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BAB II 

LANDASAN TEORETIK 

 

A. Kualitas Layanan Sekolah 

1. Pengertian Kualitas Layanan 

Mutu dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang memuaskan dan 

melampaui keinginan dan kebutuhan pelanggan.
5
 “Crosby defines quality as 

“conformance to requirements” and Juran and Gryna define it as “fitness for 

use”.
6
 Crosby mendefinisikan kualitas sebagai "kesesuaian dengan persyaratan" 

dan Juran dan Gryna mendefinisikannya sebagai "kebugaran untuk penggunaan". 

TQM (Total Quality Management) merupakan perluasan dan pengembangan dari 

jaminan mutu. TQM (Total Quality Management) adalah tentang usaha 

menciptakan sebuah kultur mutu, yang mendorong semua anggota stafnya untuk 

memuaskan para pelanggan.
7
 TQM adalah sebuah pendekatan praktis, namun 

strategis, dalam menjalankan roda organisasi yang memfokuskan diri pada 

kebutuhan pelanggan dan kliennya. Tujuannya adalah untuk mencari hasil yang 

lebih baik.
8
 

Dalam konsep Total Quality Management harus memenuhi spesifikasi 

yang telah ditetapkan. Secara operasional, mutu ditentukan oleh dua faktor, yaitu 
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terpenuhinya spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya atau disebut quality in 

fact (mutu sesungguhnya) dan terpenuhinya spesifikasi yang diharapkan menurut 

tuntutan dan kebutuhan pengguna jasa atau disebut quality in perception (mutu 

persepsi).
9
 

Kualitas dapat diukur dengan parameter seperti: banyaknya keluhan 

pelanggan, banyaknya kesalahan, pencapaian target dan sebagainya. Menurut 

Michael Le Boeuf, bisnis yang kualitas pelayanannya rendah rata-rata hanya 

memperoleh tambahan 1% pelanggan baru dan kehilangan pangsa pasar sebesar 

2% setahun. Pada pihak lain, bisnis yang kualitas pelayanannya amat baik, rata-

rata memperoleh 12% tambahan pelanggan baru, meraih pangsa pasar 6% 

setahun, dan biasanya mampu menetapkan harga yang cukup tinggi.
10

 

Standar mutu sesungguhnya diukur dengan mutu produksi sesuai kriteria 

dengan spesifikasi, cocok dengan tujuan pembuatan dan penggunaan, tanpa cacat 

(zero defect), dan selalu baik sejak awal (right first time and every time). Mutu 

dalam persepsi diukur dengan kepuasan pelanggan atau pengguna, meningkatnya 

minat, harapan dan kepuasan pelanggan.
11

 Kualitas atau mutu memiliki elemen-

elemen sebagai berikut: pertama, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan 

pelanggan. Kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 

Ketiga, merupakan kondisi yang selalu berubah. Pendidikan itu adalah jasa atau 
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pelayanan (service) dan bukan produksi barang. Satu-satunya indikator kinerja 

jasa pelayanan adalah kepuasan pelanggan, kinerja kualitas pendidikan dapat 

diukur dari tingkat kepuasan pelanggan.
12

 

Organisasi-organisasi terbaik, baik milik pemerintah maupun swasta, 

memahami mutu dan mengetahui rahasianya. Sesungguhnya, ada banyak sumber 

mutu dalam pendidikan, misalnya sarana gedung yang bagus, guru yang 

terkemuka, nilai moral yang tinggi, hasil ujian yang memuaskan, spesialisasi atau 

kejuruan, dorongan orang tua, bisnis dan komunitas lokal, sumber daya yang 

melimpah, aplikasi teknologi mutakhir, kepemimpinan yang baik dan efektif, 

perhatian terhadap pelajar dan anak didik, kurikulum yang memadai, atau juga 

kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Organisasi-organisasi yang menganggap 

serius pencapaian mutu, memahami bahwa sebagian besar rahasia mutu berakar 

dari mendengar dan merespon secara simpatik terhadap kebutuhan dan keinginan 

para pelanggan dan klien. Meraih mutu melibatkan keharusan melakukan segala 

hal dengan baik, dan sebuah institusi harus memposisikan pelanggan secara tepat 

dan proporsional agar mutu tersebut bisa dicapai.
13

 

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas adalah 

usaha perbaikan terus menerus yang dilakukan oleh suatu organisasi sehingga 

tujuan dapat dicapai dengan melibatkan segenap komponen dalam organisasi 

sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Menurut 
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Kotler definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat 

ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 

berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat 

dikaitkan atau tidak dikaitkan pada satu produk fisik.  

Pelayanan merupakan perilaku produsen dalam rangka memenuhi 

kebutuhan dan keinginan konsumen demi tercapainya kepuasan pada konsumen 

itu sendiri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku tersebut dapat terjadi pada 

saat, sebelum dan sesudah terjadinya transaksi. Pada umumnya pelayanan yang 

bertaraf tinggi akan menghasilkan kepuasan yang tinggi serta pembelian ulang 

yang lebih sering.
14

 

Dalam hal pelayanan seringkali terkait unsur jasa. Sehingga pelayanan 

sering pula disebut sebagai jasa. Sejumlah ahli tentang jasa telah berupaya untuk 

merumuskan definisi jasa yang konklusif namun hingga sekarang belum ada 

satupun definisi yang diterima secara bulat. Kotler merumuskan jasa sebagai 

semua tindakan atau kinerja yang dapat ditawarkan satu pihak kepada pihak lain 

yang pada intinya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun. 

Menurut Zeithaml dan Bidner adalah jasa itu sebagai deeds (tindakan, prosedur, 

aktifitas); proses-proses, dan unjuk kerja yang intangible.
15

 Menurut William J. 

Stanton  Service are those separately identifiable, essentially intangible activities 

                                                           
14

 Woro Mardikawati dan Naili Farida, “Pengaruh Nilai Pelanggan dan Kualitas 

Layanan Terhadap Loyalitas Pelanggan, Melalui Kepuasan Pelanggan Pada Pelanggan Bus 

Efisiensi Studi Po Efisiensi Jurusan Yogyakarta-Cilacap)”, Jurnal Administrasi Bisnis, (Vol. 2, 

No. 1, Maret/2013) hlm. 68. 

 
15

 Atik Andriana, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi 

Kasus Pada Konsumen CV. Mufidah)”, http:// docplayer. info/30870022-Jurnal-pengaruh-

kualitas-pelayanan-terhadap-kepuasan-konsumen- studi-kasus-pada-konsumen-cv-mufidah-oleh-

atik-andriana-nim-abstrak.html, diakses 25 Januari 2017. 

 



15 

 

that provide want-satisfaction, and that are not necessarily tied to the sale of a 

product or another service. To produce a service may or may not require the use 

of tangible goods. However, when such us is required. There is no transfer of the 

title (permanent ownership) to these tangible goods. Jasa adalah sesuatu yang 

dapat diidentifikasi secara terpisah tidak terwujud, ditawarkan untuk memenuhi 

kebutuhan. Jasa dapat dihasilkan dengan menggunakan benda-benda berwujud 

atau tidak. Menurut Valarie A. Zeithaml dan Mary Jo Bitner menyatakan broad 

definition is one that defines services include all economic activities whose output 

is not a physical product or construction, is generally consumed at the time it is 

produced, and provides added value in form (such as convenience, amusement, 

timeliness, comfort, or health) that are essentially intangible concerns of its first 

purchaser.
16

 Jasa adalah suatu kegiatan ekonomi yang ouputnya bukan produk 

dikonsumsi bersamaan dengan waktu produksi dan memberikan nilai tambah 

(seperti kenikmatan, hiburan, santai, sehat) bersifat tidak berwujud. Leonard L
17

. 

Berry mengemukakan ada 3 karakteristik jasa yaitu: 

1) Lebih bersifat tidak berwujud dari pada berwujud (more intangible than 

tangible). 

2) Produksi dan konsumsi bersamaan waktu (simultaneous production and 

consumption). 

3) Kurang memiliki standar dan keseragaman (less standarized and 

uniform).  
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Karakteristik jasa, menurut Griffin adalah sebagai berikut: 

a) Intangibility (tidak berwujud). Jasa tidak dapat dilihat, dirasa, diraba, 

didengar, atau dicium sebelum jasa itu dibeli. 

b) Unstorability. Jasa tidak mengenal persediaan atau penyimpanan dari 

produk yang telah dihasilkan. Karakteristik ini juga disebut 

inseparability (tidak dapat dipisahkan), jasa dihasilkan dan dikonsumsi 

secara bersamaan. 

c) Customization/Variability. Jasa didesain khusus yang memiliki berbagai 

jenis, tipe untuk kebutuhan pelanggan, sebagaimana pada jasa asuransi 

dan kesehatan.
18

 

Riset dan literatur manajemen jasa mengungkapkan bahwa jasa atau layanan 

memiliki empat karakteristik unik yang membedakannya dari barang dan 

berdampak pada strategi mengelola dan memasarkannya. Keempat karakteristik 

utama tersebut dikenal dengan istilah paradigma IHIP: Intangibility, 

Heterogeneity, Inseparability, dan Perishability. 

1. Intangibile 

Jasa bersifat intangible, artinya jasa tidak dapat dilihat, dirasa, 

dicium, didengar atau diraba sebelum dibeli dan dikonsumsi. Seorang 

konsumen jasa tidak dapat menilai hasil dari sebuah jasa sebelum ia 

mengalami atau mengonsumsinya sendiri.
19
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2. Heterogeneity/Variability/Inconsistency 

Layanan bersifat sangat variabel atau heterogen karena merupakan 

non-standardized output, artinya bentuk, kualitas, dan jenisnya sangat 

beraneka ragam, tergantung pada siapa, kapan dan dimana layanan tersebut 

dihasilkan. Sebagai contoh, dosen yang mengampu kelas paralel tidak bisa 

menjamin bahwa kuliahnya sama persis di beberapa kelas paralel 

bersangkutan.
20

 

3. Inseparability 

Barang biasanya diproduksi terlebih dahulu, kemudian dijual, baru 

dikonsumsi; sedangkan jasa umumnya dijual terlebih dahulu, baru kemudian 

diproduksi dan konsumsi pada waktu dan tempat yang sama.
21

 

4. Perishability 

Perishability berarti bahwa jasa atau layanan adalah komoditas yang 

tidak tahan lama, tidak dapat disimpan untuk pemakaian ulang di waktu 

datang, dijual kembali, atau dikembalikan.
22

 

Definisi kualitas layanan jasa (service of excellence) menurut Wyckop, 

sebagaimana dikutip oleh Tjiptono adalah tingkat keunggulan yang diharapkan 

dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan 

pelanggan. Artinya, terdapat dua faktor utama yang dapat mempengaruhi kualitas 

                                                           
20

 Fandy Tjiptono, Service Management: Mewujudkan Layanan Prima,... hlm. 19 

 
21

 Fandy Tjiptono, Service Management: Mewujudkan Layanan Prima,... hlm. 22 

 
22 Fandy Tjiptono, Service Management: Mewujudkan Layanan Prima, (Yogyakarta: 

Andi Offset, 2008), hlm. 24. 
 



18 

 

jasa, yaitu expected service (layanan yang diharapkan) dan perceived service 

(layanan yang dirasakan).
23

 

Kualitas layanan harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir 

dengan kepuasan pelanggan serta persepsi positif terhadap kualitas layanan. 

Sebagai pihak yang membeli dan mengonsumsi produk atau jasa, pelanggan (dan 

bukan produsen atau penyedia jasa) yang menilai tingkat kualitas layanan sebuah 

perusahaan. Tantangannya, penilaian konsumen terhadap kinerja layanan yang 

diterimanya bersifat subjektif, karena bergantung pada persepsi masing-masing 

individu.
24

 

Sebuah perusahaan jasa harus menjaga kualitas jasa yang ditawarkan harus 

berada di atas saingan dan lebih hebat dari yang dibayangkan oleh konsumen. 

Apabila kualitas jasa diterima oleh konsumen lebih baik atau sama dengan yang ia 

bayangkan, maka ia cenderung akan mencobanya kembali. Akan tetapi, bila 

perceived services lebih rendah dari expected services, maka konsumen akan 

kecewa dan akan menyetop hubungannya dengan perusahaan jasa yang 

bersangkutan.
25

 

Serqual (service quality) dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, 

yaitu persepsi pelanggan atas layanan yang nyata mereka terima (perceived 

service) dengan layanan yang sesungguhnya yang diharapkan atau diinginkan 

(expected service). Jika kenyataan lebih dari yang diharapkan, maka layanan dapat 
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dikatakan bermutu, sedangkan jika kenyataan kurang dari yang diharapkan, maka 

layanan dikatakan tidak bermutu, dan apabila kenyataan sama dengan harapan, 

maka layanan tersebut memuaskan. Dengan demikian, service quality dapat 

didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan 

pelanggan atas pelayanan yang mereka terima atau peroleh. 

Harapan para pelanggan pada dasarnya sama dengan layanan seperti 

apakah seharusnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggan. Harapan para 

pelanggan ini didasarkan pada informasi dari mulut ke mulut, kebutuhan pribadi, 

pengalaman di masa lampau, dan komunikasi eksternal (iklan dan berbagai bentuk 

promosi perusahaan lainnya).
26

 Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas layanan adalah kegiatan membantu dan melayani 

pelanggan dalam sebuah organisasi dengan sebaik mungkin, bermula dari 

memenuhi kebutuhan pelanggan agar sesuai dengan harapan sehingga menjadikan 

pelanggan puas akan layanan yang diberikan oleh lembaga dan berakhir pada 

loyalitas pelanggan. 

2. Dimensi Kualitas Layanan 

Leonard L. Berry dan Parasuraman dalam Marketing Services Competing 

Through yang dikutip oleh Kotler mengungkapkan ada 5 faktor dominan atau 

penentu kualitas jasa yaitu: 

1) Keandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan jasa sesuai 

dengan yang dijanjikan terpercaya dan akurat, konsisten dan kesesuaian 
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pelayanan.
27

 Sedangkan menurut Kotler
28

, penyajian jasa dapat dikatakan 

handal apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: 

a. Memberikan layanan sesuai saji. 

b. Ketergantungan dalam menangani masalah layanan pelanggan 

c. Melakukan pelayanan pada saat pertama. 

d. Menyediakan layanan pada waktu yang dijanjikan. 

e. Mempertahankan rekor bebas cacat.
29

 

2) Daya tanggap (responsiveness), yaitu kemauan dari karyawan dan 

pengusaha untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan 

cepat serta mendengar dan mengatasi keluhan atau complaint yang 

diajukan konsumen.
30

 Daya tanggap (responsiveness) yang didalamnya 

terdapat kemauan untuk membantu dan memberikan pelayanan cepat dan 

tepat kepada siswa dengan penyampaian informasi yang jelas.
31

 

3) Kepastian (assurance), yaitu berupa kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

                                                           
27

 Buchari Alma, Pemasaran Stratejik Jasa Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2005), Hlm. 

32-33. 

  
28

 Kotler, Marketing Manajemen 10th edition, (Upper Saddle River: Prentice Hall. Inc). 
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dikemukakan kepada konsumen.
32

 Jaminan (assurance) yang mencakup 

pengetahuan, kompetensi, kesopanan, respek terhadap siswa, staf yang 

dapat dipercaya, bebas dari bahaya, dan nama baik mempunyai pengaruh 

terhadap kepuasan pada lembaga pendidikan tersebut.
33

 

4) Empati (emphaty), yaitu kesediaan karyawan dan pengusaha untuk lebih 

peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada langganan. Misalnya 

karyawan atau pengusaha harus mencoba menempatkan diri sebagai 

pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi untuk 

mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjukkan rasa peduli 

yang tulus.
34

 Empati (emphaty) meliputi kemudahan dalam melakukan 

hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi dan memahami 

kebutuhan siswa. Misalnya guru tidak mau mengetahui nama siswa yang 

menempuh pelajaran, pegawai tidak ramah dan berempati akan kebutuhan 

siswa, maka akan berpengaruh pada kepuasan.
35

 

5) Berwujud (tangible), yaitu berupa penampilan fasilitas fisik, peralatan, 

dan berbagai materi komunikasi. Bukti fisik (tangibles) yang meliputi 

fasilitas fisik, gedung, perlengkapan dan peralatan yang digunakan, serta 

penampilan pegawai. Misalnya saja jika gedung kurang memadai,  
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peralatan tidak lengkap, dan penampilan pegawai yang tidak rapi, maka 

akan menyebabkan siswa malas untuk datang dan mereka akan mencari 

sekolah lain yang memenuhi kebutuhan mereka.  

Gronroos mengungkapkan bahwa pada dasarnya kualitas jasa dari sudut 

penilaian pelanggan dibedakan atas tiga dimensi berikut: 

a) Technical atau outcome dimension, yaitu berkaitan dengan apa yang 

diterima konsumen. Dimensi ini sama artinya dengan apa yang disebut 

dengan kompetensi (competence) dari Parasuraman. 

b) Function atau process related dimension, yaitu berkaitan dengan cara 

jasa disampaikan atau disajikan. 

c) Corporate image, yaitu berkaitan dengan citra perusahaan di mata 

konsumen. Dimensi ini sama pengertiannya dengan kredibilitas 

(credibility) dalam pengertian Parasuraman.
36

 

Gronroos dari banyak penelitian yang sudah dilakukannya di bidang jasa, 

dia mengemukakan beberapa faktor (criteria) yang menentukan kualitas jasa. 

Kriteria-kriteria tersebut adalah seperti berikut ini: 

1) Professionalism and skills; konsumen menghendaki agar penyedia 

jasa, apakah kontak personel, sistem operasi, maupun peralatan-

peralatan teknik yang dimiliki haruslah dapat mengatasi masalah yang 

dihadapinya secara profesional dan terampil. 

2) Attitudes and behavior; konsumen harus merasa yakin bahwa kontak 

personel (contact personnel) melayani dan berusaha membantu dalam 
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memecahkan masalah mereka secara spontan dan dengan cara 

bersahabat. 

3) Accessibility and flexibility; konsumen merasa bahwa penyedia jasa, 

apakah personel, lokasi dimana mereka berada, jam kerja dan sistem 

operasi dirancang serta dioperasikan sedemikian rupa, sehingga 

konsumen dapat melakukan akses dengan mudah, permintaan dapat 

disesuaikan dengan keinginan konsumen dengan cara yang lebih 

fleksibel. 

4) Reliability and trustworthiness; konsumen memahami bahwa apapun 

yang terjadi, mereka mempercayakan segala sesuatunya kepada 

penyedia jasa, baik kepada karyawan maupun sistemnya untuk 

memegang janjinya. 

5) Recovery; konsumen menyadari bahwa apapun kesalahan-kesalahan 

yang terjadi maupun sesuatu yang tidak diduga dan yang tidak 

diharapkan terjadi, mereka yakin penyedia jasa akan dapat 

mengatasinya dengan tepat, sesuai dengan harapan mereka. 

6) Reputation and credibility; pelanggan percaya bahwa operasi atau cara 

kerja penyedia jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai atau imbalan 

yang sesuai dengan pengorbanannya.
37

 

Lehtinen mengemukakan bahwa terdapat dua dimensi kualitas jasa, yaitu 

pertama process quality (mengevaluasi pelanggan selama jasa itu diberikan), dan 

kedua output quality (mengevaluasi hasil kualitas jasa yang diberikan). Selain itu, 
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dapat juga membedakan antara physical quality (hubungan dengan produk dan 

pendukungnya), interactive quality (hubungan antara pelanggan dan perusahaan), 

dan corporate quality (hubungan dengan citra perusahaan).
38

 

3. Standar Kualitas Layanan Pendidikan Disekolah 

Dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan dalam adalah 

pengelolaan institusi pendidikan, misalkan manajer, guru, staf dan penyelenggara 

institusi. Sedangkan, pelanggan luar adalah masyarakat, pemerintah dan dunia 

industri. Jadi, suatu institusi pendidikan disebut bermutu apabila antara pelanggan 

internal dan eksternal telah terjalin kepuasan atas jasa yang diberikan.
39

 Dalam 

konteks pendidikan, dimensi kualitas pelayanan di atas dapat dipahami dari; (1) 

Standar ISO (2) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disebutkan dalam 

Permendiknas No. 19 Tahun 2005 tentang SNP, dan (3) Standar Pelayanan 

Minimal (SPM) Pendidikan Sekolah Dasar yang sesuai dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 pasal 3 tentang Standar 

Pelayanan Minimal. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 

tahun 2005 menjelaskan bahwa standar nasional pendidikan meliputi: 

1) Standar isi 

2) Standar proses 

3) Standar kompetensi lulusan 

4) Standar pendidik dan tenaga kependidikan 

5) Standar sarana dan prasarana 
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6) Standar pengelolaan 

7) Standar pembiayaan 

8) Standar penilaian pendidikan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Standar 

Pelayanan Minimal Pendidikan Sekolah Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI) 

terdiri atas: 

a) 95 persen anak dalam kelompok usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI. 

b) Angka Putus Sekolah (APS) tidak melebihi 1 persen dari jumlah siswa 

yang bersekolah. 

c) 90 persen sekolah memiliki sarana dan prasarana minimal sesuai 

dengan standar teknis yang ditetapkan secara nasional. 

d) 90 persen dari jumlah guru SD yang diperlukan terpenuhi. 

e) 90 persen guru SD/MI memiliki kualifikasi sesuai dengan kompetensi 

yang ditetapkan secara nasional. 

f) 95 persen siswa memiliki buku pelajaran yang lengkap setiap mata 

pelajaran. 

g) Jumlah siswa SD/MI per-kelas antara 30-40 siswa. 

h) 90 persen dari siswa yang mengikuti uji sampel mutu pendidikan 

standar nasional mencapai nilai “memuaskan” dalam mata pelajaran 

membaca, menulis dan berhitung untuk kelas III dan mata pelajaran 

bahasa, matematika, IPA dan IPS untuk kelas V. 



26 

 

i) 95 persen dari lulusan SD melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama 

(SMP)/ Madrasah Tsanawiyah (MTs).
40

 

Untuk menguatkan kualitas layanan pendidikan dasar SD/MI Pemerintah 

mengeluarkan Permendiknas No. 63 tahun 2009 tentang sistem penjaminan mutu 

pendidikan. Regulasi ini mengamanatkan kepada pengelola SD/MI agar 

melakukan usaha penjaminan mutu layanan secara terpadu dengan melibatkan 

seluruh stakeholders. Tujuan diberlakukannya adalah sebagai upaya 

menumbuhkan komitmen diantara pengelola SD/MI untuk mewujudkan tingginya 

kecerdasan kehidupan siswa SD/MI sebagaimana dicita-citakan oleh Pembukaan 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui penerapan 

standar. 

Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan SD/MI terus dipacu seiring 

dengan keluarnya Permendiknas No. 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan 

minimal pendidikan dasar di kabupaten atau kota. Kebijakan ini mengharuskan 

setiap SD/MI di kabupaten atau kota melakukan pengembangan kapasitas 

kelembagaan berupa peningkatan kemampuan sistem atau sarana dan prasarana, 

kelembagaan, personil, dan keuangan dengan tujuan memenuhi pelayanan dasar 

secara efektif dan efisien. Selain itu, beberapa poin krusial regulasi tersebut antar 

lain: 
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1) Akses Pendidikan 

a) Setiap kabupaten atau kota menyediakan SD/MI dalam jarak yang 

terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3km dari tempat 

tinggal siswa. 

b) Jumlah siswa dalam setiap rombongan belajar SD/MI tidak 

melebihi 32 orang. 

c) Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 

34 minggu per-tahun dengan kegiatan tatap muka sebagai berikut: 

1) Kelas I – II : 18 jam per-minggu 

2) Kelas III : 24 jam per-minggu 

3) Kelas IV – VI : 27 jam per-minggu 

4) Kelas VII – IX : 27 jam per-minggu 

2) Sarana dan Prasarana 

a) Setiap SD/MI dan SMP/MTs menyediakan satu ruang guru yang 

dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala 

sekolah dan staf kependidikan lainnya. 

b) Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan 

kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran bahasa 

Indonesia, matematika, IPA dan IPS dengan perbandingan satu set 

untuk setiap siswa. 

c) Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang 

terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola 
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dunia, (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen 

dasar, dan poster atau carta IPA 

d) Setiap kabupaten atau kota semua kepala SD/MI berkualifikasi 

akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik. 

e) Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku 

referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku 

pengayaan dan 20 buku referensi. 

3) Guru 

a) Setiap SD/MI menyediakan minimal 1 (satu) orang guru untuk 

setia 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan 

pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap 

satuan pendidikan. 

b) Setiap SD/MI menyediakan 2 (dua) orang guru yang memenuhi 

kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang 

telah memiliki sertifikat pendidik.
41

 

Kualitas pendidikan di sekolah dasar makin meningkat jika terdapat 

prasyarat yang diperlukan seperti kepemimpinan yang kompeten, pegawai yang 

terlatih, bangunan dan materi pengajaran yang cukup.
42

  

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan 

pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan oleh lembaga pendidikan dalam 
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rangka menciptakan kepuasan dan harapan dari konsumen pendidikan. Kualitas 

layanan pendidikan tingkat sekolah dasar atau sederajat dapat dilihat dari standar 

ISO, Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Standar Pelayanan Minimal 

pendidikan sekolah dasar. 

4. Kepuasan Pelanggan Pendidikan 

Satisfaction adalah respon konsumen yang sudah terpenuhi keinginannya. 

Ada perkiraan terhadap features barang dan jasa, yang telah memberikan tingkat 

kesenangan tertentu dan konsumen betul-betul puas.
43

 Zeithmal and Bitner gave a 

slightly different definition: “Satisfaction is the consumer fulfillment response. It 

is a judgment that a product or service feature, or the product or service itself, 

provides a pleasurable level of consumption-related fulfillment.
44

 Zeithmal dan 

Bitner memberikan definisi yang sedikit berbeda: "Kepuasan adalah respon 

pemenuhan konsumen. Ini adalah penilaian bahwa fitur produk atau layanan, atau 

produk atau layanan itu sendiri, memberikan tingkat pemenuhan konsumsi yang 

menyenangkan. 

Kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan 

kinerja produk (atau hasil) yang ia rasakan dengan harapannya. Tingkat kepuasan 

merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived 

performance) dan harapan (expectations). Pelanggan bisa mengalami salah satu 

dari tiga tingkat kepuasan umum. Jika kinerja di bawah harapan, pelanggan akan 
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tidak puas. Kalau kinerja sesuai dengan harapan, pelanggan akan puas. Apabila 

kinerja melampaui harapan, pelanggan akan sangat puas, senang, atau bahagia.
45

 

Menurut Richard Oliver kepuasan adalah tanggapan pelanggan atas 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan. Hal itu berarti penilaian bahwa suatu bentuk 

keistimewaan dari suatu barang atau jasa itu sendiri, memberikan tingkat 

kenyamanan yang terkait dengan pemenuhan suatu kebutuhan, termasuk 

pemenuhan kebutuhan di bawah harapan atau pemenuhan kebutuhan melebihi 

harapan pelanggan.
46

 Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan adalah tingkat kesenangan dari konsumen setelah melihat kinerja dari 

suatu penyedia jasa, sesuai dengan kebutuhan dan bahkan keinginan pelanggan. 

Pelayanan dan kepuasan pelanggan adalah merupakan tujuan utama dalam 

perusahaan karena tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan ada. Aset perusahaan 

sangat kecil nilainya tanpa keberadaan pelanggan. Karena itu tugas utama 

perusahaan adalah penarik dan mempertahankan pelanggan. Pelanggan ditarik 

dengan tawaran yang lebih kompetitif dan dipertahankan dengan memberikan 

kepuasan.
47

 Setiap orang adalah pelanggan. Pelanggan adalah setiap orang, unit, 

atau pihak dengan siapa kita bertransaksi, baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyediaan produk.
48

 “Customer satisfaction is the result of your customer 
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perceiving that your organization has met or exceeded his or her expectations 

regarding overall conduct and key performance criteria (which you have 

identified as being critical)”.46 Kepuasan pelanggan adalah hasil dari pelanggan 

bahwa organisasi telah memenuhi atau melampaui ekspektasinya mengenai 

perilaku keseluruhan dan kriteria kinerja utama (yang telah diidentifikasi sebagai 

hal yang penting. 

Dalam mengevaluasi kepuasan pelanggan terhadap pelayanan suatu 

perusahaan, faktor-faktor penentu yang digunakan bisa berupa kombinasi dari 

faktor penentu kepuasan terhadap produk dan jasa. Umumnya yang sering 

digunakan perusahaan untuk mengetahui kepuasan pelanggan adalah aspek 

pelayanan dan kualitas barang atau jasa yang dibeli.
49

 

Untuk mewujudkan dan mempertahankan kepuasan pelanggan, organisasi 

jasa harus melakukan empat hal. Pertama, mengidentifikasi siapa pelanggannya. 

Kedua, memahami tingkat harapan pelanggan atas kualitas. Ketiga, memahami 

strategi kualitas layanan pelanggan. Dan keempat, memahami siklus pengukuran 

dan umpan balik dari kepuasan pelanggan.
50

 Faktor-faktor yang harus menjadi 

perhatian bagi seorang Public Relations Marketing (Praktisi Humas Pemasaran) 

dalam hal memberikan pelayanan (customer service) yang unggul dari bidang 

customers relations dan demi tercapainya customer satisfaction, antara lain 

sebagai berikut: 

1) Menghargai kepentingan dan kebutuhan konsumen 
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2) Menjaga sopan santun dalam berkomunikasi, sikap tindak dan perilaku 

dalam hal melayani kepentingan atau kebutuhan konsumen. 

3) Selalu bersikap bijaksana, bekerja secara profesional, cepat dan efisien, 

serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, diandalkan dan 

dipercaya. 

4) Tetap menjaga rahasia pribadi pihak konsumen.
51

 

Dalam keputusan MENPAN Nomor 63 Tahun 2003 dijelaskan bahwa 

pendidikan merupakan salah satu kelompok pelayanan jasa.
52

 Pendidikan 

merupakan jasa. Dalam suatu lembaga pendidikan terdapat gabungan beberapa 

kelompok pelanggan diantaranya yaitu: 

a) Pelanggan eksternal pertama yaitu pelajar 

b) Pelanggan eksternal kedua yaitu orang tua atau kepala daerah sponsor 

c) Pelanggan eksternal ketiga yaitu pemerintah atau masyarakat atau bursa 

kerja 

d) Pelanggan internal yaitu guru atau staf.
53

 

Prinsip dasar yang melandasi pentingnya pengukuran kepuasan pelanggan 

adalah “doing best what matters most to customers” (melakukan yang terbaik 

aspek-aspek terpenting bagi pelanggan). Secara garis besar, ada empat metode 

yang sering digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan, yakni: 
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1. Sistem keluhan dan saran, seperti kotak saran di lokasi-lokasi 

strategis, kartu pos berprangko, saluran telepon bebas pulsa, website, 

email, fax, blog, dan lain-lain. 

2. Ghost shopping (mystery shopping), yaitu salah satu bentuk riset 

observasi partisipatoris yang memakai jasa orang-orang yang 

menyamar sebagai pelanggan perusahaan dan pesaing sembari 

mengamati secara rinci aspek-aspek layanan dan kualitas produk. 

3. Lost customer analysis, yakni menghubungi atau mewawancarai para 

pelanggan yang telah beralih pemasok dalam rangka memahami 

penyebabnya dan melakukan perbaikan layanan. 

4. Survei kepuasan pelanggan, baik via pos, telepon, email, website, 

blog, maupun tatap muka langsung.
54

 

Untuk menentukan tingkat kepuasan pelanggan, ada lima faktor yang 

harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut: 

a. Kualitas produk 

Pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka 

menunjukkan bahwa produk yang mereka gunakan berkualitas.
55

 Dimensi-

dimensi keunggulan sebagai ciri sekolah unggul, adalah sebagai berikut: 

1) Masukan (input) yaitu siswa diseleksi secara ketat dengan 

menggunakan kriteria tertentu dan prosedur yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Kriteria yang dimaksud adalah: (1) 
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prestasi belajar superior dengan indikator angka rapor, Nilai 

Ebtanas Murni (NEM), dan hasil tes prestasi akademik; (2) skor 

psikotes yang meliputi inteligensi dan kreativitas; (3) tes fisik, 

jika diperlukan. 

2) Sarana dan prasarana yang menunjang untuk memenuhi 

kebutuhan belajar siswa serta menyalurkan minat dan bakatnya, 

baik dalam kegiatan kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

3) Lingkungan belajar yang kondusif untuk berkembangnya 

potensi keunggulan menjadi keunggulan yang nyata baik 

lingkungan fisik maupun sosial-psikologis 

4) Guru dan tenaga kependidikan yang menangani harus unggul 

baik dari segi penguasaan materi pelajaran, metode mengajar, 

maupun komitmen dalam melaksanakan tugas. Untuk itu perlu 

disediakan intensif tambahan bagi guru berupa uang maupun 

fasilitas lainnya seperti perumahan. 

5) Kurikulumnya diperkaya dengan pengembangan dan 

improvisasi secara maksimal sesuai dengan tuntutan belajar 

peserta didik yang memiliki kecepatan belajar serta motivasi 

belajar yang lebih tinggi dibanding dengan siswa seusianya. 

6) Kurun waktu belajar lebih lama dibandingkan sekolah lain. 

Karena itu perlu ada asrama untuk memaksimalkan pembinaan 

dan menampung para siswa dari berbagai lokasi. Di kompleks 

asrama perlu ada sarana yang bisa menyalurkan minat dan 
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bakat siswa seperti perpustakaan, alat-alat olah raga, kesenian 

dan lain-lain yang diperlukan. 

7) Proses belajar mengajar harus berkualitas dan hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan (accountable) baik kepada siswa, 

lembaga, maupun masyarakat. 

8) Sekolah unggul tidak hanya memberikan manfaat kepada 

peserta didik di sekolah tersebut, tetapi harus memiliki 

resonansi sosial kepada lingkungan sekitarnya. 

9) Nilai lebih sekolah unggul terletak pada perlakuan tambahan di 

luar kurikulum nasional melalui pengembangan kurikulum, 

program pengayaan dan perluasan, pengajaran remidial, 

pelayanan bimbingan dan konseling yang berkualitas, 

pembinaan kreativitas dan disiplin.
56

 

b. Kualitas pelayanan 

Pada industri jasa, adalah mutlak bahwa pelanggan akan merasa 

puas bila mereka mendapatkan pelayanan yang baik atau sesuai dengan 

yang pelanggan harapkan. 

Bentuk layanan yang ada dalam lembaga pendidikan ada dua, 

diantaranya adalah: 

1) Layanan Pokok 

Dalam memenuhi kebutuhan siswa yang berhubungan dengan 

pelayanan siswa di sekolah, dalam menjalankan tugasnya kepala sekolah 
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dibantu oleh para personil profesional sekolah yang dipekerjakan pada 

sistem sekolah diantaranya adalah: 

a) Personil pelayanan pengajaran, terdiri dari orang-orang yang 

bertanggung jawab pokoknya ialah mengajar, baik sebagai guru 

kelas, guru kegiatan ekstrakurikuler, tutor dan lain-lain.  

 

 

 

Tidak diberikan oleh Allah kepada seseorang yang berilmu 

akan ilmu, melainkan telah diambil-Nya janji seperti yang 

diambil-Nya kepada nabi-nabi, bahwa mereka akan 

menerangkan ilmu itu kepada manusia dan tidak akan 

menyembunyikannya.
57

 

Dari hadist di atas telah dijelaskan keutamaan 

menyampaikan ilmu bahwa ilmu dapat meningkatkan derajat 

manusia. 

b) Personil pelayanan administrasi, meliputi mereka yang 

mengarahkan, memimpin dan mengawasi personil lain dalam 

operasi sekolah serta bagian-bagiannya. 

c) Personil pelayanan fasilitas sekolah, meliputi tenaga-tenaga di 

perpustakaan, pusat-pusat sumber belajar dan laboratorium 
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bahasa; ahli-ahli teknik dan tenaga yang terlibat dalam fungsi 

mengajar atau fungsi melayani siswa. 

d) Personil pelayanan murid atau siswa, meliputi pada spesialis 

yang tanggung jawabnya meliputi bimbingan dan penyuluhan, 

pemeriksaan psikologis dan kesehatan, nasehat medis dan 

pengobatan, testing dan penelitian, penempatan kerja dan 

tindak lanjut, serta koordinasi kegiatan murid 

2) Layanan Bantu 

Perubahan dinamika masyarakat yang cepat seperti yang kita alami 

saat ini, sekolah merupakan pemegang peranan penting, dengan 

memberikan banyak pelayanan yang diharapkan dari sekolah, antara lain 

adalah: 

a) Pelayanan perpustakaan 

Perpustakaan merupakan salah satu sarana pembelajaran 

yang dapat menjadi sebuah kekuatan untuk mencerdaskan bangsa. 

Perpustakaan mempunyai peranan penting sebagai jembatan menuju 

penguasaan ilmu pengetahuan. Perpustakaan memberi kontribusi 

penting bagi terbukanya informasi tentang ilmu pengetahuan. 

b) Pelayanan gedung dan halaman sekolah 

Dengan memelihara gedung sekolah secara sistematis dapat 

menghasilkan keuntungan yang besar bagi operasi sekolah. Hal ini 

dapat ditunjukkan dengan peningkatan pemeliharaan yang terus 

menerus untuk menjamin kondisi gedung sekolah yang paling baik. 
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Sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, 

memajukan kesehatan dan keamanan, melindungi barang-barang 

milik sekolah, dan memajukan citra masyarakat yang sesuai. 

c) Pelayanan kesehatan dan keamanan 

Tujuan penting pendidikan di sekolah adalah kesehatan fisik 

dan mental, maka sekolah memperkenalkan program pendidikan 

jasmani dan kesehatan. Maka perhatian sekolah diarahkan pada 

terciptanya kesehatan yang lebih baik dan lingkungan fisik yang 

lebih membantu bagi proses belajar.
58

 

c. Emosional 

Pelanggan akan merasa bangga dan mendapatkan keyakinan bahwa 

orang lain akan kagum terhadap dia bila menggunakan produk dengan 

merek tertentu, sehingga membuatnya mengalami tingkat kepuasan yang 

lebih tinggi. 

d. Pembayaran 

Kualitas sesuatu yang ditawarkan yang mempunyai kesamaan 

dengan yang lain, tetapi ditetapkan pada pembanyaran yang lebih murah 

akan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada pengguna/pemakainya. 

e. Biaya 

Pelanggan yang tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau 

tidak perlu membuang waktu untuk mendapatkan suatu produk atau jasa 
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(pengorbanannya semakin kecil), cenderung puas terhadap produk atau 

jasa ini.
59

 

Keberhasilan penerapan manajemen mutu terpadu di sekolah diukur dari 

tingkat kepuasan pelanggan, baik internal maupun eksternal. Sekolah dikatakan 

berhasil jika mampu memberikan layanan sesuai harapan pelanggan. Dengan kata 

lain, keberhasilan sekolah yang dikemukakan mencakup hal-hal berikut: 

1) Siswa puas dengan layanan sekolah, yaitu dengan pelajaran yang 

diterima, perlakuan guru, pimpinan, puas dengan fasilitas yang 

disediakan di sekolah, atau siswa menikmati situasi sekolah dengan 

baik. 

2) Orang tua siswa merasa puas dengan layanan terhadap anaknya, layanan 

yang diterimanya dengan laporan tentang perkembangan kemajuan 

belajar anaknya, dan program yang dijalankan sekolah. 

3) Pihak pemakai atau penerima lulusan (PT, industri, masyarakat), puas 

karena menerima lulusan dengan berkualitas tinggi dan sesuai harapan. 

4) Guru dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk 

pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antar-guru/pimpinan, 

karyawan, dan gaji atau honor yang diterima dan pelayanan lainnya.
60

 

 “Orang yang kebetulan sehat badan dan pikirannya, tiada lagi alasan 

baginya untuk tidak belajar dan tafaqquh sebab tidak ada lagi yang 
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lebih melarat dari pada Abu Yusuf, tapi toh tidak pernah melupakan 

pelajarannya”.
61

 

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan 

pendidikan adalah tingkat perasaan senang seseorang akan pelayanan yang 

diberikan oleh suatu lembaga pendidikan, bahwa kinerja yang dirasakan sesuai 

dengan harapan dan keinginan pelanggan jasa pendidikan. 

B. Kemampuan Guru 

3. Pengertian kemampuan guru 

Kemampuan berasal dari kata “mampu” yang berarti kuasa, sanggup 

melakukan, atau dapat.
62

 Kartini Kartono dan Dali Dula dalam kamus psikologi 

menjelaskan tentang pengertian kemampuan yaitu istilah umum yang dikaitkan 

dengan kemampuan atau potensi menguasai suatu keahlian ataupun pemikiran itu 

sendiri.
63

 Kemampuan menurut Kunandar adalah suatu yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya.
64

 

Menurut Broker dan Stone dalam Cece Wijaya memberikan pengertian 

kemampuan guru adalah sebagai gambaran hakikat kualitatif dari perilaku guru 

atau tenaga kependidikan yang tampak sangat berarti.
65

 Berdasarkan defenisi 
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tersebut dapat penulis ambil kesimpulan bahwa kemampuan guru adalah potensi 

atau kesanggupan yang dikuasai guru untuk melakukan suatu aktifitas atau 

kegiatan.  

4. Keterampilan Dasar Mengajar  

Keterampilan dasar mengajar diperlukan guru dalam proses pembelajaran, 

hal ini karena keterampilan dasar mengajar merupakan syarat mutlak agar guru 

bisa menjalani proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Pembelajaran 

merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling 

berkaitan. Oleh karena itu, untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif, dan 

menyenangkan, diperlukan berbagai keterampilan. Di antaranya adalah 

keterampilan membelajarkan atau keterampilan mengajar.  

Keterampilan mengajar merupakan kompetensi professional yang cukup 

kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan 

menyeluruh. Seperti yang dikutip oleh E. Mulyasa, Turney mengungkapkan 

delapan keterampilan mengajar yang sangat berperan dan menentukan kualitas 

pembelajaran, yaitu keterampilan bertanya, memberi penguatan, mengadakan 

variasi, menjelaskan, membuka dan menutup pelajaran, membimbing diskusi 

kelompok kecil, mengelola kelas, serta mengajar kelompok kecil dan 

perorangan.
66

 Setiap keterampilan mengajar memiliki komponen dan prinsip-

prinsip dasar tersendiri. Berikut diuraikan delapan keterampilan tersebut dan cara 
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menggunakannya agar tercipta pembelajaran yang kreatif, profesional, dan  

menyenangkan. Urutan Penyajian dilakukan sesuai hasil penelitian Turney yaitu:  

1) Keterampilan Bertanya  

Keterampilan bertanya sangat perlu dikuasai guru untuk 

menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, karena hampir 

dalam setiap tahap pembelajaran guru dituntut untuk mengajukan 

pertanyaan, dan kualitas pertanyaan yang diajukan guru akan menentukan 

kualitas jawaban siswa. Brown menyatakan bahwa bertanya adalah setiap 

pernyataan yang mengkaji atau menciptakan ilmu pada diri siswa.
67

 Cara 

untuk mengajukan pertanyaan yang berpengaruh positif bagi kegiatan 

belajar siswa merupakan suatu hal yang tidak mudah. Oleh sebab itu 

seorang guru hendaknya berusaha agar memahami dan menguasai 

penggunaan keterampilan dasar mengajar guru dalam bertanya.  

Pada dasarnya pertanyaan yang diajukan merupakan suatu proses 

pemberian stimulus secara verbal dengan maksud untuk menciptakan 

terjadinya proses intelektual pada siswa, dengan memperhatikan respon 

atas pertanyaan tersebut.
68

 Sehingga para ahli percaya bahwa pertanyaan 

yang baik memiliki dampak yang positif terhadap siswa, di antaranya:  

a. Bisa meningkatkan pertisipasi siswa secara penuh dalam proses 

pembelajaran.  
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b. Dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, sebab berpikir itu 

sendiri pada hakikatnya bertanya.   

c. Dapat membangkitkan rasa ingin tahu siswa serta menuntun siswa 

untuk menentukan jawaban.  

d. Memusatkan siswa pada masalah yang sedang dibahas.
69

 

Komponen keterampilan bertanya yang perlu dikuasi guru meliputi 

keterampilan bertanya dasar dan keterampilan bertanya lanjutan.
70

  

a. Komponen keterampilan bertanya dasar mencakup:  

1) Penggunaan pertanyaan yang jelas dan singkat dengan 

menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti dan sesuai 

taraf perkembangannya.  

2) Pemberian acuan, berupa pernyataan yang berisi informasi 

yang relevan dengan jawaban yang diharapkan dari siswa.  

3) Pemindahan giliran dan menyebar pertanyaan, untuk 

melibatkan seluruh siswa semaksimal mungkin agar 

tercipta iklim pembelajaran yang menyenangkan.  

4) Pemberian waktu berpikir pada siswa.  

5) Pemberian tuntunan, guru hendaknya memberikan 

tuntunan agar murid dapat menjawab sendiri ketika 
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terdapat kesalahan dalam menjawab pertanyaan yang 

dilontarkan oleh guru.
71

 

b. Sedangkan komponen keterampilan bertanya tingkat lanjut 

yang perlu diperhatikan adalah:  

1) Pengubahan tuntunan tingkat kognitif, guru hendaknya 

dapat mengubah tuntunan tingkat kognitif siswa dalam 

menjawab pertanyaan dari tingkat yang paling rendah 

menuju tingkat yang lebih tinggi, yaitu: evaluasi ingatan, 

pemahaman, penerapan, analisis, sintesis.  

2) Pengaturan urutan pertanyaan, pertanyaan yang diajukan 

hendaknya mulai dari sederhana menuju yang paling 

kompleks secara berurutan.  

3) Pertanyaan pelacak, diberikan jika jawaban yang diberikan 

peserta didik kurang tepat.  

4) Mendorong terjadinya interaksi, untuk mendorong 

terjadinya interaksi, sedikitnya perlu memperhatikan dua 

hal berikut: pertanyaan hendaknya dijawab oleh seorang 

peserta didik tetapi seluruh peserta didik diberi kesempatan 

singkat untuk mendiskusikan jawabannya bersama teman 

dekatnya dan guru hendaknya menjadi dinding pemantul.
72
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2) Keterampilan Memberikan Penguatan  

Penguatan adalah respon terhadap suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. 

Respon positif yang dilakukan guru atas perilaku positif yang dicapai anak 

dalam proses pembelajaran disebut juga dengan penguatan. Penguatan atau 

reinforcement adalah segala bentuk respons yang merupakan bagian dari 

modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa, yang bertujuan 

untuk memberikan informasi atau umpan balik (feedback) bagi siswa atas 

perbuatan atau responnya yang diberiakan sebagai suatu dorongan atau 

koreksi.
73

 

Melalui keterampilan penguatan yang diberikan guru, maka siswa 

akan merasa terdorong selamanya untuk memberikan respon positif setiap 

kali muncul stimulus dari guru. Dengan demikian maka fungsi 

keterampilan penguatan (reinforcement) adalah untuk memberikan 

ganjaran atau penghargaan kepada siswa sehingga siswa akan berbesar hati 

dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses pembelajaran. Ada 

dua jenis komponen penguatan yang bisa diberikan oleh guru, yaitu:  

a. Penguatan Verbal.  

Penguatan verbal adalah penguatan yang diungkapkan dengan 

kata-kata, baik kata-kata pujian, dukungan, dan penghargaan atau kata-

kata koreksi.
74

 Melalui kata-kata itu siswa akan merasa tersanjung dan 

                                                           
 

73
 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran …, hlm.  37.  

74
 Marno dan Idris, Stategi, Metode, Dan Teknik …, hlm. 133. 



46 

 

berbesar hati sehingga ia akan merasa puas dan terdorong untuk lebih aktif 

belajar. Misalnya: pintar sekali, bagus, betul, tepat sekali, dan lain-lain.  

b. Penguatan Nonverbal.  

Penguatan nonverbal adalah penguatan yang diungkapkan melalui 

bahasa isyarat.
75

 Contoh dari penguatan nonverbal yaitu:  

1) Penguatan gerak isyarat atau gerakan mimik dan badan 

(gestural). Dalam hal ini guru dapat mengembangkan sendiri 

bentuk-bentuknya sesuai dengan kebiasaan yang berlaku 

sehingga dapat memperbaikiinteraksi guru dan siswa.
76

 

Misalkan: anggukan atau geleng kepala, senyum, acungan 

jempol, sorot mata yang sejuk bersahabat atau tajam 

memandang dan lain-lain.  

2) Penguatan pendekatan, misalnya: guru duduk didekat siswa, 

berdiri disamping siswa, atau berjalan di sisi siswa. Penguatan 

ini berfungsi menambah penguatan verbal.  

3) Penguatan dengan sentuhan (contact), guru dapat menyatakan 

persetujuan dan penghargaan terhadap usaha dan penampilan 

siswa dengan cara menepuk-nepuk pundak siswa, berjabat 

tangan, mengangkat tangan siswa yang menang dalam 

pertandingan. Namun, penggunaannya harus dipertimbangkan 
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dengan seksama agar sesuai dengan usia, jenis kelamin, dan 

latar belakang kebudayaan setempat.  

4) Penguatan dengan kegiatan menyenangkan.  

5) Penguatan berupa simbol-simbol dan benda, misalnya: kartu 

bergambar, bintang , dan lain-lain.  

6) Penguatan tak penuh, yang diberikan apabila siswa memberi 

jawaban hanya sebagian yang benar. Dalam hal ini guru tidak 

boleh langsung menyalahkan siswa, tetapi sebaiknya 

memberikan penguatan tak penuh, misal: “ya, jawabanmu 

sudah baik, tetapi masih dapat disempurnakan lagi” sehingga 

siswa tersebut mengetahui bahwa jawabannya tidak seluruhnya 

salah, dan ia mendapat dorongan untuk menyempurnakannya.
77

 

Penguatan dapat dilakukan kepada pribadi tertentu, kepada 

kelompok tertentu, dan kepada kelas secara keseluruhan. Dalam 

pelaksanaannya penguatan harus dilakukan dengan segera, dan 

bervariasi.
78

 Sehubungan dengan ini, ada beberapa hal yang harus 

diperhatikan saat memberikan penguatan, sebagai berikut:  

1) Penguatan harus diberikan dengan sungguh-sungguh, penuh 

ketulusan;  

2) Penguatan yang diberikan harus memiliki makna yang sesuai 

dengan kompetansi yang diberi penguatan;  
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3) Hindarkan respon negatif terhadap jawaban peserta didik;  

4) Penguatan harus dilakuakan segera setelah suatu kompetensi 

ditampilkan;  

5) Penguatan yang diberikan hendaknya bervariasi.
79

  

3) Keterampilan Menggunakan Variasi  

Keterampilan menggunakan variasi mengajar merupakan salah satu 

keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru. Karena subyek 

didik adalah anak manusia yang memiliki keterbatasan tingkat konsentrasi 

sehingga membutuhkan suasana baru yang membuat mereka fresh dan 

bersemangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran.
80

 Di sini 

keterampilan guru dalam membuat variasi mengajar menjadi penting agar 

tidak terjadi kebosanan dan kejenuhan belajar.  

Menggunakan variasi diartikan sebagai aktivitas guru dalam 

konteks proses pembelajaran yang bertujuan mengatasi kebosanan siswa, 

sehingga dalam proses belajar siswa selalu menunjukkan ketekunan, 

perhatian, keantusiasan, motivasi yang tinggi dan kesediaan berperan 

secara aktif.
81

 Variasi mengajar adalah perubahan dalam proses kegiatan 

yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi para siswa serta mengurangi 
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kejenuhan dan kebosanan.
82

 Penggunaan variasi mengajar yang dilakukan 

guru dimaksudkan untuk:  

a. Menarik perhatian siswa terhadap materi pembelajaran yang 

tengah dibicarakan.  

b. Menjaga kestabilan proses pembelajaran baik secara fisik 

maupun mental.  

c. Membangkitkan motivasi belajar selama proses pembelajaran.  

d. Mengatasi situasi dan mengurangi kejenuhan dalam proses 

pembelajaran, dan  

e. Memberi kemungkinan layanan pembelajaran.
83

 

Penggunaan keterampilan menggunakan variasi mengajar 

seyogianya memenuhi prinsip antara lain:  

a. Variasi hendaknya digunakan dengan suatu maksud tertentu 

yang relevan dengan tujuan yang hendak dicapai. Penggunaan 

variasi yang wajar dan beragam sangat dianjurkan. Sedangkan 

pemakaian yang berlebihan akan menimbulkan kebingungan 

dan dapat mengganggu proses pembelajaran.  

b. Variasi harus digunakan dengan lancar dan berkesinambungan 

sehingga tidak akan merusak perhatian siswa dan tidak 

mengganggu pelajaran.  
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c. Variasi harus direncanakan secara baik dan secara eksplisit 

dicantumkan dalam rencana pelajaran atau satuan pelajaran.
84

 

Komponen-komponen variasi yang sering dilaksanakan meliputi 

variasi dalam metode dan gaya mengajar guru, variasi penggunaan media, 

bahan-bahan dan sumber belajar, serta variasi dalam pola 

interaksi.
85

Variasi dalam gaya mengajar guru dapat dilakukan antara lain 

melalui:  

a. Variasi suara: keras-lembut, cepat-lambat, tinggi-rendah, besar-

kecil volume suara;  

b. Pemusatan perhatian: secara verbal, isyarat atau dengan 

menggunakan model;  

c. Kesenyapan, terutama jika anak-anak mulai bising dan hingar 

bingar, tidak terkendali, guru dapat berdiri diam tanpa suara 

untuk beberapa saat sampai anak-anak hening kembali. 

Kesenyapan juga dapat dilakukan bila guru ingin berpindah 

dari segmen pembelajaran yang satu ke segmen pembelajaran 

yang lain;  

d. Kontak pandang: untuk meningkatkan hubungan dengan siswa 

dan menghadirkan hal-hal yang bersifat interpersonal, 

pandanglah mata siswa dengan seksama dan lembut;  
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e. Gerakan badan, bahasa tubuh (body language) dan mimik 

seperti perubahan ekspresi wajah, gerakan kepala, badan untuk 

meningkatkan efektivitas komunikasi nonlisan;  

f. Perubahan posisi guru, dari duduk menjadi berjalan mendekat 

dan sebagainya, hal ini harus dilakukan secara wajar dan tidak 

menimbulkan kesan mengancam atau menakut-nakuti siswa;  

g. Perubahan metode mengajar misalnya dari gaya klasikal 

menjadi pengaktifan kelompok kecil, dari ceramah menjadi 

tanya-jawab dan sebagainya;  

h. Variasi dalam membagi perhatian, artinya guru membagi 

perhatiannya kepada sejumlah kegiatan pembelajaran yang 

berlangsung bersamaan. Perhatian ini dapat berupa perhatian 

visual dan perhatian verbal;  

i. Penggunaan selingan pemecah kebekuan (ice breaking) berupa 

humor-humor segar untuk mencairkan suasana.  

Variasi dalam penggunaan media, sumber belajar dan bahan-bahan 

pembelajaran misalnya dengan menggunakan:  

 

a. Media dan bahan pembelajaran yang dapat didengarkan (oral 

dan auditori).  

b. Media dan bahan pembelajaran yang dapat dilihat dan 

didengarkan (audio visual).  
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c. Media taktil yang dapat disentuh, diraba, atau dimanipulasikan 

seperti prototipe, model, patung dan lain-lain.  

d. Variasi multimedia dan sumber belajar.  

e. Variasi pola interaksi dan kegiatan siswa sangat beragam, 

misalkan mengubah sistem pembelajaran teacher-centered 

intruction menjadi studen-centered instruction atau 

implementasi learning by teaching dan sebagainya. 

Penggunaan variasi pola interaksi ini dimaksudkan agar tidak 

menimbulkan kebosanan, kejemuan, serta untuk menghidupkan 

suasana kelas demi keberhasilan murid dalam mencapai tujuan  

4) Keterampilan Menjelaskan  

Menjelaskan adalah mendeskripsikan secara lisan tentang sesuatu 

benda, keadaan, fakta dan data sesuai dengan waktu dan hukum-hukum 

yang berlaku. Menjelaskan merupakan suatu aspek penting yang harus 

dimiliki guru, mengingat sebagian besar pembelajaran menuntut guru 

untuk memberikan penjelasan. Oleh sebab itu keterampilan menjelaskan 

perlu ditingkatkan agar dapat mencapai hasil yang optimal.
86

 Terdapat 

beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan suatu 

penjelasan, yaitu:  

a. Penjelasan dapat diberikan selama pembelajaran,baik di awal, di tengah 

maupun di akhir pembelajaran. 
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b. Penjelasan harus menarik perhatian peserta didik dan sesuai dengan 

materi standar dan kompetensi dasar.  

c. Penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan peserta didik atau 

menjelaskan materi standar yang sudah direncanakan untuk membentuk 

kompetensi dasar dan mencapai tujuan pembelajaran.  

d. Materi yang dijelaskan harus sesuai dengan kompetensi dasar, dan 

bermakna bagi peserta didik.  

e. Penjelasan yang diberikan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat 

kemampuan peserta didik.
87

 

Penggunaan penjelasan dalam pembelajaran memiliki beberapa 

komponen yang harus diperhatikan. Komponen-komponen tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Perencanaan  

Guru perlu membuat perencanaan yang baik untuk 

memberikan penjelasan. Sedikitnya ada dua hal yang perlu 

diperhatikan dalam perencanaan penjelasan, yaitu isi pesan yang 

akan disampaikan dan peserta didik.  

b. Penyajian  

Yang diharapkan, dalam penyajiannya perlu diperhatikan 

hal-hal berikut:  
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1) Bahasa yang diucapkan harus jelas dan enak didengar, 

tidak terlalu keras dan tidak terlalu pelan, tapi dapat 

didengar oleh seluruh peserta didik.  

2) Gunakanlah intonasi sesuai dengan meteri yang 

dijelaskan.  

3) Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar.  

4) Bila ada istilah-istilah khusus atau baru, berilah definisi 

yang tepat.  

5) Perhatikanlah, apakah semua peserta didik dapat 

menerima penjelasan, dan apakah penjelasan yang 

diberikan dapat dipahami serta menyenangkan dan 

dapat membangkitkan motivasi mereka.
88

 

5) Keterampilan Membuka dan Menutup Pelajaran  

Keterampilan membuka dan menutup pelajaran merupakan 

keterampilan dasar mengajar yang harus dikuasai dan dilatih oleh para 

guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran secara efektif, efisien, dan 

menarik. Keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan 

guru dalam membuka dan menutup pelajaran mulai dari awal hingga akhir 

pelajaran.  

Menurut Hasibuan, keterampilan membuka pelajaran ialah 

kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan prakondisi siswa agar minat dan perhatiannya terpusat pada 
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apa yang dipelajarinya.
89

Selain itu membuka pelajaran atau set induction 

adalahusaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran untuk 

menciptakan prakondisi bagi siswa pada pengalaman belajar yang 

disajikan sehingga akan mudah mencapai kompetensi yang diharapkan.  

Kegiatan membuka pelajaran tidak hanya dilakukan oleh guru pada 

awal jam pelajaran, tetapi juga pada awal setiap penggal kegiatan inti 

pelajaran yang diberikan selama jam pelajaran.
90

Ada empat komponen 

keterampilan membuka pelajaran, meliputi:
91

  

a. Membangkitkan perhatian siswa  

Ada beberapa cara yang dapat digunakan guru untuk 

membangkitkan perhatian siswa, antara lain dengan:  

1) Variasi gaya mengajar  

2) Penggunaan alat bantu mengajar  

3) Variasi dalam pola interaksi  

b. Menimbulkan motivasi  

Ada berbagai cara untuk menimbulkan motivasi belajar pada siswa, 

antara lain:  

1) Bersemangat dan antusias  

2) Menimbulkan rasa ingin tahu  

3) Mengemukakan ide yang tampaknya bertentangan  
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4) Meperhatikan dan memanfaatkan hal-hal yang menjadi 

perhatian siswa  

c. Memberi acuan atau struktur  

Cara memberikan acuan atau struktur dapat dilakukan guru antara 

lain dengan:  

1) Mengemukakan kompetensi dasar, indikator Prestasi Belajar, 

dan batas-batas tugas  

2) Memberi petunjuk atau saran tentang langkah-langkah kegiatan 

yang harus ditempuh siswa dalam kegiatan pembelajaran  

3) Mengajukan pertanyaan pengarahan  

d. Menunjukkan kaitan  

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menunjukkan kaitan 

dalam pembelajaran, yaitu:  

1) Mengajukan pertanyaan apersepsi  

2) Mengulas sepintas garis besar isi pelajaran yang telah lalu  

3) Mengaitkan materi yang diajarkan dengan lingkungan peserta 

didik  

4) Menghubung-hubungkan bahan pelajaran yang sejenis dan 

berurutan.
92

 

Tujuan umum membuka pelajaran adalah agar proses dan prestasi 

belajar dapat tercapai secara efektif dan efisien. Efektifitas proses dapat 

dikenali dari ketepatan langkah-langkah belajar siswa, sehingga 
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didapatkan efisiensi belajar yang maksimal. Sedangkan efektivitas hasil 

dapat dilihat dari taraf penguasaan siswa terhadap kompetensi dasar yang 

dapat dicapai.
93

 

Sedangkan keterampilan menutup pelajaran, Wina mengungkapkan 

bahwa menutup pelajaran dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan 

oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud untuk memberikan 

gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari siswa serta 

keterkaitannya dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat 

keberhasilan siswa, serta keberhasilan guru dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran.
94

 Komponen yang perlu diperhatikan dalam menutup 

pelajaran adalah sebagai berikut:  

a. Meninjau kembali penguasaan inti pelajaran, caranya 

merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang 

baru dibahas, sehingga siswa memperoleh gambaran yang 

menyeluruh dan jelas tentang pokok-pokok materi yang 

dipelajarinya.  

b. Mengevaluasi, dengan cara:  

1) Mendemonstrasikan keterampilan  

2) Mengaplikasikan ide baru  

3) Mengekspresikan pendapat siswa sendiri  

4) Memberi soal-soal baik lisan maupun tulisan  
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5) Pengayaan tugas mandiri maupun tugas terstruktur
95

  

Keterampilan dasar menutup pelajaran memiliki tujuan untuk 

mengetahuitingkat keberhasilan siswa dalam mempelajari materi 

pelajaran, mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran, dan membantu siswa dalam mengetahui hubungan 

antara pengalaman-pengalaman yang telah dikuasai dengan hal-hal yang 

baru.
96

  

6) Keterampilan Membimbing Diskusi Kelompok Kecil  

Diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur dan melibatkan 

sekelompok orang dalam interaksi tatap muka untuk mengambil 

kesimpulan dan memecahkan masalah.
97

 Hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam membimbing diskusi adalah sebagai berikut:  

a. Memusatkan perhatian peserta didik pada tujuan dan topic diskusi.  

b. Memperluas masalah atau urunan pendapat.  

c. Menganalisis pandangan peserta didik.  

d. Meningkatkan partisipasi peserta didik.  

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi dan  

f. Menutup diskusi.
98
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Untuk mensukseskan jalannya diskusi kelompok kecil terdapat 

bebrapa keterampilan yang harus dimiliki oleh pemimpin diskusi, sebagai 

berikut:  

a. Memusatkan perhatian, yang dapat digunakan dengan cara:  

1) Merumuskan tujuan diskusi secara jelas.  

2) Merumuskan kembali masalah, jika terjadi penyimpangan.  

3) Menandai hal-hal yang tidak relevan dengan topic diskusi, 

dan  

4) Merangkum hasil pembicaraan.  

b. Memperjelas masalah atau urutan pendapat melalui:  

1) Menguraikan kembali dan merangkum pendapat peserta.  

2) Mengajukan pertannyaan kepada seluruh anggota 

kelompok tentang pendapat setiap anggota.  

c. Menguraikan setiap gagasan anggota kelompok.  

d. Meningkatkan urunan peserta didik dengan cara:  

1) Mengajukan pertanyaan kunci yang menantang.  

2) Memberikan contoh secara tepat.  

3) Menghangatkan suasana dengan pertannyaan yang 

mengundang perbedaan pendapat.  

4) Memberikan waktu berfikir.  

5) Mendengarkan dengan penuh perhatian.  

e. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi, melalui:  

1) Memancing pendapat peserta yang kurang berpartisipasi.  
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2) Memberikan kesempatan pertama kepada peserta yang 

kurang berpartisipasi.  

3) Mencegah terjadinya monopoli pembicaraan.  

4) Mendorong peserta didik untuk mengomentari pendapat 

temannya.  

5) Meminta pendapat peserta didik ketika terjadi kebuntuan.  

f. Menutup kegiatan diskusi, dengan cara:  

1) Merangkum hasil diskusi.  

2) Tindak lanjut.  

3) Menilai proses diskusi yang telah dilakukan.
99

 

Beberapa hal yang perlu dipersiapkan guru, agar 

diskusi kelompkecil dapat digunakan secara efektif dalam 

pembelajaran adalah:  

a) Topik yang sesuai.  

b) Pembentukan kelompok yang secara tepat.  

c) Pengaturan tempat duduk yang memungkinkan 

semua peserta didik dapat berpartisipasi secara 

aktif.
100

 

7) Keterampilan Mengelola Kelas  

Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru menciptakan dan 

memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya, apabila 
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terjadi gangguan dalam proses pembelajaran.
101

 Suatu kondisi yang 

optimal dapat tercapai jika guru mampu mengatur siswa dan sarana 

pengajaran serta mengendalikannya dalam hubungan interpersonal yang 

baik antara guru dan siswa serta siswa dengan siswa merupakan syarat 

keberhasilan pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas yang efektif merupakan 

prasyarat mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif.
102

 

Keterampilan ini bertujuan untuk:
103

 

a. Mendorong siswa mengembangkan tingkah lakunya sesuai tujuan 

pembelajaran.  

b. Membantu siswa menghentikan tingkah lakunya yang menyimpang dari 

tujuanpembelajaran.  

c. Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana 

pembelajaran yang menyenangkan, untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Keterampilan mengelola kelas memiliki komponen sebagai 

berikut:
104

  

a. Keterampilan yang berhubungan dengan penciptaan dan 

pemeliharaan kondisi belajar yang optimal (bersifat preventif).  

Keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan guru dalam 

mengambil inisiatif dan mengendalikan kegiatan pembelajaran, 
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sehingga berjalan secara optimal, efisien, dan efektif. Keterampilan 

tersebut meliputi:  

1) Menunjukkan sikap tanggap,  

Tanggap terhadap perhatian, keterlibatan, 

ketidakacuhan, dan ketidakterlibatan dalam tugas-tugas di 

kelas. Siswa merasa bahwa guru hadir bersama mereka dan 

tahu apa yang mereka perbuat. Kesan ketanggapan ini dapat 

ditunjukkan dengan berbagai cara yaitu: memandang secara 

seksama,gerak mendekati, serta memberikan pernyataan.
105

 

2) Memberi perhatian,  

Pengelolaan kelas yang efektif terjadi apabila guru 

mampu membagi perhatian kepada beberapa kegiatan yang 

berlangsung dalam waktu yang sama. Membagi perhatian 

dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:
106

 

a) Visual: mengalihkan pandangan dari satu kegiatan 

kepada kegiatan yang lain dengan kontak pandang 

terhadap kelompok siswa atau seorang siswa secara 

individual.  

b) Verbal: guru dapat memberikan komentar, 

penjelasan, pertanyaan, dan sebagainya terhadap 
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aktivitas seorang siswa sementara ia memimpin 

kegiatan siswa yang lain.  

3) Memusatkan perhatian kelompok,  

Kegiatan siswa dalam belajar dapat dipertahankan 

apabila dari waktu ke waktu gurumampu memusatkan 

perhatian kelompok pada tugas-tugas yang dilakukan.  

4) Memberikan petunjuk yang jelas,  

Penyampaian informasi maupun pemberian petunjuk 

oleh guru harus secara jelas dan singkat sehingga siswa tidak 

kebingungan.  

5) Memberi teguran secara bijaksana,  

Apabila ada kelompok yang bertingkah laku 

menganggu di kelas, hendaknya guru memberi teguran secara 

tegas dan jelas namun tetap dilakukan secara sederhana.  

6) Memberi penguatan,  

Guru dapat memberikan penguatan negatif kepada 

siswa yang mengganggu, atau penguatan positif kepada siswa 

yang bertingkah laku wajar.  

b. Keterampilan yang berhubungan dengan pengembalian kondisi 

belajar yang optimal.  

Keterampilan ini barkaitan dengan respon guru terhadap 

gangguan siswa yang berkelanjutan. Dalam hal ini guru dapat 

mengadakan tindakan remidial untuk mengembalikan kondisi belajar 
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yang optimal.
107

 Prinsip-prinsip penggunaan keterampilan mengelola 

kelas adalah:  

1) Modifikasi tingkah laku. Guru hendaknya menganalisis 

tingkah laku siswa yang mengalami masalah, dan 

memodifikasi tingkah laku tersebut dengan 

mengaplikasikan pemberian penguatan secara sistematis.  

2) Guru dapat menggunakan pendekatan pemecahan masalah 

kelompok dengan cara: memperlancar tugas-tugas, 

memelihara kegiatan kelompok, memelihara semangat 

siswa, dan menangani konflik yang timbul.  

3) Menemukan dan memecahkan tingkah laku yang 

menimbulkan masalah. Guru dapat menggunakan 

seperangkat cara untuk mengendalikan tingkah laku keliru 

yang muncul, dan ia mengetahui sebab-sebab dasar yang 

mengakibatkan ketidakpatutan tingkah laku tersebut serta 

berusaha untuk menemukan pemecahannya.  

8) Keterampilan Mengajar Kelompok Kecil dan Perorangan  

Pengajaran kelompok kecil dan perorangan merupakan suatu 

bentuk pembelajaran yang memungkinkan guru memberikan perhatian 

terhadap setiap peserta didik, dan menjalin hubungan yang lebih akrab 

antara guru dengan peserta didik maupun antara peserta didik dengan 
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peserta didik.
108

 Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan 

dapat dilakukan dengan:  

a. Mengembangkan keterampilan dalam pengorganisasian, 

dengan memberikan motivasi dan membuat variasi dalam 

pemberiabn tugas.  

b. Membimbing dan memudahkan belajar, yang mencakup 

penguatan, proses awal, supervise, dan interaksi pembelajaran.  

c. Perencanaan penggunaan ruangan.  

d. Pemberian tugas yang jelas, menantang, dan menarik.
109

 

Khusus dalam melakukan pembelajaran perorangan, perlu 

diperhatikan kemampuan dan kematangan berfikir peserta didik, agar apa 

yang disampaikan bisa diserap dan diterima peserta didik.  

C. Prestasi Belajar  

1. Pengertian Prestasi Belajar  

Berdasarkan pendapat para ahli pengertian belajar adalah sebagai berikut: 

Menurut James O. Whittaker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. ”Learning 

may be defined as the process by which behavior originates or is altered through 

training or experience”.
110
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Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hasil dari belajar. 

Belajar merupakan pengalaman yang paling berharga seperti menurut Paulo Freire 

yang dikutip oleh Mujamil Qomar “belajar adalah sebuah bentuk penemuan 

kembali (reinventing), pencipta kembali (recreating), penulisan ulang (rewriting), 

dan ini merupakan tugas seorang subyek bukan obyek.” Begitu juga menurut Ivan 

Illich yang dikutip oleh Mujamil Qomar:  

Belajar adalah kegiatan seseorang yang paling tidak membutuhkan 

manipulasi orang lain. Kebanyakan kegiatan belajar bukan hasil intruksi, 

melainkan hasil peran serta dalam situasi bermakna. Bagi kebanyakan orang, cara 

belajar terbaik adalah menjadi bersama yang dipelajari, tetapi sekolah mengubah 

terhadap perencanaan dan manipulasi.
111

 

Belajar dilakukan untuk mengusahakan adanya perubahan perilaku 

individu yang belajar yang disini dimaksud dengan Prestasi Belajar. Menurut 

Winkel yang dikutip Purwanto “Prestasi Belajar adalah perubahan yang 

mengakibatkan manusia berubah dalam sikap dan tingkah lakunya”.
112

 Kamus 

Besar Bahasa Indonesia menerangkan bahwa Prestasi Belajar adalah penguasaan 

pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan melalui mata pelajaran yang 

lazim ditunjukkan dengan nilai tes atau angka yang  diberikan oleh 

guru.
113

Pengetahuan, kemampuan, dan tahapan yang ingin dicapai siswa ketika 

mengikuti dan mengerjakan tugas serta kegiatan pembelajaran di sekolah juga 
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merupakan pengertian dari Prestasi Belajar.
114

 Penilaian yang dilakukan oleh guru 

dalam bidang pendidikan pada saat proses pembelajaran erat sekali kaitannya 

dengan Perestasi Belajar. Dalam proses pembelajaran Prestasi Belajar merupakan 

salah satu tujuan yang ingin dicapai dan juga salah satu indikator dari mutu 

pendidikan. Hasil ini dapat diukur dengan mengadakan penilaian yang dilakukan 

dengan berbagai cara diantaranya diskusi, pemberian tugas, pengamatan perilaku, 

maupun pemberian tes ulangan harian.  

Pencapaian Prestasi Belajar yang optimal merupakan perolehan dari 

belajar yang optimal pula. Proses maupun Prestasi Belajar yang baik akan 

diperoleh bila proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal. Oleh karena 

itu, agar proses dan Prestasi Belajar siswa optimal, maka mulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan sampai pada tahap penilaian harus 

dipersiapkan dan dilaksanakan secara sistematis dan kontinyu.
115

 Optimalisasi ini 

bertujuan untuk meminimalkan atau bahkan meniadakan siswa yang tidak 

mencapai keberhasilan, baik proses maupun prestasi belajarnya.  

Prestasi belajar merupakan realisasi tercapainya tujuan pendidikan, 

sehingga prestasi belajar yang diukur sangat tergantung pada tujuan 

pendidikannya.
116

 Prestasi belajar perlu dievaluasi dengan tujuan sebagai cermin 

untuk melihat kembali apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai dan apakah 

proses belajar mengajar telah berlangsung efektif untuk memperoleh Prestasi 
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belajar. Kemudian hasil evaluasi prestasi belajar nnatinya bermanfaat bagi siswa, 

guru, dan institusi pendidikan untuk memperbaiki, mengembangkan, dan 

mempertahankan, kualitas proses pembelajaran yang dilaksanakan.
117

 

Menurut Horward Kingsley yang dikutip Nana Sudjana, membagi tiga 

macam Prestasi belajar, yakni: “1) keterampilan dan kebiasaan, 2) pengetahuan 

dan keterampilan, dan 3) sikap dan cita-cita”.
118

 Sistem pendidikan nasional 

merumuskan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan intruksional 

menggunakan klasifikasi Prestasi belajar dari Benyamin Bloom. Secara garis 

besar Bloom membagi prestasi belajar menjadi tiga ranah yakni ranah kognitif, 

ranah efektif dan ranah psikomotoris.
119

 Depdiknas menjelaskan laporan prestasi 

belajar mencakup:  

a. Ranah kognitif berkaitan dengan kompetensi berfikir, memperoleh 

pengetahuan, pengenalan, pemahaman, konseptualisasi, penentuan dan 

penalaran.  

b. Ranah psikomotor berkaitan dengan kompetensi melakukan pekerjaan 

dengan melibatkan anggota badan, kompetensi yang berkaitan dengan 

gerakan fisik.  

c. Ranah afektif berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, derajat, 

penolakan,dan penerimaan terhadap suatu objek.
120
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 Prestasi belajar berdasarkan klasifikasi di atas dapat disimpulkan bahwa 

pada hakikatnya prestasi belajar adalah perubahan tingkah laku yang meliputi tiga 

ranah yaitu kognitif, psikomotor, dan efektif yang terjadi setelah mengikuti proses 

belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa 

yang dimaksud dengan prestasi belajar adalah hasil karya yang dicapai sesorang 

dari usahanya untuk memperoleh kepandaian atau ilmu; berlatih; berubah tingkah 

laku; atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Prestasi belajar yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai raport siswa SMA Negeri 12 Konawe 

Selatan. 

 

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Proses dan Prestasi Belajar  

Di sekolah saat siswa menjalani proses belajar, Prestasi belajar siswa tidak 

selalu baik ada saja hal-hal yang mengakibatkan kegagalan ataupun keterlambatan 

dalam meningkatkan prestasi belajar hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. 

Secara umum , faktor-faktor yang mempengaruhi proses maupun Prestasi belajar 

siswa dapat dibedakan menjadi dua yaitu faktor internal (faktor dari siswa), faktor 

eksternal (faktor dari luar siswa).
121

 Kedua faktor tersebut saling berkaitan 

sehingga berpengaruh terhadap prestasi belajar yang dicapai. Dengan kata lain 

kedua faktor ini tidak dapat terpisahkan. Fator-faktor tersbut adalah sebagai 

berikut. 
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a. Faktor Internal  

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri 

individu dan dapat mempengaruhi prestasi belajar individu.
122

 Faktor ini 

meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis.  

2) Faktor Fisiologis  

Secara umum kondisi fisiologis, seperti kesehatan yang 

prima, tidak dalam keadaan lelah dan capek, tidak dalam keadaan 

cacat jasmani, dan sebagainya, semuanya akan membantu dalam 

proses dan prestasi belajar.
123

Di samping itu yang perlu 

diperhatikan juga adalah kondisi pancaindra. Seperti menurut 

Aminuddin Rasyad yang dikutip oleh Indah Khomsiyah, 

“pancaindra merupakan pintu gerbang ilmu pengetahuan (five sense 

are the golden gate of knowledge)”.
124

 Artinya, kondisi pancaindra 

tersebut memberikan pengaruh pada proses dan prestasi belajar.  

3) Faktor Psikologis  

Faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang 

dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor yang utama 

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, 

minat, sikap, dan bakat.
125
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a) Kecerdasan atau intelegensi siswa, merupakan kapasitas 

umum dari kesadaran individu untuk berfikir, 

menyesuaikan diri, memecahkan masalah yang dihadapi 

secara bijaksana, cepat, dan tepat.
126

 Kecerdasan 

merupakan faktor psikologis yang sangat penting dalam 

proses belajar siswa yang kompleks penetu kualitas 

belajar siswa. Semakin tinggi tinggi tingkat kecerdasan 

seorang siswa, maka semakin besar peluang siswa 

tersebut meraih sukses dalam belajar dan sebaliknya.
127

 

b) Motivasi, menurut sumadi suryabrata motivasi adalah 

keadaan yang terdapat dalam diri sesorang yang 

mendorongnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna 

pencapaian suatu tujuan.
128

  

c) Minat, menurut Moh.Uzer Usman yang dikutip oleh 

Agus Zaenul Fitri yang dimaksud dengan minat 

(interest) adalah “kecenderungan seseorang untuk 

melakukan suatu perbuatan. Misalanya, minat untuk 

mempelajari atau melakukan sesuatu”.
129
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d) Sikap, adalah gejala internal yang berdimensi afektif 

berupa kecenderungan untuk mereaksi atau merespon 

dengan cara yang relative tetap terhadap objek, orang, 

peristiwa, dan sebagainya, baik secara positif maupun 

negatif.
130

  

e) Bakat, adalah kemampuan seseorang yang menjadi 

salah satu komponen yang diperlukan dalam proses 

belajar seseorang. Apabila bakat seseorang sesuai 

dengan bidang yang sedang dipelajarinya, maka bakat 

itu akan mendukung proses belajar.
131

  

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses belajar dapat 

digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan 

faktor lingkungan nonsosial.
132

 

1) Lingkungan Sosial  

a) Lingkungan sosial sekolah, seperti guru, administrasi, 

dan teman-teman sekelas dapat mempengaruhi proses 

belajar seorang siswa. Hubungan yang harmonis antara 

ketiganya dapat menjadi motivasi bagi siswa untuk 

belajar lebih baik di sekolah.  
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b) Lingkungan sosial masyarakat, kondisi lingkungan 

masyarakat tempat tinggal siswa akan mempengaruhi 

belajar siswa. Lingkungan yang kumuh, banyak 

pengangguran, dan anak terlantar dapat mempengaruhi 

aktivitas belajar siswa, paling tidak siswa kesulitan 

ketika memerlukan teman belajar.  

c) Lingkungan sosial keluarga, lingkungan ini sangat 

mempengaruhi kegiatan belajar. Ketegangan keluarga, 

sifat-sifat orang tua, demografi keluarga (letak rumah), 

pengelolaan keluarga, semuannya dapat memberikan 

danpak terhadap prestasi belajar siswa. Hubungan yang 

harmonis dalam keluarga akan membantu siswa 

melakukan aktivitas belajar.  

2) Lingkungan Nonsosial 
133

   

Faktor-faktor yang termasuk lingkungan nonsosial 

adalah:
134

  

a) Lingkungan alamiah, seperti kondisi udara segar, tidak 

panas dan tidak dingin dan sebagainya. Lingkungan 

alamiah tersebut merupakan faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Apabila kondisi 
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lingkungan alam tidak mendukung maka proses belajar 

siswa akan terhambat.  

b) Faktor instrumental, adalah faktor yang keberadaannya 

dirancang sesuai dengan prestasi belajar yang 

diharapkan.
135

 Faktor instrumental merupakan perangkat 

belajar yang dapat digolongkan menjadi dua macam, 

yaitu hardware dan software.
136

 Hardware yaitu gedung 

sekolah, alat-alat belajar, fasilitas belajar, lapangan olah 

raga, dan lain sebagainya. Sedangkan software seperti 

kurikulum sekolah, peraturan-peraturan sekolah, buku 

panduan silabi, dan lain sebagainya.  

c) Faktor materi pelajaran (yang diajarkan siswa). Faktor 

ini hendaknya disesuaikan dengan usia perkembangan 

siswa, begitu juga dengan metode mengajar guru, 

disesuaikan dengan kondisi perkembangan siswa. Agar 

guru dapat memberikan konstribusi yang positif 

terhadap prestasi belajar siswa, maka guru harus 

menguasai materi pelajaran dan berbagai metode 

menajar yang dapat diterapkan sesuai dengan kondisi 

siswa.  
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3. Ruang Lingkup Prestasi Belajar  

Prestasi belajar menurut Bloom secara garis besar terbagi menjadi tiga 

ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.
137

 

a. Ranah Kognitif  

Prestasi belajar kognitif adalah perubahan tingkah laku yang terjadi 

dalam kawasan kognisi. Proses belajar yang melibatkan kognisi meliputi 

kegiatan sejak dari penerimaan stimulus eksternal oleh sensori, 

penyimpanan, dan pengolahan dalam otak menjadi informasi hingga 

pemanggilan kembali informasi ketika diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah.
138

  

b. Ranah Afektif  

Prestasi belajar afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Beberapa 

ahli mengatakan bahwa sikap seseorang dapat diramalkan perubahannya, 

bila orang telah memiliki penguasaan kognitif tingkat tinggi.
139

 Tipe 

Prestasi belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku 

seperti perhatiannya terhadap pelajaran, disiplin, motivasi belajar, 

menghargai guru dan teman sekelas, kebiasaan belajar, dan hubungan 

sosial.
140

  

 

 

                                                           
137

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar …, hlm. 22 

 
138

 Purwanto, Evaluasi Hasil Belajar, …, hlm. 50. 
139

 Nana Sudjana, Penilaian Hasil Belajar …, hlm. 28 

 
140

 Ibid., hlm. 30.  



76 

 

c. Ranah Psikomotor  

Prestasi belajar psikomotorik tampak dalam bentuk keteampilan 

(skill) dan kemampuan bertindak individu.
141

Berdasarkan uraian di atas 

dalam penelitian ini yang lebih ditekankan pada Prestasi belajar ranah 

kognitif, karena sesuai dengan focus yang dijadikan tolak ukur adalah 

mengenai keterampilan dasar mengajar guru dan motivasi belajar, 

perolehan prestasi belajar dari ranah kognitif diperoleh dari nilai raport 

siswa.  

Menurut Suprayati dalam Kunandar, keterampilan mengajar adalah 

sejumlah kompetensi guru yang menampilkan kinerjanya secara profesional. 

Kemampuan ini menunjukkan bagaimana guru memperlihatkan perilakunya 

selama interaksi dalam pembelajaran, meliputi: 

1) Keterampilan membuka pelajaran, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan 

suasana yang menjadikan siswa siap mental sekaligus menimbulkan 

perhatian siswa yang terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. 

2) Keterampilan menutup pelajaran, yaitu kegiatan guru untuk mengakhiri 

proses pembelajaran. 

3) Keterampilan menjelaskan, yaitu usaha penyajian materi pelajaran yang 

diorganisasikan ssecara sistematis. 

4) Keterampilan mengelola kelas, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan 

siklus belajar yang kondusif. 
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5) Keterampilan bertanya, adalah usaha guru untuk mengoptimalkan 

kemampuan menjelaskan melalui pemberian pertanyaan kepada siswa. 

6) Keterampilan memberi penguatan, yaitu suatu respons positif yang 

diberikan guru kepada siswa yang melakukan perbuatan baik atau kurang 

baik. 

7) Keterampilan memberi variasi, yaitu usaha guru untuk menghilangkan 

kebosanan siswa dalam menerima pelajaran melalui variasi gaya guru 

mengajar dan komunikasi nonverbal (suara, mimik, kontak mata dan 

semangat).
142

 

Menurut Adams dan Dickey dalam Oemar Hamalik, mengatakan bahwa 

ada 13 peran guru di dalam kelas, antara lain: 

1) Guru sebagai pengajar, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu 

memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas. 

2) Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara 

memimpin kelompok-kelompok murid. 

3) Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara 

mengarahkan dan mendorong kegiatan belajar siswa. 

4) Guru sebagai pengantar lingkungan, perlu memiliki keterampilan 

mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran. 

5) Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan 

saran, mengarahkan pemikiran kelas dan memberikan penjelasan. 
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6) Guru sebagai ekspeditur, perlu memiliki keterampilan menyelidiki 

sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan. 

7) Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih 

dan meramu bahan pelajaran, secara profesional. 

8) Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi 

kegiatan anak dan keterlibatan kelas. 

9) Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong 

motivasi belajar kelas. 

10)  Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya 

yang merangsang kelas berfikir dan cara memcahkan masalah. 

11)  Guru sebagai pengajar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan 

pengarahan terhadap anak-anak yang berprestasi. 

12)  Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai 

anak-anak secara objektf, kontiniu dan komprehensif. 

13)  Guru sebagai konselor, perlu memilki keterampilan cara membantu 

anak-anak yang mengalami kesulitan.
143
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D. .Penelitian relevan 

1. Jurnal penelitian yang Detha Rintiansyah Putri dengan judul “kepuasan 

warga sekolah terhadap implementasi sistem manajemen mutu dalam 

pelayanan di SMK N 2 Yogyakarata” jurnal ini diterbitkan tahun  2012, 

dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dari 279 siswa dan 37 

orang guru serta 12 staf administrasi, tidak mencapai 85% yang merasa 

puas dengan pelayanan sekolah. Hal ini dipandang perlu untuk segera 

perhatikan oleh pihak sekolah  

2. Jurnal penelitian yang diterbitkan oleh Ruri Puspita Sari dan Bambang 

Budi Wiyono dengan judul “pengaruh Kualiatas Pelayanan Sekolah 

Terhadap Kepuasan Peserta Didik dan orang tua peserta didik” Jurnal ini 

diterbitkan pada tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kualitas pelayanan sekolah dalam kategori baik, dan terdapat hubungan 

signifikan anatara kulitas pelayanan dengan kepuasan peserta didik dan 

orang tua.. 

3. Penelitian suparno jurusan  study  islam sekolah pasca sarjana universitas  

muhammadiyah jakarta dengan judul “ Pengaruh Motivasi Orang Tua 

Siswa  dan Peran Guru dalam Proses Pembelajaran Terhadap Peningkatan 

Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 1 Kendari”. 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2012 dari hasil penelitian ini 

diperoleh persentase 55,7%. Dapat diambil kesimpulan bahwa dikategori 

Motivasi Orang Tua Siswa dan Peran Guru dalam Peroses Pembelajaran 
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Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Pendidikan Agama Islam di SMK 

Negeri 1 Kendari “cukup baik”.  

4. Penelitian yang ditulis oleh Mariah mahasiswa program pasca sarjana UIN 

Makassar dengan judul “Upaya  Guru dalam Mengatasi ketidak disiplinan 

dan Prestasi Belajar Pendidikan Agma Islam siswa di Madrasah Aliyah 

Model Makassar “ berdasarkan hasil penelitiannya diketahui bahwa guru 

dalam mengatasi ketidakdisiplinan siswa adalah dengan menegur, 

menasehati, memberikan contoh yang baik, memberi ganjaran atau 

imbalan bagi siswa yang disiplin dan bemberi sanksi bagi siswa yang tidak 

disiplin. Upaya guru ini belum optimal dilakukan,  hal ini dapat diliat dari 

kategori yang telah ditetapkan hanya terlaksana 43,2%. Sedangkan faktor 

yang mempengaruhi ketidak disiplinan siswa dalam proses belajar 

mengajar di Madrasah Aliyah Model Makassar adalah: a) Guru sering 

terlambat datang ke sekolah.  b) Guru kurang memberi arahan kepada 

siswa. c) Guru kurang disiplin dalam menjalani aturan. d) Guru sering 

tidak hadir disekolah”
144

 

5. Penelitian Nuyul Quryati Harta Wati jurusan pendidikan Fisika 

Universitas Halu Oleo Kendari dengan judul “Pengaruh Lingkungan 

Sekolah dan Kedisiplin
145

an Guru Terhadap Peningkatan Perestasi Belajar 

Fisika Siswa SMA IDHATA Kendari”. Penelitian ini dilaksanakan pada 

tahun 2003. Dari hasil penelitian ini diperoleh presentase 58,7%. Dapat 
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diambil kesimpulan bahwa lingkungan  sekolah dan kedisiplinan guru 

memiliki pengaruh “cukup baik”. 

6. Tesis Muji Mulyono Mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNEM) 

dengan judul “Pengaruh Motivasi Orang Tua dan Kemampuan Guru 

Terhadap Peningkatan Prestasi Belajar Biologi Siswa SMA NEGERI 

PANGSID “ juga disimpulkan “ada hubungan antara motivasi orang tua 

dan kemampuan guru memiliki hubungan yang sangat baik”
 
penelitian ini 

dilaksanakan tahun 2013/2014
146

 

7. Dari Tesis Wagisan Mahasiswa Universitas Diponegoro jurusan 

pendidikan kewarganegaraan dengan judul pengaruh sikap kedisiplinan 

dan sikap patriotisme siswa terhadap prestasi belajar PKN pada SMA 

Negeri Karang Anyar Kabupaten Demak menyatakan “ada hubungan yang 

positif antara kedisiplinan dan sikap patriotisme siswa pada SMA Negeri 

Karang Anyar Kabupaten Demak 2009/2010.
147

 

E. Kerangka Pemikiran  

1. Hubungan Antar Variabel Layanan Sekolah (X1) dengan Variabel 

Prestasi Belajar (Y) 

Dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

jasa pendidikan memegang peranan penting. Akan tetapi, minat dan perhatian 

pada aspek kualitas jasa pendidikan bisa dikatakan baru berkembang dalam satu 

decade terakhir. Keberhasilan jasa pendidikan ditentukan dalam memberikan 
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pelayanan yang berkualitas kepada para pengguna jasa pendidikan tersebut (siswa, 

stakeholder, masyarakat).  

Secara sederhana layanan pendidikan bisa diartikan dengan jasa 

pendidikan. Kata jasa (service) itu sendiri memiliki beberapa arti, mulai dari 

pelayanan pribadi (personal service) sampai pada jasa sebagai suatu produk.
148

 

Sebelum lebih jauh membahas mengenai layanan pendidikan, terlebih dahulu 

akan dibahas mengenai pengertian jasa menurut beberapa ahli, sehingga 

pembahasan ini dapat dipahami secara komprehensif. Kotler dalam buku 

Manajemen Jasa Terpadu mendefinisikan jasa adalah setiap tindakan atau 

kegiatan yang dapat ditawarkan kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud 

dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun, produksi jasa mungkin berkaitan 

dengan produk fisik atau sebaliknya.149 Dengan demikian Jasa Pendidikan adalah 

seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pendidikan yang mengutamakan 

pelayanan dalam prosesnya. Adapaun indikator pelayanan menurut Leonard 

Berry, A. Parasuraman, dan Valerie Zeithmal adalah sebagai berikut:
150

   

a. Reliabilitas (reliability)  

Kemampuan lembaga pendidikan untuk melaksanakan layanan 

yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.  

b. Daya Tanggap (responsiveness)  
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Berkenan dengan kesediaan dan kemampuan untuk membantu 

pengguna jasa (siswa, stakeholder, dan masyarakat) dan merespon 

permintaan mereka dengan cepat.  

c. Jaminan (assurance)  

Jaminan mencakup pengetahuan, kompetensi, kesopanan, dan 

respek terhadap peserta didik. Jaminan memiliki sifat dapat dipercaya, 

bebas dari bahaya dan keragu-raguan. Sebagaimana yang tercantum 

dalam pasal 28 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, yang berisi 

tentang, “Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi 

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan ruhani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.”
151

 

Pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan pengguna jasa (siswa, 

stakeholder, dan masyarakat).  

d. Empati (empathy)  

Berarti bahwa lembaga pendidikan bersedia untuk peduli kepada 

pengguna jasa dan memberi perhatian pribadi kepada para pengguna jasa 

(siswa, stakeholder, dan masyarakat) dan memiliki jam operasi yang 

nyaman.  

e. Bukti Fisik (tangibles)  

Berhubungan dengan penampilan fasilitas fisik, peralatan / 

perlengkapan, personil dan materi komunikasi. 
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Apabila keempat indikator layanan ini dipenuhi disekolah, maka akan 

diasumsikan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini disebabkan oleh 

kenyamanan belajar dan rasa senang dengan berbagai kemudahan terkait kebutuhan 

siswa yang ada disekolah, dapat memicu keinginannya untuk belajar menjadi 

meningkat. Kondisi  inilah yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan 

Prestasi belajarnya. Hubungan anatara layanan sekolah dan prestasi belajar ini 

disukung oleh pendapat yang diungkapakan oleh Hnord JM yang menyatakan bahwa 

salah satu faktor utama yang mempengaruhi perestasi belajar anak disekolah adalah 

pelayanan pendidikan yang disediakan oleh pihak sekolah152. Sehingga jelaslah 

hubungan anatara variabel X2 terhadap Y dalam penelitian ini. 

2. Hubungan Antar Variabel Kemampuan Mengajar Guru (X2) dengan 

Prestasi Belajar (Y).  

Keterampilan dasar mengajar guru merupakan hal yang sangat 

berpengaruh dalam proses belajar mengajar untuk mencapai hasil yang sesuai 

dengan tujuan pendidikan. Upaya guru dalam menjalankan profesinya untuk 

mencapai tujuan pendidikan salah satunya dapat ditunjang dengan adanya 

keterampilan dasar mengajar (KDM) guru. Keterampilan mengajar merupakan 

kompetensi professional yang cukup kompleks dan melibatkan berbagai asepek 

yang saling berkaitan sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh 

dan menyeluruh.
153

  

                                                           
152

 Hnord JM. Factors of Students Achievement (New York: Univ.Press, 2001) Hl.687 

 
153

 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional …, hlm. 69.  

 



85 

 

Di samping itu, keterampilan dasar mengajar guru merupakan syarat 

mutlak agar guru bisa mengimplementasikan berbagai strategi pembelajaran. 

Karena menjadi guru bukan hanya cukup memahami materi yang harus 

disampaikan, akan tetapi juga diperlukan kemampuan dan pemahaman tentang 

pengetahuan dan keterampilan yang lain. Artinya seorang guru tidak hanya tahu 

tentang what to teach, akan tetapi juga paham tentang how to teach.  

Sehingga dengan menguasai dan terampil menerapkannya, guru 

diharapkan mampu menciptakan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan 

dalam memberdayakan dan membudayakan belajar siswa, yang natinya akan 

memotivasi siswa untuk lebih giat dalam belajar. Karena motivasi belajar juga 

mempunyai peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran dan harus ada 

dalam diri siswa, kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan bila dalam diri siswa 

tidak ada kemauan atau dorongan untuk belajar. Dengan demikian tujuan 

pendidikan akan dengan meningkatkan kualitas output pembelajaran.  

Hubungan antara kemampuan manajerial guru terhadapa prestasi belajar 

siswa ini, didukung oleh pendapat Riswanto Ariana yang mengungkapakan bahwa 

kemampuan manajerial guru merupakan salah satu indikator utama yang memiliki 

pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, sebab kemampuan manajerial yang baik 

dapat membuat siswa terstruktur dalam belajar, dengan demikian akan mampu 

meningkatkan perestasi belajar mereka.
154
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3. Hubungan antar Variabel Layanan Sekolah (X1) dan Kemampuan 

Mengajar Guru (X2) dengan Prestasi Belajar (Y).  

Layanan sekolah merupakan bentuk jasa dibidang pendidikan yang 

merupaka  salah satu variabel sangat penting dalam meningkatkan kualitas out put 

sebuah sekolah. Dalam jasa pendidikan, produk yang ditawarkan kepada siswa 

ialah reputasi, prospek, dan variasi pilihan. Sekolah yang baik menawarkan 

reputasi/mutu pendidikan yang tinggi, prospek bagi siswa setelah lulus, dan 

pilihan konsentrasi berbagai program yang bervariasi
155

. sehingga calon siswa 

dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan minat mereka.
156

  

Produk secara umum merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan 

produsen untuk diperhatikan, diminta, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar 

sebagai pemenuhan kebutuhan atau keinginan pasar bersangkutan. Produk 

yangditawarkan tersebut meliputi barang fisik, jasa, organisasi, dan ide. Produk 

dari sekolah adalah jasa kependidikan yang dapat dirinci atas :
157

  

a) Jasa kurikuler meliputi kurikulum, silabus umum (GBPP), rancangan 

bahan pembelajaran, penyajian bahan pembelajaran, dan evaluasi 

b) Jasa penelitian, berupa berbagai penelitian dan hasilnya atau 

pengembangan kemampuan guru dalam meneliti dan membaca hasil 

penelitian.  
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c) Jasa ektrakurikuler, meliputi berbagai kegiatan pelayanan di luar 

jasakurikuler, seperti kegiatan kesenian, olah raga, prakarya dan lain-

lain  

d) Jasa pengembangan kehidupan bermasyarakat, meliputi layanan untuk 

mengembangkan kemampuan para peserta didik untuk hidup 

bermasyarakat seperti mengobservasi kehidupan petani, 

pengusaha/perusahaan industry, mengunjungi rumah sakit, mengun 

jungirumah-rumah ibadah, panti asuhan dan memberi bantuan dan lain-

lain  

e) Jasa administrasi/ketatausahaan, berupa layanan berbagai surat 

keterangan,surat pengantar bagi peserta didik, laporan Perestasi Belajar.  

f) Jasa layanan khusus, berupa layanan bimbingan dan konseling, layanan 

perpustakaan, layanan usaha kesehatan sekolah, layanan kantin, dan 

layanan transportasi atau bus.  

Produk jasa pendidikan hanya bisa dikonsumsi oleh konsumen, pada saat 

proses produksi berlangsung. Sementara, produk barang dan jasa lain, selain 

pendidikan, yang terlihat secara fisik biasanya diproduksi di pabrik atau di 

tempat-tempat tertentu, kemudian didistribusikan oleh distributor ke took dan baru 

bisa dikonsumsi oleh konsumen. Pada bidang jasa pendidikan, faktor penyedia 

jasa pendidikan (pihak sekolah) langsung berperan dalam proses produksi jasa 

tersebut sehingga siswa dapat memilih bidang yang sesuai dengan bakat dan 

minat mereka.
158

 Hal inilah yang secara tidak langsung menjadikan siswa menjadi 
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terfokus untuk belajar sesuai minat dan bakat mereka, dan pada akhirnya akan 

meningkatkan Prestasi Belajarnya.  

Namun demikian, meskipun layanan sekolah  telah diasumsikan secara 

teoritis dapat meningkatkan Prestasi Belajar siswa, peran guru sebagai ujung 

tombak dalam dunia pendidikan, harus pula memiliki kualitas mengajar yang 

baik. Sebab, kualitas mengajar guru yang baik akan mempu mengantarkan siswa 

menjadi cepat mengerti tentang materi yang diajarkan kepada mereka. Adapun 

keterampilan mengajar guru yang disyaratkan Menurut Suprayati dalam 

Kunandar, meliputi: 

1) Keterampilan membuka pelajaran, yaitu kegiatan guru untuk 

menciptakan suasana yang menjadikan siswa siap mental sekaligus 

menimbulkan perhatian siswa yang terpusat pada hal-hal yang akan 

dipelajari. 

2) Keterampilan menutup pelajaran, yaitu kegiatan guru untuk 

mengakhiri proses pembelajaran.  

3) Keterampilan menjelaskan, yaitu usaha penyajian materi pelajaran 

yang diorganisasikan ssecara sistematis. 

4) Keterampilan mengelola kelas, yaitu kegiatan guru untuk menciptakan 

siklus belajar yang kondusif. 

5) Keterampilan bertanya, adalah usaha guru untuk mengoptimalkan 

kemampuan menjelaskan melalui pemberian pertanyaan kepada siswa. 
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6) Keterampilan memberi penguatan, yaitu suatu respons positif yang 

diberikan guru kepada siswa yang melakukan perbuatan baik atau 

kurang baik. 

7) Keterampilan memberi variasi, yaitu usaha guru untuk menghilangkan 

kebosanan siswa dalam menerima pelajaran melalui variasi gaya guru 

mengajar dan komunikasi nonverbal (suara, mimik, kontak mata dan 

semangat).
159

 

Menurut Adams dan Dickey dalam Oemar Hamalik, mengatakan bahwa 

ada 13 peran guru di dalam kelas, antara lain: 

1) Guru sebagai pengajar, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan, perlu 

memiliki keterampilan memberikan informasi kepada kelas. 

2) Guru sebagai pemimpin kelas, perlu memiliki keterampilan cara 

memimpin kelompok-kelompok murid. 

3) Guru sebagai pembimbing, perlu memiliki keterampilan cara mengarahkan 

dan mendorong kegiatan belajar siswa. 

4) Guru sebagai pengantar lingkungan, perlu memiliki keterampilan 

mempersiapkan dan menyediakan alat dan bahan pelajaran. 

5) Guru sebagai partisipan, perlu memiliki keterampilan cara memberikan 

saran, mengarahkan pemikiran kelas dan memberikan penjelasan. 

6) Guru sebagai ekspeditur, perlu memiliki keterampilan menyelidiki 

sumber-sumber masyarakat yang akan digunakan. 
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7) Guru sebagai perencana, perlu memiliki keterampilan cara memilih dan 

meramu bahan pelajaran, secara profesional. 

8) Guru sebagai supervisor, perlu memiliki keterampilan mengawasi kegiatan 

anak dan keterlibatan kelas. 

9) Guru sebagai motivator, perlu memiliki keterampilan mendorong motivasi 

belajar kelas. 

10) Guru sebagai penanya, perlu memiliki keterampilan cara bertanya yang 

merangsang kelas berfikir dan cara memcahkan masalah. 

11) Guru sebagai pengajar, perlu memiliki keterampilan cara memberikan 

pengarahan terhadap anak-anak yang berprestasi. 

12) Guru sebagai evaluator, perlu memiliki keterampilan cara menilai anak-

anak secara objektf, kontiniu dan komprehensif. 

13) Guru sebagai konselor, perlu memilki keterampilan cara membantu anak-

anak yang mengalami kesulitan.
160

 

Berdasarkan indikator kemampuanj mengajar tersebut diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa bila guru melakukan keseluruhan indikator kemampuan guru 

mengajar, maka diasumsikan akan mempu memenuhi standar pengajaran yang 

baik dan akan mampu meningkatkan keberhasilan siswa dalam memahami materi 

yang diajarkan sehingga berhubungan langsung dengan Prestasi Belajarnya. 

Oleh karena itu maka terkait dengan seluruh penejalasan tersebut diatas, 

dapat dijelaskan bahwa baik layanan sekolah maupun kemampuan guru dalam 

mengajar keduanya dapat diasumsikan memilikim hubungan yang erat denga 
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Parsial X1 terhadap  Y 

Parsial X2 terhada Y 

Simultan X1, X2 terhada Y 

Prestasi Belajar siswa. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 berikut 

ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. 

Kerangka Pemikiran 

 

 

Layanan Sekolah (X1) 

1) Reliabilitas (reliability)  

2) Daya Tanggap (responsiveness)  

3) Jaminan (assurance)  

4) Empati (empathy)  

5) Bukti Fisik (tangibles)  

( Cotler : 2005 ) 

Prestasi Belajar Siswa 

(Y) 

Nilai Raport (Koknitif + 

afektif + Psikomotorik : 3)  

Kemampuan Mengajar Guru (X2) 
 

1) Keterampilan membuka 

pelajaran 
2) Keterampilan menutup 

pelajaran 
3) Keterampilan menjelaskan,  
4) Keterampilan mengelola 

kelas,  
5) Keterampilan bertanya 

6) Keterampilan memberi 

penguatan,  

7) Keterampilan memberi 

variasi,  

(Cece Wijaya : 2010) 
 


