluarga 

b) Keadaan sekolah  

c) Lingkungan masyarakat   

 

 

 

Kata-kata kunci : kinerja guru, prestasi belajar siswa. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the picture of teacher performance, the picture of 

student achievement and the relationship of teacher performance with student 

achievement of Elementary School Group IV Sub-District Praya Barat Year 2017. 

The approach used in this research is descriptive correlative approach. Methods 

used in data collection are documentation method, questionnaire method and 

interview method. The method of analysis used in this research is 1) test data 

normality, 2) test homogeneity variant, 3) hypothesis test. Data obtained, 

processed by product moment correlation analysis technique. The sample in this 

study amounted to 122 students of Elementary School Group IV Praya Barat sub 

district. The results showed that the teacher's average performance score was 

22.70 (very high). While the average value of student achievement is 77.53 (high 

enough). There is a positive and significant correlation between teacher 

performance with student achievement indicated by correlation coefficient (r) 

between teacher performance variable and student achievement is 0,831 at 

significance level 5% with the r count > rtabel (0,831> 0,185) meaning that 

teacher performance variable and student achievement variable correlated 

significantly. This is indicated by the correlation coefficient (rxy) of 0.831, the 

coefficient determinant 69.09% influenced by the performance of teachers and the 

remaining 30.91% influenced by other variables such as External Factors. External 

factors are factors that come from outside the students, including: 

a) Family Factors 

b) State of the school 

c) Community environment 

 

 

 

Keywords: teacher performance, student learning achievement. 
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A. Pendahuluan  

Menurut ketentuan umum, Bab 1 Pasal 1 Undang-Undang sistem 

Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, menjelaskan bahwa : “ 

pendidikan adalah usaha sadar dalam menyiapkan peserta didik melalui 

kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan bagi perannya di masa yang akan 

datang. untuk itu, upaya meningkatkan kualitas pendidikan sangat penting 

dilakukan oleh setiap penyelenggara pendidikan. pada dasarnya  terdapat 

berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan, antara lain: 

pendidik, anak didik, tujuan, alat pendidikan, dan lingkungan. dari beberapa 

faktor tersebut pendidik yaitu guru. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa guru 

mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya peningkatan mutu. 

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. 

Permasalahan yang ditemukan  di SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat yaitu saat pembelajaran berlangsung didominasi oleh penggunaan 

metode ceramah saat menyampaikan materi pembelajaran dan kebanyakan 

siswa tidak memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru, dan 

berbicara dengan teman sebangkunya. Selain itu, hampir tidak pernah adanya 

penggunaan  media pembelajaran seperti poster dan gambar. serta tidak adanya 

alat peraga. Kemudian sumber belajar yang sangat kurang seperti buku paket 

dan buku pelajaran tambahan lainnya yang mendukung wawasan siswa. 

sehingga disini dapat dilihat kinerja guru yang dilakukan belum optimal  

karena guru hanya mengendalikan satu strategi saja dalam kelas.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan sebuah 

penelitian dengan judul “studi deskriptif korelation kinerja guru dan prestasi 

belajar kelas II  SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakahgambaran kinerja guru SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat Tahun 2017? 

2. Bagaimanakah gambaran prestasi belajar siswa SDN Gugus IV Kecamatan 

Praya Barat Tahun 2017? 
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3. Bagaimanakah  hubungan kinerja guru dan prestasi  belajar siswa SDN 

Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas tujuan dalam penelitian ini adalah 

peneliti ingin mengetahui : 

1.  Gambaran kinerja guru SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 

2017 ; 

2. Gambaran prestasi belajar siswa SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

Tahun 2017; dan  

3. Hubungan kinerja guru dan prestasi belajar belajar siswa SDN Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat Tahun 2017. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis peneliti berharap agar hasil penelitian ini dapat 

memberisumbangan terhadap pengembangan ilmu pendidikan pada 

umumnya. Selain itu, diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan 

peneliti sehingga  dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Bagi para pendidik atau guru sekolah dasar  dapat menjadi 

acuan didalam proses pembelajaran  serta dalam rangka meningkatkan 

kinerja kerjanya. 

b. Bagi Sekolah 

Bagi sekolah dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai masukan dalam upaya pembinaan dan 

pengembangan guru secara efektif,sehingga mendukung pencapaian 

program pendidikan. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran istilah yang ada dalam 

judul skripsi “studi deskriptif-korelatif kinerja guru dan prestasi belajar siswa 

kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017”, maka perlu 

dijabarkan istilah yang dianggap penting berikut: 

1. Kinerja Guru  

Kinerja adalah hasil kerja seseorang  dalam suatu periode tertentu 

yang dibandingkan dengan beberapa kemungkinan,misalnya standar target, 

sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu”(Suprihanto, 

1996:16). Dari pengertian diatas kinerja diartikan sebagai prestasi, 

menunjukkan suatu kegiatan atau perbuatan dan melaksanakan tugas yang 
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telah dibebankan. Sedangkan Depdikbud menekankan bahwa guru 

merupakan sumber daya manusia yang mampu mendayagunakan faktor-

faktor lainnya sehingga tercipta pembelajaran yang bermutu dan menjadi 

faktor utama yang menentukan mutu pendidikan ( 1994: 63).sehingga 

dalam kaitannya dengan penelitian ini, kinerja guru adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seorang guru di lembaga pendidikan atau madrasah 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan 

Peraturan Pemerintahan No. 19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru 

meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. 

Keempat jenis kompetensi guru beserta indikator esensialnya antara lain: 

a.  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. 

b. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi  

yang dimiliki. 

 

c. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum  mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan meteodologi 

keilmuannya. 

d. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,sesama 

pendidik,tenaga kependidikan,orang tua/wali peserta didik,dan masyarakat 

sekitar. 

2. Prestasi Belajar  

Bahwa  prestasi  belajar  adalah  hasil  yang  diperoleh  oleh  

individu  yang  dapat  menjadikan  perubahan  yang  baik  dalam  dirinya. 

Sehingga kaitannya dalam penelitian ini prestasi belajar siswa adalah suatu 

hasil yang dicapai siswa (kelas II) dalam penguasaan pengetahuan dilihat 

dari nilai rapor yang diberikan oleh guru dalam waktu tertentu. 
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F. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Kinerja Guru 

kinerja guru adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seorang 

guru di lembaga pendidikan atau madrasah sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan pendidikan. Dalam 

Undang-Undang Guru dan Dosen No. 14/2005 dan Peraturan 

Pemerintahan No. 19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru 

meliputi kompetensi kepribadian, pedagogik, profesional, dan sosial. 

Keempat jenis kompetensi guru beserta indikator esensialnya antara 

lain: 

1.  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. 

2. Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta 

didik, perancang dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi  

yang dimiliki. 

3. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan 

materi kurikulum  mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan meteodologi 

keilmuannya. 

4. Kompetensi Sosial  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik,sesama 

pendidik,tenaga kependidikan,orang tua/wali peserta didik,dan masyarakat 

sekitar. 

5. Prestasi Belajar 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.  

 

 

G. Hipotesis Penelitian 

Hipotesis  dalam penelitian yang diajukan adalah Hipotesis  

Alternatif (Ha) yang berbunyi “Ada hubungan  positif dan 

signifikan antara Kinerja  Guru  dan Prestasi Belajar Siswa Kelas  
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II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017”. Kemudian 

Hipotesisi Nihil (Ho) yang berbunyi “Tidak ada hubungan positif 

dan signifikan antara Kinerja Guru dan Prestasi Belajar Siswa 

Kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017”. 

 

H. METODE PENELITIAN 

a. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif 

Korelatif, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk melihat hubungan antara 

dua variabel atau lebih (Notoatmojo, 2002 : 5). Dengan pendekatan ini, 

peneliti dapat mengetahui seberapa besar hubungan kinerja guru dan prestasi 

belajar siswa dan deskripsi tentang Kinerja Guru  dan Prestasi Belajar Siswa 

SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat. 

b. Data Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Adapun tempat berlangsungnya penelitian ini yaitu di 7 (Tujuh) 

SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat yaitu SDN 1 Kateng, SDN 2 

Kateng, SDN Ketangga, SDN 1 Bombas, SDN 2 Bombas, SDN Prapak, 

dan SDN Pepekat. SDN 1 Kateng merupakan sekolah ketua Gugus dalam 

Gugus IV Kecamatan Praya Barat yang berlokasi di Desa Kateng 

 

c. Subjek Penelitian 

1. Populasi dan sampel   

Sampel pada penelitian ini yaitu sebanyak populasi, karena 

populasi pada Gugus ini terlalu kecil dan mendekati 100 orang 

                     Tabel 3.1 

Jumlah Populasi Siswa Kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat. 

No. Nama Sekolah Jumlah Siswa 

1 SDN 1 Kateng 22 

2 SDN 2 Kateng 14 

3 SDN Ketangga 13 

4 SDN 1 Bombas 11 

5 SDN 2 Bombas 7 

6 SDN Prapak 22 

7 SDN Pepekat 33 

Jumlah 122 
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d. Metode Pengumpulan Data  

1. Metode Kuesioner (Angket) 

Metode Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

2. Metode Dokumentasi 

Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk 

mengetahui jumlah siswa serta nilai raport siswa kelas II SDN Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat Tahun  2017. 

 

3. Wawancara 

Metode ini digunakan untuk mewawancarai siswa kelas II dengan 

menggunakan angket yang telah dibuat oleh peneliti. 

 

 

e. Instrumen Penelitian  

1. Sumber dan Pengukuran Data  

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

instrumen dalam bentuk kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data 

kinerja guru. 

2.  Uji Validitas  Angket 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa tes 

dalam bentuk kuesioner atau angket. Uji coba instrumen dilakukan 

terhadap tes objektif. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui apakah tes 

yang digunakan dapat dikatakan baik atau tidak, maka perlu dilakukan 

analisis butir angket. 

3. Uji Reliabilitas Instrumen  

 Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat 

memberikan hasil yang tetap. 

 

 

f. Metode Analisis Data  

Dalam penelitian ini digunakan analisis statistik inferensial dengan 

rumus korelasi product moment,  

1. Uji Normalitas Data  

Uji normalitas data dilakukan untuk data tesakhir. Pengujian 

ditunjukkan untuk mengetahui apakah data tes akhir terdistribusi 

normal atau tidak 

2. Uji Homogenitas Varian  



7 
 

Untuk mengetahui keseragaman varian dalam sebuah 

populasi, harus dilakukan uji homogenitas, uji homogenitas ini 

dilakukan untuk dapat menggunakan Anova sebagai penghitungan 

statistik. Adapun rumus yang digunakan untuk menguji 

homogenitas varian adalah : 

     
               

              
 

   
       

     
 

 

3. Uji Hipotesis  

Untuk menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini, peneliti 

menggunakan  tekhnik korelasi  produk  moment  atau  korelasi  

pearson  produk  moment  (r). Penelitian  ini  digunakan  untuk  

mengetahui Kinerja Gurudan  Prestasi  Belajar  Siswa, maka  data  

angket  diolah  dengan  menggunakan  rumus  berikut : 

     
             

√{          } {          }
 

 

 

A. HASIL PENELITIAN  

Hasil penelitian dapat  diketahui melalui analisis data dengan 

menggunakan teknik statistik korelasi ” Product Moment Pearson”  untuk 

mengetahui korelasi antara kinerja guru dan prestasi belajar, dalam 

penelitian ini peneliti  menggunakan beberapa uji prasyarat seperti uji 

normalitas, uji homogenitas varian dan uji hipotesis untuk menganalisis 

data.  

 Untuk mengetahui seberapa besar korelasi antara kinerja guru dengan 

prestasi belajar siswa, peneliti melakukan  perhitungan menggunakan 

rumus korelasi product moment seperti yang dijelaskan di bab III. 

Beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk menggunakan rumus Korelasi 

Produk Moment yaitu data harus berdistribusi normal dan bersipat 

homogen. Peneliti sudah melakukan perhitungan untuk mengetahui apakah 

data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan ketentuan tarap 

signfikansi 5%. Hasil uji normalitas data yang diperoleh adalah ini berarti 

data yang didapatkan berdistribusi normal 1,333 14,067 ini berarti data 

berdistribusi normal. Sedangkan untuk uji homogenitas penelitian 

menggunakan rumus f (homogenitas varians) dengan ketentuan F hitung< 

F tabel 1,27<3,93 ini berarti bahwa data bersifat homogen. 
untuk melihat seberapa besar hubungan kinerja guru dengan 

prestasi belajar siswa, maka didapatkan rxy sebesar 0,831 selanjutnya 
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nilai tersebut dibandingkan dengan nilai rtabelProduct Moment pada 

taraf signifikan 5% dengan N = 122, batas angka penerimaan hipotesis 

nihil (Ho) pada tabel nilai r Product Moment adalah 0,185. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa nilai r hasil analisis data berada di atas batas 

angka penerimaan hipotesis nihil (Ho) yaitu rhitung  sebesar 0,831> dari 

rtabel (N = 122, ts 5%), sehingga dapat dikatakan hasil penelitian ini 

adalah signifikan. 

Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nihil (Ho) 

ditolak jika rhitung > rtabel. Berdasarkan rumus di atas diperoleh hasil 

rhitung = 0,831 yaitu lebih besar dari rtabel = 0,185 dengan N = 122 pada 

taraf signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan hipotesis alternatif 

(Ha) yang berbunyi “Ada Hubungan Kinerja Guru dan Prestasi Belajar 

Siswa Kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017” 

diterima. 

          Kemudian untuk mencari besar kecilnya kontribusi X 

terhadap Y  (Determinasi) dapat ditentukan dengan rumus koefisien 

determinan sebagai berikut: 

   =    
      % 

      =          x 100% 
      = 0,6906 x 100% 

      = 69,09% 

 

Artinya, Kinerja Guru (variabel X) mempunyai hubungan terhadap 

prestasi belajar siswa (variabel Y) di SDN Gugus IV Kecamatan 

Praya Barat sebesar 69,09% dan sisanya 30,91% ditentukan oleh 

variabel seperti Faktor  eksternal. Faktor  eksternal  yaitu  faktor  yang  

datang  dari  luar  siswa, meliputi: 

d) Faktor  Keluarga 

e) Keadaan sekolah  

f) Lingkungan masyarakat   

Selanjutnya Jika dikaitkan dengan penelitian yang relevan dengan 

judul yang hampir sama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nuchiyah (2004) 

dengan judul “ Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja 

Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Siswa Kelas VI Sekolah 

Dasar Negeri Tahun 2004/2005 Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang”. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kepemimpinan kepala sekolah yang 

memiliki pengaruh yang signifikan yaitu 46% terhadap prestasi belajar siswa 

VI semester 1 sekolah dasar. (2)  kinerja mengajar 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 
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bersama-sama memiliki pengaruh yang kuat yaitu 67%  terhadap prestasi 

belajar siswa  kelas VI tahun ajaran 2004/2005. 

Nurdiansyah (2013), melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh 

Kinerja Guru Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas X pada Mata Pelajaran 

Produktif Akuntasi di SMK Negeri 2 Purwakarta. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kinerja guru berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar 

siswa kelas X Akuntasi di SMK Negeri 2 Purwakarta, teruji dan diterima 

kebenarannya dengan taraf kepercayaan dengan 95% .hal ini di buktikan 

dengan nilai korelasi sebesar 0,63 serta koefisisen determinan sebesar 39,69% 

terhadap prestasi belajar siswa kelas X Akuntasi Di SMK Negeri 2 Purwakarta 

sedangkan sisanya sebesar 60,31% di pengaruhi oleh faktor lain. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di SMK tersebut kinerja guru 

berpengaruh positif  terhadap prestasi belajar siswanya.  

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 yang dilakukan oleh penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti ini menunjukkan bahwa kinerja guru memiliki hubungan yang positif 

dan berkontribusi terhadap prestasi belajar siswa. 

 

B. PEMBAHASAN 

Berdasarkan skor angket yang ditampilkan kinerja guru dalam 

penelitian ini memiliki rata-rata 22,70. Seluruh subjek penelitian 

sebanyak 122 responden. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa kinerja 

guru yang dilaksanakan oleh guru-guru SDN Gugus IV Kecamatan 

Praya Barat menjalankan tugasnya cukup baik. 

            Sesuai dengan tabel perhitungan prestasi belajar siswa kelas II  

yang ditampilkan pada bab IV rata-rata nilai siswa SDN Gugus IV 

Kecamatan Praya Barat yang menjadi sampel dalam penelitian ini 

sebesar 77,53. Rata-rata nilai tersebut menunjukkan prestasi belajar 

siswa termasuk kategori cukup tinggi, ini sesuai dengan pedoman 

konversi seperti yang dijelaskan pada bab IV.  

     Kemudian presentase siswa yang mendapat nilai rapor 83-89 

adalah sebesar 8,2% dengan kategori sangat tinggi, nilai rapor 76-82 

adalah sebesar 63,93% dengan kategori tinggi, nilai rapor 69-75 adalah 

sebesar 23,77% dengan kategori cukup tinggi, nilai rapor 63-68 adalah 

sebesar 4,1% dengan kategori rendah. Dapat diketahui presentase 

terbanyak yang didapat siswa yaitu pada nilai rapor 76-82 adalah 

sebesar 63,93% dan nilai rapor 63-68 adalah sebesar 4,1% mendapat 

presentase paling sedikit. 
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     Hipotesis alternatif (Ha) akan diterima dan hipotesis nihil (Ho) 

ditolak jika rhitung > rtabel. Berdasarkan rumus di atas diperoleh hasil 

rhitung = 0,831 yaitu lebih besar dari rtabel = 0,185 dengan N = 122 pada 

taraf signifikan 5%, sehingga dapat disimpulkan hipotesis alternatif 

(Ha) yang berbunyi “Ada hubungankinerja guru dengan Prestasi 

Belajar Siswa Kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 

2017” diterima. Dalam analisis korelasi terdapat satu angka yang 

disebut dengan koefisien determinasi. Koefisien ini disebut penentu, 

karena varians yang terjadi pada variable dependen dipengaruhi oleh 

variable independen. Maka koefisien determinasi yang diperoleh yaitu 

69,09%. Hal ini berarti varians yang terjadi pada prestasi belajar 

sebesar 69,09% dan sisanya 30,91% ditentukan oleh variabel lain. 

Jadi kinerja guru sangat berkontribusi dengan prestasi belajar 

siswa dapat dilihat dari hasil besar kecilnya kontribusi antara (variabel 

X) mempunyai hubungan terhadap prestasi belajar siswa (variabel Y) 

di SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat sebesar 69,09% dan sisanya 

30,91% ditentukan oleh variabel lain. 

C. simpulan 

1. Gambaran kinerja guru kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat 

Tahun 2017 termasuk dalam kategori sangat tinggi dengan rata-rata skor 

perolehan kinerja guru sebesar 22,70. Ini dapat dilihat dari rata-rata 

presentase skor kinerja guru yaitu yaitu untuk kategori sangat tinggi 

dengan skor 22-25 sebesar 77,87%, kategori tinggi dengan skor 18-21 

sebanyak 15,57% kategori cukup tinggi dengan skor 14-17 sebesar 5,73% 

dan kategori rendah dengan skor 10-13 sebesar 0,83%. Dapat dilihat 

presentase tertinggi pada kinerja guru yaitu pada skor 22-25 sebesar 

77,87% dan skor 10-13 sebesar 0,83% merupakan presentase terendah. 

2. Gambaran prestasibelajar siswa kelas II SDN Gugus IV Kecamatan Praya 

Barat Tahun 2017 adalah cukup tinggi dengan rata-rata nilai rapot 77,53. 

Hal Ini dapat dilihat dari rata-rata presentase skor prestasi belajar yaitu 

83-89 adalah sebesar 8,2% dengan kategori sangat tinggi, nilai rapor 76-

82 adalah sebesar 63,93% dengan kategori tinggi, nilai rapor 69-75 adalah 

sebesar 23,77% dengan kategori cukup tinggi, nilai rapor 63-68 adalah 

sebesar 4,1% dengan kategori rendah. Dapat diketahui presentase 

terbanyak yang didapat siswa yaitu pada nilai rapor 76-82 adalah sebesar 

63,93% dan nilai rapor 63-68 adalah sebesar 4,1% mendapat presentase 

paling sedikit. 

3. Ada hubungan yang positif dan signifikan antara kinerja guru dan prestasi 

belajar siswa SDN Gugus IV Kecamatan Praya Barat Tahun 2017 sebesar 

0,831(kontribusi sebesar 69,09%) dinyatakan dierima dengan hasil 

analisis data nilai thitung yang diperoleh dalam penelitian sebesar 0,831 
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berada di atas angka dari rtabel sebesar 0,185 atau dengan kata lain bahwa 

nilai rhitung lebih besar dari rtabel (0,831> 0,185) pada taraf signifikansi 5% 

sehingga penelitian ini dapat dinyatakan “Signifikan”. 

Sehingga semakin baik kinerja yang dilakukan oleh guru disekolah maka 

akan dapat meningkatkan prestasi belajar siswanya, begitu pula sebaliknya 

kinerja yang dilakukan oleh guru buruk maka prestasi belajar yang diraih 

siswanya akan buruk juga. 

 

A. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada beberapa pandangan peneliti yang 

sekiranya dapat diangkat sebagai saran bagi siswa, guru, sekolah, danbagi 

peneliti yang akan datang. 

1. Bagi kepala sekolah 

Berdasarkan hasil pnelitian bahwa terdapat hubungan antara kinerja 

guru dengan prestasi belajar siswa, sehingga kepala sekolah hendaknya 

selalu memberikan motivasi kepada para guru agar mereka selalu 

meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

di sekolah. 

2. Bagi Guru 

Guru selalu hendaknya meningkatkan kinerjanya terutama dalam 

kompetensi yang masih kurang seperti kompetensi professional dengan 

cara mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti perkembangan profesional 

guru. Karena dengan adanya guru yang profesional proses pembelajaran 

dapat ditingkatkan melalui pengaktifan guru dan pembinaan secara terus 

menerus.  

3. Bagi Siswa 

Bagi siswa harus meningkatkan prestasi belajarnya dengan jalan 

belajar yang lebih giat lagi dan terus memotivasi diri agar hasil nilai rapor 

meningkat atau memuaskan. 

4. Bagi Peneliti 

Peneliti yang akan dating diharapkan dapat mengembangkan 

penelitian yang berkaitan dengan kinerja guru, karena penilian kinerja guru 

dapat dinilai oleh kepala sekolah, teman sejawat (sesama guru) ,siswa dan 

bahkan oleh guru itu sendiri. Sedangkan penelitian ini hanya mengambil 

penilaian kinerja guru dari persepsi siswa saja. 

 

 

 

 

 

 


