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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja guru Sekolah Dasar

Negeri 017 Kijang Kota, Kabupaten Bintan Timur. Dalam pembahasan skripsi ini

menggunakan penelitian etnografis. Informan berjumlah 10 orang terdiri dari

Kepala Sekolah, Guru dan Siswa. Dimana teknik pengumpulan data dilakukan

dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data yang

digunakan adalah teknik analisa etnografis. Dari hasil analisa dalam penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa dilihat dari motivasi guru cenderung dikarenakan cita-

cita dan sebuah kebutuhan tunjangan materi. Dilihat dari kemampuan guru sudah

melaksanakan tugas dan fungsi pokok seorang guru baik dikelas maupun diluar

kelas.

Kata kunci: Kinerja, Guru
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ABSTRACT

The purpose of this reseach, basically are to know about Teacher

Performance in 017 Elementary School Kijang Kota Kabupaten Bintan Timur.

The discussion of this paper used is etnografis. Informan amounted to ten  people

consisting of the principal teachers and students. Where the data collection

techniques by interview observation and documentations. Data analysis

techniques used in this reseach is Etnografis. Of the results of the analysis in this

study in can be conclude that for teacher motivation are tend to the ideals and a

need for material benefits. Judging from the ability of teachersit has been

carrying out the duties and functions of the pricipal a good teacher in class and

outside class.

Keywords: Performance,Teacher
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A. LATAR BELAKANG
Dalam dunia pendidikan, guru

merupakan elemen paling penting
karena mulai dari kurikulum
pendidikan, biaya pendidikan, sarana
dan prasarana pendidikan, serta hal
lain yang berkaitan dengan dunia
pendidikan akan menjadi tidak
berarti jika interaksi guru dan peserta
didik tidak berjalan dengan baik.
Interaksi yang baik antara guru dan
peserta didik ini merupakan esensi
dari sebuah pembelajaran.

Saat ini muncul komitmen kuat
dari pemerintah, terutama
Kementerian Pendidikan Nasional
dan Kementerian Agama untuk
merevitalisasi kinerja guru antara
lain dengan memperketat persyaratan
bagi siapa saja yang ingin meniti
karier profesi di bidang keguruan. Di
dalam undang-undang Nomor 14
Tahun 2005, Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan
Pemerintah No.74 Tahun 2008
diamanatkan bahwa guru wajib
memiliki kualifikasi akademik dan
kompetensi sebagai agen
pembelajaran sesuai dengan Standar
Nasional Pendidikan (SNP).
Kualifikasi akademik dimaksud
diperoleh melalui pendidikan tinggi
program sarjana (S1) atau program
diploma empat (D IV) yang sesuai
dengan tugasnya sebagai guru.

Adapun masalah yang
ditemukan dilapangan adalah dalam
melakukan pembelajaran ada guru
yang masih belum menggunakan

metode tersebut, masih adanya guru
yang memberikan ujian dalam satu
hari dengan empat mata pelajaran
sekaligus. Hal itu merupakan hal
yang tidak sesuai, memberikan suatu
tugas tanpa memberikan penjelasan
terlebih dahulu. Tidak hanya itu saja
sikap guru yang cenderung tidak
perduli dengan kenakalan pada
peserta didiknya. Sedangkan fungsi
guru adalah:

a. Guru sebagai pendidik yang
menjadi tokoh, panutan dan
identifikasi bagi para peserta
didik dan lingkungannya.

b. Guru sebagai pengajar dan
pembimbing dalam kegiatan
belajar peserta didik
dipengaruhi oleh berbagai
faktor seperti motivasi,
kematangan, hubungan peserta
didik dengan guru, kemampuan
verbal, tingkat kebebasan, rasa
aman dan keterampilan guru
dalam berkomunikasi.

c. Guru sebagai pembimbing
dapat diibaratkan sebagai
pembimbing perjalanan yang
berdasarkan pengetahuan dan
pengalamannya bertanggung
jawab.

d. Guru sebagai pemimpin
diharapkan mempunyai
kepribadian dan ilmu
pengetahuan.

e. Guru sebagai pengelola
pembelajaran harus mampu
menguasai berbagai metode
pembelajaran.



3

f. Guru sebagai model dan teladan
bagi para peserta didik dan
semua orang yang menganggap
dia sebagai guru.

g. Sebagai anggota masyarakat
sebagai komunikator
pembangunan masyarakat.
Seorang guru diharapkan dapat
berperan aktif dalam
pembangunan disegala bidang
yang sedang dilakukannya.

h. Guru sebagai administrator
pada bidang pendidikan dan
pengajaran. Guru akan
dihadapkan pada berbagai tugas
administrasi di sekolah.

i. Guru sebagai penasehat bagi
peserta didik juga bagi orang
tua, meskipun mereka tidak
memiliki latihan khusus sebagai
penasehat dan dalam beberapa
hal tidak dapat berharap untuk
menasehati orang.

j. Guru sebagai pembaharuan
(inovator) menerjemahkan
pengalaman yang telah lalu
kedalam kehidupan yang
bermakna bagi peserta didik.

k. Guru sebagai kereatifitas
merupakan hal yang sangat
penting dalam pembelajaran
dan guru dituntut untuk
mendemonstrasikan dan
menunjukan proses kreatifitas
tersebut.

l. Guru sebagai emansipator
dengan kecerdikannya, guru
mampu memahami potensi
peserta didik, menghormati
setiap insan dan menyadari

bahwa kebanyakan insan
merupakan “budak” stagnasi
kebudayaan.

m. Guru sebagai evaluator atau
penilaian merupakan aspek
pembelajaran yang paling
kompleks, karena melibatkan
banyak latar belakang dan
hubungan serta variabel lain
yang mempunyai arti apabila
berhubungan dengan konteks
yang hampir tidak mungkin
dapat dipisahkan dengan setiap
segi penilaian.

n. Guru sebagai kulminator adalah
orang yang mengarahkan proses
belajar secara bertahap dari
awal hingga akhir.

Adapun peneliti memiliki tujuan
Mendeskripsikan kinerja guru pada
Sekolah Dasar Negri 017 Kijang Kota
Kabupaten Bintan.

Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi berbagai
pihak, yaitu: pertama, Kegunaan
akademis : diharapkan berguna
mengembangkan konsep teoritis
tentang kinerja pegawai dengan
berdasarkan kasus kinerja guru di
SDN 017 Kijang Kota Kabupaten
Bintan. Kedua, Kegunaan Praktis :
sebagai bahan masukan dan informasi
bagi Sekolah Dasar Negri 017 Kijang
Kota dalam melaksanakan kinerja
guru.

B. RUMUSAN MASALAH
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Berdasarkan uraian di atas,
perumusan permasalahan pada
penelitian ini adalah “Bagaimana
kinerja guru Sekolah Dasar
Negeri 017 Kijang Kota
Kabupaten Bintan?”

C. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian
ini adalah pendekatan
kualititatif Etnografis.
Menurut Spradley (1997 :13)
menyatakan bahwa:
“etnografis adalah suatu
bangunan pengetahuan yang
meliputi teknik penelitian,
teori etnografis, dan berbagai
macam deskriptif
kebudayaan”.

Etnografi adalah sebuah
proses dan hasil dari sebuah
penelitian. Sebagai proses,
etnografi melibatkan
pengamatan yang cukup
panjang terhadap suatu
kelompok dimana dalam
pengamatan tersebut peneliti
terlibat dalam keseharian
hidup responden atau melalui
wawancara satu persatu
dengan anggota kelompok
tersebut. Peneliti mempelajari
arti atau makna dari setiap
perilaku, bahasa, dan
interaksi dalam kelompok.

Agar proses etnografi
berjalan secara sistematis,
terarah dan efektif peneliti
mendeskritifkan secara nalar
dan analisa.

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan

pada SDN 017 Kijang Kota
Kabupaten Bintan karena di
SDN 017 masih adanya
terdapat guru-guru yang
belum perduli terhadap
peserta didik dan merupakan
lokasi terdekat.

3. Informan
Informan adalah orang

yang memberikan informasi.
Istilah informan ini banyak
digunakan dalam penelitian
kualitatif. Dalam penelitian ini
informan peneliti yaitu Kepala
Sekolah, Guru dan peserta
didik.

4. Sumber dan Jenis Data
a. Data primer yaitu data

yang diperoleh secara
langsung dari hasil
pengamatan maupun
pernyataan yang
bersumber dari informan
dan key informan. Data
primer meliputi struktur
organisai guru dan sistem
pengajaran yang
digunakan SDN 017.
Kemudian data
dikumpulkan dan
diklasifikasi sesuai
kebutuhan penelitian.
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b. Data sekunder yaitu data
yang melengkapi data
primer yang diperoleh
melalui dokumen-
dokumen, koran atau
media online lainnya
seperti penjelasan
mengenai kinerja guru
yang mana data tersebut
mendukung dan
menjelaskan masalah.

5. Teknik dan Alat
Pengumpulan Data

a. Wawancara
Dilakukan dengan cara

tanyak jawab secara langsung
kepada informan dan key
informan dengan berpedoman
kepada pertanyaan yang telah
disusun mengenai kinerja guru
di SDN 017 Kijang Kota. Alat
yang digunakan adalah:
wawancara mendalam (indepth
interview) yaitu interaksi
antara dua orang yang
memungkinkan terjadinya
diskusi antar pribadi yang akan
meningkatkan wawasan pada
pikiran, perasaan dan perilaku
baik pada yang mewawancarai
ataupun yang diwawancarai.
Wawancara terbuka yaitu
wawancara yang berdasarkan
pertanyaan yang tidak terbatas
(tidak terikat) jawabannya.
Contohnya wawancara dengan
menggunakan pertanyaan yang
menghendaki penjelasan atau
pendapat seseorang.

Tabel 1.1
informan

b. Observasi
Teknik pengumpulan data

yang dilakukan dengan
pengamatan terlibat agar
mendapat data yang lengkap dan

No Jabatan Keterangan Subjek

1. Kepala
Sekolah

Informasi
tentang guru
dengan
kinerja yang
baik, guru
dengan
kinerja
sedang dan
guru dengan
kinerja yang
rendah

 Ibu. Suharni AR,
S.Pd

2. Guru Informasi
tentang
kepribadian
sesama
teman
sejawat

 Ibu. Misnani,
 Bpk. Munijan
 Ibu.Dian Lestari

3. Murid Informasi
tentang
pembelajaran
yang
diberikan
guru

 Putri Adelia (vI)
 Ian Prasetia (I)
 Hafifah (I)
 Galuh Dea Tiara

Shandy (V)
 Devry May Riski

Fatuhrahman (V)
 Nancy Tiara

Anugrah
Salsabila.(IV)
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akurat mengenai kejadian-
kejadian yang terjadi dilapangan.
Seperti kinerja guru sebagai
mengajar, mengawas, pengelola
kelas, mediator, evaluator,
penegak disiplin, pelaksana
administrasi pendidikan dan
pengganti orang tua.

c. Studi Dokumentasi
Data-data dari sumber

penunjang berupa dokumen-
dokumen dan berbagai sumber
lain seperti papan pengumuman
dan mading yang kemudian diolah
sesuai dengan kebutuhan
penelitian. Alat yang diguanakan
adalah kamera.

6.Teknik Analisis Data

Spradley (1997 :130-132)
teknik analisis etnografis
merupakan penyelidikan berbagai
bagian itu sebagaimana yang
dikonseptualisasikan oleh
informan. Sering kali di luar
kesadaran mereka, etnografer
harus mempunyai cara untuk
menemukan pengetahuan yang
masih terpendam ini. Dengan
demikian langkah yang dilakukan
dalam teknik analisis data adalah
memilih masalah, mengumpulkan
data, menganalisis data,
memformulasikan hipotesis
etnografis, dan menuliskan
etnografis mengenai kinerja guru
di SDN 017 Kijang Kota. Analisis
ini dimulai dari memilih masalah,
mengumpulkan data, menganalisis
data, memformulasikan hipotesis

etnografis setelah itu menuliskan
etnografis.

D. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja

Menurut LAN-RI (1999: 3)
“kinerja adalah gambaran mengenai
tingkat pencapaian pelaksanaan suatu
kegiatan, program, kebijaksanaan
dalam mewujudkan sasaran, tujuan,
misi dan visi organisasi”. Konsep
kinerja yang dikemukakan LAN-RI
lebih mengarahkan kepada acuan
kinerja suatu organisasi publik yang
cukup relavan sesuai dengan strategi
suatu organisasi yakni dengan misi
dan visi yang lain yang ingin dicapai.
Sedangkan menurut Veizal Rivai
(2004: 309) mengemukakan kinerja
adalah perilaku yang nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai
prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya
dalam perusahaan.

Menurut  Mathis dan Jackson
(2001: 78) menyatakan bahwa
kinerja pada dasarnya adalah apa
yang dilakukan atau tidak dilakukan
karyawan. Dari pengertian tersebut
menurut Mathias dan Jackson (2001:
82) faktor-faktor yang
mempengaruhi kinerja individu
tenaga kerja, yaitu:

1. Kemampuan mereka.
2. Motivasi.
3. Dukungan yang

diterima.



7

4. Keberadaan pekerjaan
yang mereka lakukan.

5. Hubungan mereka
dengan organisasi.

2. Kinerja Guru

Dalam Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi
No.16 Tahun 2009, tentang jabatan
fungsional guru dan angka kreditnya,
pada pasal 1 dinyatakan bahwa:

“guru adalah pendidik
profesional dengan tugas utama
mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan,
melatih, menilai dan
mengevaluasi peserta didik
pada pendidikan anak usia dini
jalur pendidikan formal,
pendidik dasar dan pendidikan
menengah. Kegiatan
pembelajarab, melaksanakan
pembelajarab yang bermutu,
menilai dan mengevaluasi hasil
pembelajaran, menyusun dan
melaksanakan program
perbaikan dan pengayaan
terhadap peserta didik.

Menurut Purwanto (Nurfuadi
2012: 54) “guru adalah orang yang
pernah memberikan suatu ilmu atau
kepandaian kepada seseorang atau
sekelompok orang”. Menurut
Nawawi (Nurfuadi 2012: 54)
“pengertian guru dapat dilihat dari
dua sisi. Pertama secara sempit, guru
adalah ia yang berkewajiban

mewujudkan program kelas, yakni
orang yang kerjaannya mengajar dan
memberikan pelajaran di kelas.
Sedangkan secara luas diartikan guru
adalah orang yang bekerja dalam
bidang pendidikan dan pengajaran
yang ikut bertanggung-jawab dalam
membantu anak-anak dalam
mencapai kedewasaan masing-
masing.

E. HASIL PENELITIAN

1. Motivasi
Dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti
mendeskripsikan bahwa motivasi
kinerja guru SDN 017 Kijang
Kota sudah cukup baik
berdasarkan pada teori Gibson
(1990: 40) yang menyatakan
bahwa kinerja seseorang
ditentukan oleh kemampuan dan
motivasinya untuk melaksanakan
pekerjaan. Motivasi tersebut
dilihat dari pengalaman guru-
guru yang menarik serta angka
kredit yang mereka kumpulkan
untuk kenaikan jabatan. Dalam
hal ini tampak jelas bahwa angka
kredit yang dikumpulkan oleh
guru-guru SDN 017 Kijang Kota
ini berpengaruh penting untuk
menjadi guru bersertifikat yang
mengemban tugas dan tanggung-
jawab sebagai pendidik dan
tenaga profesional. Berbeda
dengan penelitian Setiawan
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(2009) yang mendapatkan hasil
penelitian guru akuntansi
bersertifikat di SMK Negeri 2
Kutoarjo bahwa kinerja guru
dilihat dari sertifikat yang
didapatnya, umumnya guru yang
telah memperoleh sertifikat
sebelumnya juga telah
menunjukkan kinerja dalam
kategori cukup/sedang hanya
sebagian kecil yang
menunjukkan berkinerja baik.
Berdasarkan audit kinerja guru
akuntansi bersertifikat
menunjukkan bahwa dari 6 orang
guru ternyata sebagian besar
masih dalam kategori memiliki
kinerja cukup/sedang dan hanya
terdapat 2 orang yang sudah
menunjukkan kategori kinerja
baik. Juga didapat dari penelitian
Trisnawati (2011) juga
memperoleh hasil penelitian
bahwa kinerja guru bersertifikat
termasuk dalam kategori kurang
efektif terbukti dalam melakukan
tugas profesional belum
sepenuhmya terlaksanakan.

2. Persepsi
Dari hasil penelitian yang

dilakukan oleh peneliti
mendeskripsikan bahwa persepsi
kinerja  guru SDN 017 Kijang
Kota sebagian besar namun
sebagian kecil masih harus
mendapatkan bimbingan. Guru
SDN 017 melakukan tugas Tidak
hanya didalam kelas, guru SDN

017 juga sudah membantu
menyelesaikan tugas kepala
sekolah yang diberikan guru-guru
seperti membantu membagikan
beasiswa peserta didik.  Berbeda
dengan penelitian terdahulu Sady
(2009) yang menyatakan bahwa
pada SD di Kecamatan Kedurang
Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan,
guru tidak melaksanakan
persepsi, walaupun guru sudah
memeriksa kesiapan belajar
siswa. Pada kegiatan inti
sebagian besar guru tidak
melaksanakan pembelajaran
berdasarkan landasan berpikir
siswa atau kotruktivisme dan
tidak menggunakan pemodelan
dalam pembelajarannya. Dalam
hal ini guru melaksanakan
pembelajaran konstektual masih
perlu ditingkatkan lagi khususnya
pada komponen landasan
berfikir, pemodelan, dan
penilaian sebenarnya. Berbeda
dengan hasil penelitian Amelia
(2013) persepsi dilihat dari
modul yang tersusun dalam tiga
bagian, ketiga modul berisi
tujuan dan materi yang mengupas
tentang kinerja guru dalam
pembelajaran. Namun hasil yang
didapat adalah kinerja guru
dalam pembelajaran dikelas
inklusif masih perlu
pengembangan lebih lanjut perlu
berupaya menambah wawasan
atau pengayaan dan
keterampilan.
3. Sikap dan Kepribadian
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Dalam penelitian ini
peneliti mendeskripsikan
hubungan antara guru dengan
peserta didik dan sesama guru
dalam sikap dan kepribadian
guru sangat berpengaruh
terhadap kinerja guru di SDN
017. Sesuai dengan peneliti
Muslihin (2010) yang
mengatakan dari hasil
penelitian ditemukan bahwa
kinerja guru pasca Diklat
Sertifikasi di MTS AL Maarif
01 Singosari mengalami
peningkatan yang luar biasa
dari sebelumnya, terbukti dari
cara mengajar yang
profesional, selalu membuat
rencana pembelajaran,
metode yang digunakan
bervariasi, pembentukan
karakter yang bervariasi,
pembentukan karakter
kepercayaan diri guru dalam
menghadapi siswa dan
mengadakan evaluasi.
Berbeda pada hasil penelitian
Nur Shofi Wahit (2009)
kinerja guru pada Kecamatan
Wagir Kabupaten Malang
yang menghasilkan bahwa
kinerja guru pada
pelaksanaan pembelajaran
aktif dilakukan dengan cukup
baik namun  masih ada
kekurangan yang dimiliki
bahwa tidak ada satupun guru
penjas SDN di gugus II pada
saat pembelajaran berakhir

mengajak siswanya untuk
menyimpulkan bersama-sama
materi yang telah dipelajari
hari itu untuk mendekatkan
diri terhadap peserta didik.

4. Pengajaran dan Pembelajaran

Penelitian Tindakan Kelas ini
hanya dilakukan oleh guru yang
memahami bahwa proses
pembelajaran perlu diperbaiki dan
ia terpanggil jiwanya untuk
memberikan tindakan tertentu
untuk membenahi masalah dalam
proses pembelajaran dengan cara
melakukan kolaborasi. Dengan
hasil wawancara kepada kepala
sekolah mengharapkan setiap guru
mempunyai penelitian terhadap
siswanya untuk menciptakan
metode baru dalam pembelajaran
dan bisa sebagai karya tulis setiap
guru di Sekolah Dasar Negeri 017
Kijang Kota ini.

Berbeda dengan penelitian
terdahulu Hermawan (2012) yang
menyatakan bahwa kinerja guru
pendidikan SD di Kecamatan
Conggeang dan Sumedang Utara
Kabupaten Sumedang belum
memiliki kinerja yang baik karena
faktor lemahnya kreatif,
kurangnya memahami rumusan
pembelajaran, kekurangannya
sarana dan prasarana
pembelajaran dan jarang
mengikuti pelatihan serta
kurangnya dukungan dari kepala
sekolah dalam beberapa kegiatan
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guru. Begitu juga pada hasil
penelitian Lestari (2010) di
MTSN Mlinjo Filial Trucuk
Klaten mendapatkan bahwa guru
sebelum sertifikasi begitu
maksimal guru membuat RPP
bersama-sama dengan MGMP,
ketika belajar guru masih
menggunakan metode ceramah
belum menggunakan media
pembelajaran dan strategi
pembelajaran.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan data yang
telah diperoleh dan diolah pada
bab sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa kinerja guru
Sekolah Dasar Negeri 017
Kijang Kota Kabupaten Bintan
Timur berdasarkan salah satu
variabel menurut Gibson yang
dikutip oleh Ilyas (1999: 57)
untuk mencapai kinerja yang
baik dapat dilihat dari motivasi,
persepsi, sikap dan kepribadian
serta pengajaran dan
pembelajaran.

Dari pembahasan tentang
motivasi, peneliti
mendeskripsikan bahwa guru
SDN 017 Kijang Kota
memberikan sebuah motivasi
kepada peserta didik
berdasarkan pengalaman yang
mereka dapatkan untuk
menunjang interaksi antara

peserta didik. Mendapatkan
bimbingan konseling atau
pelatihan bimbingan teman
sebaya yang bertujuan untuk
memberikan bantuan, petunjuk,
arahan ataupun motivasi yang
baik secara individu maupun
kelompok dengan tujuan agar
guru lebih efektif. Tidak hanya
itu, guru-guru akan
mengumpulkan angka kredit
untuk kenaikan jabatan
berdasarkan unsur pendidikan,
pembelajaran, pembimbingan,
atau tugas tambahan yang
berhubungan dengan fungsi
sekolah seperti membuat alat
peraga/ alat bantu pembelajaran
yang belum pernah dibuat guru
lain dan pembuatan LKS tanpa
menggunakan LKS yang dibuat
oleh CV tertentu. Dengan hasil
penelitian yang didapat guru-
guru SDN 017 sudah cukup baik
dilihat dari motivasi. Setiawan
(2009) yang mendapatkan hasil
penelitian guru akuntansi
bersertifikat di SMK Negeri 2
Kutoarjo bahwa kinerja guru
dilihat dari sertifikat yang
didapatnya, menunjukkan
kinerja dalam kategori
cukup/sedang hanya sebagian
kecil yang menunjukkan
berkinerja baik. Juga didapat
dari penelitian Trisnawati (2011)
juga memperoleh hasil
penelitian bahwa kinerja guru
bersertifikat termasuk dalam
kategori kurang efektif terbukti
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dalam melakukan tugas
profesional belum sepenuhmya
terlaksanakan.

Persepsi merupakan
stimulus yang diindera oleh
individu, diorgnisasikan,
kemudian diinterprestasikan
sehingga individu menyadari
dan mengerti tentang apa yang
diindera. Ada dua faktor yang
mempengaruhi persepsi yaitu
faktor internal seperti perasaan
siap untuk melakukan suatu
pekerjaan atau tugas dan
kepribadian individu. Sedangkan
faktor eksternal seperti latar
belakang keluarga, informasi
yang diperoleh, pengetahuan dan
kebutuhan sekitar, intensitas,
dan ukuran, keberlawanan,
pengulangan gerak, hal baru dan
familiar atau ketidak asingan
suatu objek.  Persepsi juga bisa
dilihat dari bagaimana cara
seorang guru bisa menyelesaikan
tugasnya secara baik sehingga
bisa dikatakan berkinerja baik.
Dari hasil turun lapangan
peneliti dapat disimpulkan
bahwa persepsi guru SDN 017
sudah dikategorikan berkinerja
baik dikarenakan guru-guru
sudah melaksanakan TUPOKSI
seorang guru serta mampu
membantu menyelesaikan tugas
kepala sekolah baik manajemen
maupun administrator. Namun
sebagian kecil ada guru yang
cenderung kurang perduli
dengan tugasnya sebagai guru

kelas. guru yang cenderung
kurang perduli harus
ditingkatkan menjadi baik untuk
kedepannya dengan cara
memberikan sebuah pelatihan
khusus di SDN 017 Kijang Kota.
Sady (2009) yang menyatakan
bahwa pada SD di Kecamatan
Kedurang Ilir Kabupaten
Bengkulu Selatan, guru tidak
melaksanakan persepsi,
walaupun guru sudah memeriksa
kesiapan belajar siswa. Pada
kegiatan inti sebagian besar guru
tidak melaksanakan
pembelajaran berdasarkan
landasan berpikir siswa atau
kotruktivisme dan tidak
menggunakan pemodelan dalam
pembelajarannya. Berbeda
dengan hasil penelitian Amelia
(2013) hasil yang didapat adalah
kinerja guru dalam pembelajaran
dikelas inklusif masih perlu
pengembangan lebih lanjut perlu
berupaya menambah wawasan
atau pengayaan dan
keterampilan.

Salah satu komponen
padegogik pada guru
menjelaskan bahwa Menguasai
karakteristik peserta didik dari
aspek fisik, moral, sosial,
kultural, emosional, dan
intelektual membantu guru
untuk mendekatkan diri terhadap
peserta didik. Sesuai dengan
pernyataan tersebut guru
mempunyai cara tersendiri untuk
menguasai karakteristik peserta
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didik. Proses pembentukan sikap
berlangsung secara bertahap
dimulai dari proses belajar.
Sikap dan kepribadian guru
dapat dilihat melalui bagaimana
respon mereka terhadap
kenakalan peserta didik yang
masih ada sikap cuek guru
terhadap respon tersebut. Tidak
hanya itu kedisplinan guru
merupakan contoh penting
seperti dengan cara guru datang
dan pulang tepat waktu,
mengikuti upacara bendera
Senin pagi, yasinan dan olah
raga bersama sesuai jadwal yang
ditentukan. Salah satu suksesnya
kinerja guru tergantung dari
sikap dan kepribadian mereka.
Sesuai dengan peneliti terdahulu
Muslihin (2010) yang
mengatakan dari hasil penelitian
ditemukan bahwa kinerja guru
pasca Diklat Sertifikasi di MTS
AL Maarif 01 Singosari
mengalami peningkatan yang
luar biasa dari sebelumnya,
terbukti dari cara mengajar yang
profesional, selalu membuat
rencana pembelajaran, metode
yang digunakan bervariasi,
pembentukan karakter yang
bervariasi, pembentukan
karakter kepercayaan diri guru
dalam menghadapi siswa dan
mengadakan evaluasi. Berbeda
pada hasil penelitian Nur Shofi
Wahit (2009) kinerja guru pada
Kecamatan Wagir Kabupaten
Malang yang menghasilkan

bahwa kinerja guru masih ada
kekurangan yang dimiliki.

Tidak hanya motivasi,
persepsi, sikap dan kepribadian
namun pengajaran dan
pembelajaran juga berpengaruh
terhadap kinerja guru.
Pengajaran adalah upaya
pemanfaatan atau penggunaan
ilmu yang didapat untuk
meningkatkan keterampilan.
Guru SDN 017 memberikan
pelajaran tambahan atau les
untuk peserta didik yang kurang
mampu menguasai pelajaran
pada saat pulang sekolah. Tidak
hanya itu guru harus mampu
menguasai materi pelajaran yang
akan diterangkan terhadap
peserta didik sehingga mudah
dipahami. Materi pelajaran harus
sesuai dengan RPP yang dibuat
dan disusun. Dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
guru SDN 017 menggunakan
alat bantu pengajaran serta buku
pelajaran untuk menunjang
pengajaran. Tidak hanya itu guru
mengadakan pelajaran tambahan
bagi peserta didik yang kurang
memahami pelajaran. Setelah itu
guru akan melakukan kegiatan
penilaian baik itu ulangan
harian, tengah maupun akhir
semester untuk mengetahui
kemampuan peserta didik.
Melakukan analisis ulangan,
program remedial dan
pengayaan dan dituangkan
dalam buku laporan terhadap
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orangtua peserta didik yang
disebut raport. Tidak hanya
dalam pelajaran intelektual
tetapi guru juga harus
menumbuhkan seni di diri
peserta didik. Guru juga harus
memperhatikan kebersihan
ruang kelas untuk menciptakan
kenyaman peserta didik dalam
pembelajaran. Berbeda dengan
penelitian Hermawan (2012)
yang menyatakan bahwa kinerja
guru pendidikan SD di
Kecamatan Conggeang dan
Sumedang Utara Kabupaten
Sumedang belum memiliki
kinerja yang baik karena faktor
lemahnya kreatif, kurangnya
memahami rumusan
pembelajaran, kekurangannya
sarana dan prasarana
pembelajaran dan jarang
mengikuti pelatihan serta
kurangnya dukungan dari kepala
sekolah dalam beberapa kegiatan
guru. Begitu juga pada hasil
penelitian Lestari (2010) di
MTSN Mlinjo Filial Trucuk
Klaten mendapatkan bahwa guru
sebelum sertifikasi begitu
maksimal guru membuat RPP
bersama-sama dengan MGMP,
ketika belajar guru masih
menggunakan metode ceramah
belum menggunakan media
pembelajaran dan strategi
pembelajaran.

Pertanyaan penting dalam
skripsi ini, apakah sumbangan
akademik dan perbedaan skripsi

ini dibandingkan dengan skripsi
terdahulu? Hasil analisis
mendapati skripsi ini
mempunyai perbedaan dengan
penelitian dan skripsi terdahulu.
Pertama, perbedaan mengenai
metode yang digunakan
dibandingkan dengan skripsi
terdahulu, skripsi ini
menggunakan metode etnografis
dimana penelitian ini
mendeskripsikan suatu
kebudayaan yang bertujuan
untuk memahami suatu
pandangan hidup dari sudut
pandang peneliti. Kedua
mengenai objek peneliti yang
mengambil guru kelas untuk
diteliti, sedangkan pada
penelitian terdahulu cenderung
mengambil guru mata pelajaran
untuk diteliti. Ketiga pada bab
IV dijelaskan bahwa guru-guru
sudah membuat RPP sendiri
sesuai dengan kebutuhan materi
pelajaran sedangkan pada
penelitian terdahulu dijelaskan
bahwa guru-guru membuat RPP
bersama-sama MGMP jadi
sudah jelas bahwa pada
penelitian ini guru sudah
mencapai kinerja yang baik.
Keempat, dalam penelitian
terdahulu dijelaskan bahwa
faktor lemahnya kinerja guru
adalah kurangnya memahami
rumusan pembelajaran,
kekurangan sarana dan prasarana
pembelajaran, jarang mengikuti
pelatihan dan kurangnya
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dukungan dari kepala sekolah
dalam beberapa kegiatan guru .
sedangkan pada penelitian ini
guru sudah mampu membuat
alat bantu pembelajaran atau alat
peraga sendiri, membuat LKS
sendiri tanpa menggunakan LKS
buatan CV, dan tidak hanya
terfokus pada satu buku saja
untuk mendapatkan bahan
materi pelajaran tapi guru
menggunakan berbagai macam
buku dan menggunakan internet
untuk mendapatkan berbagai
macam materi pelajaran. Inilah
perubahan yang didapat peneliti
dalam melakukan kegiatan
penelitian ini.

G. Saran
Berdasarkan data dan hasil

penelitian yang telah peneliti
lakukan pada Sekolah Dasar
Negeri 017 Kijang Kota
Kabupaten Bintan Timur, maka
saran yang peneliti dapat
sampaikan kepada Sekolah
Dasar Negeri 017 Kijang Kota
Kabupaten Bintan Timur antara
lain:

1. Sebaiknya guru yang kurang
perhatian dengan siswa
lebih memperhatikan sikap
dan tingkah laku siswa
terhadap teman-teman
sebayanya.

2. Sebaiknya sekolah
mengadakan pertemuan

rutin dengan orangtua
siswa  sebulan sekali untuk
melaporkan perkembangan
peserta didik.

3. Bagi peneliti selanjutnya
yang ingin meneliti
masalah yang sama,
Sebaiknya memfokuskan
diri pada kedisiplinan guru
yang masih kurang baik
demi menghasilkan peserta
didik yang lebih
berkualitas.
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