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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

Dalam setiap penelitian ilmiah kajian pustaka penting untuk 

diuraikan sebagai dasar dalam membangun konstruk teoritik dan 

sebagai tolok ukur untuk membangun kerangka berpikir serta menjadi 

sumber untuk menyusun hoptesis penelitian. Sehubungan dengan hal 

tersebut dalam bab ini akan diuraikan teori-teori tentang motivasi kerja, 

kepuasan kerja dan kinerja guru menjadi prediktornya. 

2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja guru di dalam organisasi sekolah pada dasarnya 

ditentukan oleh kemampuan dan kemauan guru dalam ikut serta 

mendukung proses belajar mengajar. Faktor ini merupakan potensi guru 

untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk mendukung kebutuhan 

sarana pendidikan di sekolah, (sabrin 2010). 

Berbicara tentang kinerja guru memang erat kaitannya dengan 

standar kinerja guru yang dijadikan ukuran atau patokan untuk 

mengukur kinerja yang ditunjukkan oleh para guru. Depdiknas sampai 

saat ini belum melakukan perubahan yang mendasar tentang standar 

kinerja guru, dan secara garis besar masih mengacu pada rumusan 12 

kompetensi dasar yang harus dimiliki guru yaitu: menyusun rencana 

pembelajaran,  melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar, 

melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta 

didik, memahami landasan kependidikan, memahami kebijakan 

pendidikan, memahami tingkat perkembangan siswa, memahami 

pendekatan pembelajaran sesuai dengan materi pembelajaran, 
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menerapkan kerjasama dalam pekerjaan, memanfaatkan kemajuan 

IPTEK, menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi 

pembelajaran, mengembangkan profesi (Depdikbud, 2004).  

Mangkunegara (2000) mendefinisikan  kinerja sebagai  hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. Lebih singkat, Sedarmayanti (2001) merumuskan kinerja 

merupakan terjemahan dari performance yang artinya adalah prestasi 

kerja atau pelaksanaan kerja atau pencapaian kerja atau hasil kerja. 

Sedangkan menurut Prawirosentono (2008) Performance adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-

masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral etika. 

Lebih rinci Soeprihantono (dalam Utamie, 2009) mengatakan bahwa 

kinerja merupakan hasil pekerjaan seorang karyawan selama periode 

tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya 

standard, target/ sasaran/kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu 

dan telah disepakati bersama. Apabila hasil yang dicapai lebih besar 

dari standar yang telah ditetapkan, maka akan dikatakan kinerjanya 

baik. Sebaliknya, apabila hasil yang dicapai lebih kecil dari standar 

yang telah ditetapkan, maka akan dikatakan kinerjanya tidak baik. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kinerja berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dan hasil yang dicapai dari tugas tersebut 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi, seperti yang diungkapkan 

oleh Amstrong (dalam Justine, 2011) yang menyatakan, bahwa kinerja 

adalah aspek tingkah laku yang dapat dijelaskan dengan cara dimana 
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banyak organisasi, tim, dan individu dapat menyelesaikan pekerjaan 

mereka. Kinerja dapat baik atau tidak baik. Kinerja yang baik 

mencakup kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, keteraturan, 

dan ketaatan. Cole (dalam Justine 2011) menyatakan bahwa kinerja 

yang baik mencakup bersikap tepat waktu dalam pekerjaan, bekerja 

sama dengan rekan sekerja, komitmen dan teratur dalam pekerjaan, 

sedangkan kinerja yang buruk antara lain adalah datang terlambat ke 

tempat pekerjaan, pulang lebih awal, kurang berkomitmen dalam 

pekerjaan, sering membolos, terlalu banyak mengeluh, keengganan 

untuk menerima tugas-tugas yang didelegasikan, dan tidak dapat 

mengendalikan emosi dan oleh karena itu terlibat pertengkaran, bahkan 

perkelahian. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai selama 

periode tertentu oleh seseorang di dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan wewenang dan tangung-jawab masing-masing secara sah dan 

tidak melanggar hukum yang dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target, atau kriteria yang telah 

ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Berkaitan dengan kinerja guru, Puspitasari (2011) memberikan 

pengertian kinerja guru sebagai hasil kerja dari seorang guru dalam 

menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik meliputi merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok. Sedangkan 

Pujiyanti dkk. (2013) memberikan pengertian kinerja guru sebagai hasil 

kerja yang telah dicapai oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya 
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sesuai dengan tanggung jawab dan tugas yang diberikan, yaitu 

menyelenggarakan pem-belajaran sesuai dengan prinsip-prinsip 

profesionalitas serta mencapai tujuan pendidikan nasional. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa 

kinerja guru adalah hasil kerja seorang guru dalam menjalankan tugas 

pokoknya sebagai pendidik serta melaksanakan tugas tambahan yang 

melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan prinsip-prinsip 

profesionalitas guna mencapai tujuan pendidikan nasional. 

 

2.1.2 Aspek dan Indikator Kinerja Guru  

Kinerja seorang guru dikatakan baik jika guru telah melakukan 

unsur-unsur yang terdiri dari kesetiaan dan komitmen yang tinggi pada 

tugas mengajar, menguasai dan mengembangkan bahan pelajaran, 

kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, kreativitas dalam 

pelaksanaan pengajaran, kerjasama dengan semua warga sekolah, 

kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, 

jujur, dan objektif dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab 

terhadap tugasnya. Pada hakikatnya kinerja guru adalah perilaku yang 

dihasilkan seorang guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pendidik dan pengajar ketika mengajar di depan kelas. Kinerja seorang 

guru akan nampak  pada situasi dan kondisi kerja sehari-hari. Kinerja 

dapat dilihat dari aspek kegiatan dalam menjalankan tugas dan cara 

yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan/tugas tersebut.  

Flippo (dalam Sariyathi, 2007) mengatakan bahwa pengukuran 

kinerja dapat dilakukan melalui penilaian kualitas kerja, kuantitas kerja, 

dan sikap. Ditambahkan oleh Dharma (dalam Sariyathi, 2007)  bahwa 

pengukuran kinerja mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan 
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ketepatan waktu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa aspek-aspek 

kinerja yang dapat dijadikan sebagai standar penilaian adalah: 

1. Kualitas kerja yakni berkaitan dengan keterampilan, ketelitian, 

kerapian, dan kesesuaian hasil pekerjaan yang dihasilkan dalam 

kurun waktu tertentu. 

2. Kuantitas kerja yaitu jumlah pekerjaan yang dihasilkan dalam kurun 

waktu tertentu, berkaitan dengan pelaksanaan tugas reguler dan 

tugas tambahan. 

3. Sikap berkaitan dengan ketaatan mengikuti perintah, kebiasaan 

mengikuti peraturan, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu 

kehadiran, dan dapat menunjukkan seberapa jauh tanggung jawab 

terhadap pelaksanaan tugas, serta bagaimana tingkat kerja sama 

dengan teman dan atasan dalam menyelesaikan pekerjaan. 

4. Ketepatan waktu yakni ketepatan waktu dalam menyelesaikan tugas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan. 

Menurut Pasal 21 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan 

Nasional Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 

2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan 

Angka Kreditnya menyebutkan, bahwa penilaian kinerja guru 

dilakukan dalam bentuk paket  kerja yang meliputi: 

a. pembelajaran,  mencakup  aspek  perencanaan  dan pelaksanaan  

pembelajaran,  evaluasi  dan  penilaian, analisis  hasil  penilaian,  

dan  pelaksanaan  tindak  lanjut hasil penilaian.  

b. pembimbingan,  mencakup  aspek  perencanaan  dan pelaksanaan  

pembimbingan,  evaluasi  dan  penilaian hasil  pembimbingan,  

analisis  hasil  pembimbingan,  dan pelaksanaan tindak lanjut hasil 

pembimbingan.  
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c. tugas  lain  yang  relevan,  mencakup  aspek  Guru  menjadi kepala  

sekolah/madrasah, wakil kepala  sekolah/madrasah,  ketua  program  

keahlian/program studi atau yang  sejenisnya,  kepala  perpustakaan,  

kepala laboratorium, bengkel,  unit  produksi  atau  yang sejenisnya, 

pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang  

menyelenggarakan pendidikan inklusi, pendidikan terpadu atau  

yang sejenisnya, wali kelas, menyusun kurikulum pada satuan  

pendidikannya,  pengawas penilaian  dan  evaluasi  terhadap  proses  

dan hasil belajar, membimbing guru pemula dalam program 

induksi, membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler,  

pembimbing-an pada penyusunan publikasi ilmiah dan karya  

inovatif,  melaksanakan pembimbingan  pada  kelas  yang  menjadi  

tanggungjawabnya (khusus Guru Kelas). 

Dalam penelitian ini, aspek dan indikator menurut Pasal 21 

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Dan Kepala Badan 

Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya yang akan 

digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur variabel kinerja guru. 

 

2.1.3 Teori Kinerja 

Bernardin dan Russel (dalam Ruky,  2002 : 15)  mendefenisikan 

kinerja sebagai berikut : “performance is defined as the record of 

outcomes produced on a specified job function or activity during time 

period. Prestasi atau kinerja adalah catatan tentang hasil-hasil yang 

diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan selama 

kurun waktu tertentu. Diungkapkan oleh VanScotter, et.al. (dalam 

Sonnentag & Frese, 2002), bahwa kinerja adalah suatu prasyarat utama 
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walaupun bukanlah satu-satunya untuk perkembangan karier di masa 

yang akan datang dan keberhasilan dalam pasar pekerja. Walaupun 

kemungkinan ada pengecualian, individu-individu yang berkinerja 

tinggi akan lebih mudah mendapatkan promosi dalam sebuah organisasi 

dan secara umum mempunyai kesempatan–kesempatan yang lebih baik 

dalam karier daripada mereka yang mempunyai kinerja rendah. 

Campbell et.al. (dalam Sonnentag & Frese, 2002) menyatakan, 

bahwa kinerja adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang 

yang dipekerjakan oleh suatu organisasi, dan orang tersebut 

melakukannya dengan baik. Oleh karena itu, kinerja tidak hanya 

ditentukan oleh tindakan saja, tetapi juga oleh proses-proses penilaian 

dan evaluatif. Lebih dari itu, hanya tindakan–tindakan yang dapat 

ditimbang atau diukur atau dibuat skalanya yang dianggap merupakan 

kinerja. Ditambahkan oleh Sonnentag et.al. (2002) bahwa para penulis 

setuju ketika sedang mengkonseptualisasikan kinerja, seseorang harus 

membedakan antara aspek tindakan (misalnya, tingkah laku) dan aspek 

hasil dari kinerja. Aspek tingkah laku menunjuk kepada apa yang 

dilakukan oleh individu di dalam situasi pekerjaan, sedangkan aspek 

hasil mengacu kepada konsekuensi atau hasil dari tingkah laku 

individu.  Tidak semua sikap/tingkah laku diklasifikasikan sebagai 

konsep kinerja, tetapi hanya tingkah laku yang relevan dengan tujuan-

tujuan organisasi. 

Dalam berbagai situasi, aspek tingkah laku dan hasil saling 

berhubungan secara empiris, tetapi aspek-aspek ini tidak benar-benar 

saling melengkapi. Aspek  hasil juga bergantung kepada factor-faktor 

lain selain tingkah laku individu. Sebagai contoh, bayangkan seorang 

guru yang sedang mengajar pelajaran membaca yang sempurna (aspek 
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tingkah laku dari kinerja), tetapi satu atau dua diantara murid-muridnya 

ternyata tidak mengalami kemajuan dalam keterampilan membaca 

karena kekurangan mereka dalam hal intelektual (aspek hasil dari 

kinerja). 

Dalam prakteknya, mungkin sulit untuk menggambarkan aspek 

tindakan dari kinerja tanpa menghubungkannya dengan aspek hasil. 

Karena tidak semua tindakan seseorang memerlukan kriteria untuk 

mengevaluasi sampai tingkatan mana kinerja seseorang dapat 

memenuhi tujuan-tujuan organisasi. Memang sulit untuk 

membayangkan bagaimana cara mengkonsep-tualisasikan kriteria-

kriteria semacam itu tanpa secara simultan mempertimbangkan aspek 

hasil dari kinerja pada saat yang bersamaan. Oleh karena itu, penekanan 

pada kinerja yang menjadi tindakan juga tidak benar-benar 

memecahkan masalahnya. 

 

2.1.3.1 Kinerja Sebagai Konsep Multi Dimensional 

Kinerja adalah sebuah konsep yang multi-dimensional. Pada 

tingkatan yang paling dasar, Borman et.al. (dalam Sonnentag & Frese, 

2002) membedakan antara kinerja tugas dan kinerja kontekstual. 

Kinerja tugas menunjuk kepada kemampuan seorang individu yang 

dipergunakan untuk mengerjakan aktifitas-aktifitas yang memberi 

kontribusi pada „inti teknis‟ dalam suatu organisasi. Kontribusi ini bisa 

jadi secara langsung (misalnya, dalam kasus pekerja pada bagian 

produksi), atau secara tidak langsung (misalnya, dalam kasus para 

manajer atau personil staff). Kinerja kontekstual menunjuk kepada 

aktifitas-aktifitas yang tidak memberi kontribusi pada inti teknis, tetapi 

yang mendukung lingkungan organisasi, sosial, dan psikologis di mana 
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tujuan-tujuan organisasi dicapai. Kinerja kontekstual meliputi tidak 

hanya tingkah laku seperti menolong rekan-rekan kerja atau menjadi 

anggota yang dapat dipercaya dari suatu organisasi, tetapi juga 

memberikan masukan saran-saran untuk peningkatan prosedur 

pekerjaan. 

Borman, et.al. (dalam Sonnentag & Frese, 2002)  

mengungkapkan tiga asumsi mendasar yang dihubungkan dengan 

perbedaan antara kinerja tugas dan kinerja kontekstual yaitu: (1) 

aktifitas-aktifitas yang relevan untuk kinerja tugas pada suatu pekerjaan 

berbeda dengan pekerjaan yang lain, sedangkan pada aktifitas-aktifitas 

kinerja kontekstual relatif sama antara pekerjaan yang satu dengan yang 

lain; (2) kinerja tugas berhubungan dengan kemampuan, sedangkan 

kinerja kontekstual berhubungan dengan kepribadian dan motivasi; (3) 

kinerja tugas merupakan sesuatu yang sudah ditentukan dan meliputi 

tingkah laku dalam peran (sebagai pekerja/anggota organisasi), 

sedangkan kinerja kontekstual tergantung pada kebijaksanaan masing-

masing karyawan dan meliputi tingkah laku di luar peran. 

 

2.1.3.2 Kinerja Sebagai Konsep Dinamis 

Seiring berjalannya waktu, kinerja individual tidak stabil. 

Dalam suatu rentang waktu, keanekaragaman dalam kinerja seorang 

individu merefleksikan (1) proses-proses pembelajaran dan perubahan-

perubahan jangka panjang yang lain, dan (2) perubahan-perubahan 

temporer dalam kinerja. Untuk mengidentifikasi proses yang 

melatarbelakangi kinerja dalam pekerjaan, Murphy (dalam Sonnentag 

& Frese, 2002) membedakan antara tahap transisi dan tahap 

pemeliharaan. Tahap transisi terjadi ketika individu-individu masih 
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baru dalam sebuah pekerjaan dan ketika ada tugas baru yang 

dipercayakan. Tahap pemeliharaan terjadi ketika pengetahuan dan 

keterampilan yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan itu 

dipelajari dan ketika penyelesaian tugas menjadi otomatis. Untuk 

bekerja pada masa transisi, kemampuan kognitif sangat relevan. Pada 

fase pemeliharaan, kemampuan kognitif jadi tidak terlalu penting dan 

faktor-faktor disposisional (motivasi, ketertarikan, nilai-nilai) 

meningkat sesuai dengan relevansinya. 

Selain itu, ada keanekaragaman jangka pendek pada kinerja 

yang berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam tahap 

psikofisiologis termasuk kapasitas proses lintas waktu (Kahnemann, 

1973). Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh jam kerja yang 

panjang, gangguan pada ritme harian tubuh (circadian), ekspos 

terhadap stress dan mungkin mengakibatkan kelelahan atau penurunan 

aktifitas. Tetapi tahap ini tidak selalu serta merta menghasilkan 

penurunan kinerja. Individu-individu bisa mendapatkan penggantian 

untuk kelelahan yang mereka alami, melakukan semua tugasnya 

dengan mengubah strategi mereka atau dengan meningkatkan usaha. 

 

2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru diantaranya 

tingkat pendidikan guru, supervisi pengajaran, program penataran, 

iklim yang kondusif, sarana dan prasarana, kondisi fisik dan mental 

guru, gaya kepemimpinan kepala sekolah, jaminan kesejahteraan, 

kemampuan manajerial kepala sekolah dan lain-lain. 

Guru dianggap sebagai orang yang memegang peranan penting 

dalam pencapaian tujuan pendidikan. Keberadaan guru dalam 
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melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor 

internal maupun faktor eksternal yang membawa dampak pada 

perubahan kinerja guru. Secara umum faktor fisik dan non fisik sangat 

mempengaruhi kinerja seseorang. Berbagai kondisi lingkungan fisik 

sangat mempengaruhi kondisi seseorang dalam bekerja. Selain itu, 

kondisi lingkungan fisik juga akan mempengaruhi berfungsinya faktor 

lingkungan non fisik. 

Lingkungan fisik berupa suhu udara, kelembaban, ventilasi, 

suara gaduh, cahaya, dan warna, dapat berdampak terhadap 

perencanaan suatu pekerjaan. Lingkungan kerja secara langsung 

maupun tidak langsung akan menentukan tingkat kenyamanan dalam 

bekerja. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

peningkatan kinerja guru karena dengan lingkungan yang mendukung, 

baik suasana maupun sarana dan prasarana yang tersedia akan 

menjadikan guru lebih giat untuk bekerja. Seorang guru yang merasa 

senang dengan lingkungan kerja mereka, maka perhatian, imajinasi, 

dan keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan akan meningkat pula. 

Sebaliknya, jika mereka merasa tidak senang, maka tidak mustahil 

kinerja mereka akan menurun pula. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja individu. Mathis 

dkk. (2001) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

dari individu antara lain: 1) kemampuan, 2) motivasi, 3) dukungan yang 

diterima, 4) keberadaan pekerjaan yang mereka lakukan, dan 5) 

hubungan mereka dengan organisasi. Sedangkan Hariningsih dkk. 

(2008) juga mengemukakan tentang faktor kinerja yaitu: 1) 

karakteristik pribadi meliputi umur, pengalaman, orientasi kerja, dan 
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persepsi rugas/ kerja, 2) motivasi kerja, 3) pendapatan dan gaji, 4) 

keluarga, 5) organisasi, 6) supervisi, dan 7) pengembangan karir.  

Mangkunegara (2001) menyatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi kinerja antara lain: (1) Faktor kemampuan. Secara 

psikologis kemampuan  (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan realita (pendidikan). Oleh karena itu 

pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan bidang 

keahlihannya. (2) Faktor motivasi yang terbentuk dari sikap (attitude) 

seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. 

Selain faktor-faktor di atas, Arikunto (1990), mengemukakan 

tiga faktor yang memengaruhi kinerja guru, yaitu:  

1. Kemampuan umum. 

Seorang guru diharuskan mempunyai pengetahuan yang luas, 

sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

serta dapat menerangkan pelajaran dengan jelas dan juga bisa 

memberikan contoh-contoh agar siswa dengan mudah menangkap 

terhadap apa yang disampaikan.  

2. Persepsi terhadap profesi guru. 

Seorang guru harus menekuni dan menyenangi profesi yang sudah 

dipilihnya sebagai seorang guru. Karena apabila guru sudah 

menyayangi dan menekuni pekerjaannya, maka ia akan 

melaksanakan tugasnya dengan baik. 

3. Sikap sebagai guru. 

Seorang guru harus bersikap baik, terbuka dan akrab dengan 

siapapun, terutama dengan siswa, sehingga guru dapat menyikapi 

tugasnya sebagai seorang guru dengan baik. 
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Lebih lanjut  Lower dan Poter (dalam Nisun, 2008) memerinci 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebagai berikut:  

a.  Faktor motivasi. 

 Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri 

manusia untuk menggerakkan dan  mendorong sikap dan tingkah 

lakunya dalam bekerja. Semakin tinggi motivasi seseorang, akan 

semakin kuat dorongan yang timbul untuk bekerja lebih giat 

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.  

b.  Faktor kepuasan kerja. 

 Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan karyawan yang berhubungan dengan 

pekerjaannya. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja maka semakin 

senang karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya.  

c. Faktor kondisi fisik pekerjaan. 

 Kondisi kerja yang kurang baik dapat menyebab-kan rendahnya 

prestasi kerja karyawan. Lingkungan kerja yang secara fisik 

merupakan bagian dari kondisi kerja hendaknya tertata dengan baik 

sehingga tidak menyebabkan adanya perasaan “was-was” karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya. Apabila karyawan merasa terganggu 

dalam melaksanakan tugasnya, maka kinerjanya akan rendah. 

Sebaliknya, jika karyawan merasa tenang dan nyaman dalam 

melaksanakan tugas, maka kinerjanya akan meningkat. 

d. Faktor kemampuan kerja karyawan. 

 Kemampuan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan sangat perlu diperhatikan. Karyawan  harus memiliki 
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kemampuan yang cukup baik kemampuan fisik maupun kemampu-

an non fisik (intelektual/mental). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja guru adalah: 1) kemampuan, 2) motivasi, 

3) organisasi, 4) pengembangan diri, 5) kondisi fisik pekerjaan, dan 6) 

kepuasan kerja. 

 

2.2.  Motivasi Kerja 

2.2.1 Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi mempersoalkan bagaimana cara mengarahkan daya 

dan potensi bawahan, agar mau bekerja sama secara produktif dan 

berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan. Salah satu faktor yang 

perlu diperhatikan dalam pengelolaan sumberdaya manusia agar 

tercipta kinerja yang tinggi adalah faktor motivasi kerja, karena kinerja 

yang tinggi tidak akan tercapai tanpa adanya motivasi kerja yang tinggi. 

Motivasi kerja adalah kondisi yang dapat menggerakkan individu untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan 

kinerja perlu diketahui lebih dahulu faktor apa saja yang dapat 

memotivasi kerja individu yang bersangkutan. Dengan mengetahui 

faktor motivasi yang diinginkan individu, maka akan memudahkan 

pengelolaannya, sehingga motivasi dan kinerjanya dapat ditingkatkan 

atau setidaknya dipertahankan. 

Secara umum, Dinham dan Scott (dalam Karavas, 2010) 

menyatakan, bahwa motivasi menunjuk kepada sebuah stimulus  

terhadap tingkah laku dan tindakan, sebuah dorongan dari dalam yang 

menginspirasi untuk bertindak dalam jalur sebuah konteks tertentu. 

Sedangkan menurut Martoyo (2007) motivasi kerja adalah sesuatu yang 
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menimbulkan dorongan atau semangat kerja, atau dengan kata lain 

pendorong semangat kerja. Tidak berbeda dengan Martoyo,  As‟ad 

(2008) juga mendefinisikan motivasi kerja sebagai sesuatu yang 

menimbulkan semangat atau dorongan kerja. Pendapat lain diberikan 

oleh Wijono (2010), yang mengatakan bahwa motivasi kerja adalah 

suatu kesungguhan atau usaha dari individu untuk melakukan 

pekerjaannya guna mencapai tujuan organisasi di samping tujuannya 

sendiri. Sedangkan McCormick (dalam Mangkunegara, 2011) 

mengungkapkan, bahwa motivasi kerja adalah kondisi yang 

berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku 

yang berhubungan dengan lingkungan kerja. Dengan demikian dapat 

disimpulkan, bahwa motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan 

dorongan untuk melakukan pekerjaan yang mengarah pada tercapainya 

suatu tujuan. 

Berdasarkan pengertian motivasi kerja di atas dapat diketahui 

bahwa di dalam motivasi kerja mempunyai dua unsur. Unsur pertama 

adalah dorongan untuk melakukan pekerjaan dan unsur kedua adalah 

adanya tujuan. Tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya untuk 

memenuhi kebutuhan pokok manusia yang bersifat fisik dan non-fisik. 

Apabila kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka motivasi kerja dalam 

diri seseorang akan meningkat. Mengingat kebutuhan seseorang 

berbeda dengan yang lain maka cara untuk mendapatkan juga akan 

berbeda. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang akan berperilaku 

sesuai dengan dorongan yang dimiliki dan apa yang mendasari 

perilakunya. Untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam diri seseorang ada 

kekuatan yang mengarah kepada tindakan. Apabila dikaitkan dengan 

pekerjaan sebagai guru, maka dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 
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guru adalah suatu keinginan dan daya gerak yang menyebabkan 

seorang guru bersemangat dalam mengajar guna mencapai tujuan 

pendidikan karena kebutuhannya terpenuhi.  

 

2.2.2 Dimensi dan Indikator Motivasi Kerja 

Untuk mencapai kinerja sebagaimana yang diharapkan, 

diperlukan adanya motivasi dari karyawan yang bersangkutan. Motivasi 

karyawan yang dimaksud adalah dorongan kebutuhan seperti yang 

dikemukakan oleh McClelland, yaitu kebutuhan akan prestasi 

(achievement), kebutuhan akan afiliasi (affiliation), dan kebutuhan 

kekuasaan (power). Ketiga kebutuhan tersebut dianggap sangat relevan 

dengan karakteristik guru dalam pencapaian kinerja sebagaimana yang 

diharapkan, artinya kondisi riil yang ada pada diri seorang guru sangat 

relevan dengan ketiga kebutuhan tersebut. 

Diungkapkan oleh Stoner (1992) bahwa penelitian David 

McClelland telah mengindikasikan bahwa suatu kebutuhan yang kuat 

akan prestasi –keinginan yang besar untuk sukses dan berhasil dalam 

situasi-situasi yang kompetitif– berhubungan dengan seberapa tinggi 

individu-individu termotivasi untuk mengerjakan dengan baik tugas-

tugas pekerjaan mereka. Individu yang mempunyai kebutuhan yang 

tinggi akan prestasi suka mengambil tanggung jawab dalam pemecahan 

masalah; mereka cenderung menetapkan tujuan-tujuan yang cukup sulit 

bagi diri mereka dan mengambil risiko yang sudah diperhitungkan 

untuk mencapai tujuan tersebut; dan mereka benar-benar sangat 

menghargai masukan tentang seberapa baik mereka telah bekerja. Jadi, 

mereka yang mempunyai kebutuhan yang tinggi akan prestasi (need for 

Achievement) cenderung sangat termotivasi oleh situasi kerja yang 
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menantang dan kompetitif; orang yang mempunyai kebutuhan akan 

prestasi yang rendah cenderung tidak bekerja dengan baik pada situasi 

yang sama. 

Para karyawan yang mempunyai kebutuhan akan prestasi yang 

tinggi berkembang sangat cepat dalam pekerjaan yang bersifat 

menantang, membuat puas, memberi stimulasi, dan kompleks. Mereka 

menyambut baik adanya otonomi, keanekaragaman, dan banyak 

masukan dari pengawas/supervisor. Karyawan-karyawan yang 

mempunyai kebutuhan prestasi yang rendah lebih menyukai situasi-

situasi yang di dalamnya terdapat stabilitas, keamanan, dan dapat 

diprediksi. Mereka akan memberi respon yang lebih baik di bawah 

pengawasan yang tidak terlalu ketat dibandingkan dengan pengawasan 

yang bertekanan tinggi dan tidak pandang bulu, dan mereka 

memperhatikan tempat kerja dan rekan-rekan sekerja untuk kepuasan 

sosial. 

Ada bukti-bukti yang dapat menjadi bahan pertimbangan dari 

korelasi antara kebutuhan akan prestasi yang tinggi dan kinerja yang 

baik. McClelland, misalnya, menemukan bahwa orang-orang yang 

berhasil dalam lingkungan pekerjaan  yang kompetitif adalah mereka 

yang di atas rata-rata dalam hal motivasi untuk berprestasi. Manajer-

manajer yang berhasil, yang kemungkinan bekerja di salah satu 

lingkungan yang paling kompetitif, mempunyai kebutuhan akan 

prestasi yang lebih tinggi daripada orang-orang profesional yang lain. 

Kemudian, McClelland melaporkan keberhasilan yang besar dalam 

mengajar orang-orang dewasa untuk meningkatkan motivasi mereka 

untuk berprestasi dan, pada gilirannya, untuk meningkatkan prestasi 

mereka dalam pekerjaan. Dia juga menemukan kebutuhan untuk 



27 
 

membentuk kelompok atau need for affiliation (nAff) sebagai sebuah 

faktor yang penting dalam kepuasan karyawan. 

Penelitian McClelland juga menunjukkan bahwa sampai pada 

tingkatan tertentu, para manajer dapat meningkatkan kebutuhan prestasi 

dari anak buahnya dengan menciptakan lingkungan kerja yang layak –

memberi kesempatan bagi bawahannya untuk mengukur tingkat 

kemandirian, meningkatkan rasa tanggung jawab dan otonomi, secara 

bertahap membuat tugas-tugas jadi lebih menantang, dan memuji serta 

menghargai prestasi yang tinggi. McClelland menyebut aspek dari 

motivasi manajerial ini sebagai kebutuhan akan kekuasaan/need for 

power (nPow). 

Kebutuhan akan prestasi yang tinggi juga dapat dipicu oleh rasa 

takut akan kegagalan dalam diri seseorang. Para manajer mungkin 

mempunyai motivasi yang kuat untuk mengambil tindakan karena 

ketakutan mereka akan kegagalan dalam mencapai tujuan-tujuan 

pribadi maupun organisasi dan ketakutan mereka terhadap 

kemungkinan akan dipermalukan di depan banyak orang ketika 

kegagalan-kegagalan mereka diketahui. Sebaliknya, bagi beberapa 

individu, ketakutan akan keberhasilan dapat menjadi motif. Beberapa 

orang mungkin menyimpan rasa takut terhadap tekanan dan beban dari 

kesuksesan dan juga kecemburuan serta rasa tidak suka yang mungkin 

timbul pada orang lain. 

Mengacu hasil penelitian McClelland tersebut, Royle et.al. 

(2012) mengemukakan adanya tiga macam kebutuhan manusia:  

1. Need for Achivement. Kebutuhan akan prestasi menggambarkan 

dorongan dalam diri seseorang untuk menjadi lebih unggul dengan 

tetap menghargai beberapa rangkaian standard yang sudah 
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ditetapkan. Individu-individu yang mempunyai tingkat kebutuhan 

yang tinggi pada dimensi ini membedakan diri mereka dengan yang 

lain berdasarkan keinginan yang besar untuk mengerjakan 

pekerjaan pada tingkat yang lebih maju daripada rekan-rekan 

mereka. Disamping itu, individu-individu dengan kebutuhan 

prestasi yang tinggi akan mencari situasi dimana mereka dapat 

memperoleh tanggung jawab pribadi untuk menemukan solusi yang 

baru bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Salah satu 

dorongan yang mendasari tindakan-tindakan semacam ini adalah 

sebagian karena berkurangnya tingkat keraguan mengenai masa 

depan mereka di dalam organisasi. Individu-individu ini adalah 

orang-orang yang sangat tekun dan menghargai pemecahan 

masalah.  

2. Need for Affilition. Kebutuhan akan afiliasi tercermin dari 

keinginan yang besar untuk mempunyai hubungan yang dekat dan 

bersahabat dengan orang lain. Mereka yang mempunyai kebutuhan 

yang tinggi dalam dimensi ini cenderung menghabiskan waktu yang 

cukup banyak untuk membangun interaksi dengan orang lain. Bagi 

individu yang menghargai persabatan dan lebih suka bekerja sama 

daripada berkompetisi, menunjukkan sebuah kemauan untuk 

memenuhi standard tingkah laku yang telah ditetapkan dan 

menerima tanggung jawab terhadap orang lain, mungkin dapat 

dianggap sebagai tanda kesopanan yang diinginkan dalam sebuah 

organisasi. Tingkat kebutuhan akan afiliasi yang lebih tinggi 

memotivasi individu-individu untuk menaruh simpati dan bersikap 

baik terhadap orang lain.  
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3. Need for Power. Kebutuhan akan kekuasaan merupakan keinginan 

yang besar dari individu-individu untuk mendapatkan pengaruh. 

Kebutuhan ini dapat memanifestasikan dirinya dalam usaha-usaha 

untuk membuat orang lain bersikap sopan, seperti yang akan 

dilakukan seseorang, atau sikap yang sebaliknya yang belum pernah 

mereka lakukan. Pusat dari kebutuhan seseorang akan kekuasaan 

adalah mendapatkan pengaruh atas orang lain. Kebutuhan akan 

kekuasaan merupakan daya penggerak yang memotivasi  semangat 

kerja karyawan. Kekuasaan akan merangsang dan memotivasi 

gairah kerja karyawan serta mengerahkan semua kemampuannya 

demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang terbaik. Ego 

manusia ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya akan 

menimbulkan persaingan. Persaingan ditimbulkan secara sehat oleh 

manajer dalam memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi 

untuk bekerja giat. 

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk 

mencapai kinerja yang diharapkan diperlukan adanya motivasi dari 

guru yang bersangkutan. Motivasi kerja yang dimaksud adalah 

dorongan kebutuhan seperti yang diungkapkan oleh McClelland, yaitu 

kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi (berinteraksi dengan 

orang lain), dan kebutuhan akan kekuasaan. Ketiga kebutuhan tersebut 

dianggap sangat relevan dengan karakteristik guru dalam pencapaian 

kinerja sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu ketiga dimensi 

dari teori kebutuhan McClelland yang akan dijadikan sebagai alat ukur 

untuk variabel motivasi kerja guru dengan rincian sebagai berikut: 1) 

dimensi Need for Achivement dengan indikator suka membuat rencana 

kerja dan menyukai pekerjaan yang menunjukkan kemampuan; 2) 
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dimensi Need for Affilition dengan indikator  suka bekerja sama dan 

suka membantu rekan sekerja; dan 3) dimensi Need for Power dengan 

indikator suka memimpin dan berpengaruh. 

 

2.2.3 Teori Motivasi 

Secara garis besar, teori motivasi dikelompokkan ke dalam tiga 

kelompok yaitu teori motivasi dengan pendekatan isi/kepuasan (content 

theory), teori motivasi dengan pendekatan proses (process theory) dan 

teori motivasi dengan pendekatan penguat (reinforcement theory). 

 

2.2.3.1 Teori Kebutuhan oleh Abraham H. Maslow 

Abraham Maslow (dalam Gibson, dkk. 1991), mengatakan 

bahwa kebutuhan manusia tersusun dalam satu hirarki. Tingkat 

kebutuhan yang paling rendah ialah kebutuhan fisiologis (physiological 

needs) dan tingkat yang tertinggi ialah kebutuhan akan perwujudan diri 

(self actualization needs). Kebutuhan-kebutuhan didefinisikan sebagai 

berikut:  

1. Kebutuhan fisilogis (Physiological); kebutuhan akan makan, 

minum, tempat tinggal, dan bebas dari rasa sakit.  

2. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (safety and security); 

kebutuhan akan kebebasan, ancaman, yakni aman dari ancaman 

kejadian atau lingkungan.  

3. Kebutuhan rasa memiliki (belongingness), social dan cinta; 

Kebutuhan akan teman, afliasi, interaksi, dan cinta. 

4. Kebutuhan harga diri (esteems); kebutuhan akan penghargaan diri 

dan penghargaan dari orang lain. 
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5. Perwujudan diri (self actualization); kebutuhan untuk memenuhi 

dirisendiri dengan memaksimalkan kemampuan, keahlian dan 

potensi. 

Kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan 

disebut dengan kebutuhan tingkat rendah. Sedangkan kebutuhan rasa 

memiliki, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan perwujudan diri 

disebut dengan kebutuhan tingkat tinggi. Teori maslow mengasumsikan 

bahwa orang berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih pokok yaitu 

kebutuhan fisiologis sebelum mengarahkan perilaku memenuhi 

kebutuhan yang lebih tinggi. 

 

2.2.3.2 Teori Kebutuhan ERG Alderfer 

Gouzaly (2000), menjelaskan teori motivasi ERG dari Clayton 

Alderfer, juga merupakan kelanjutan dari teori Malow yang 

dimaksudkan untuk memperbaiki beberapa kelemahannya. Teori ini 

membagi tingkat kebutuhan manusia ke dalam 3 tingkatan yaitu. 

2. Keberadaan (existence); yang tergolong dalam kebutuhan ini adalah 

sama dengan tingkatan 1 dan 2 dari teori Maslow. Dalam pespektif 

organisasi, kebutuhan-kebutuhan yang dikategorikan kedalam 

kelompok ini adalah: gaji, insentif, kondisi kerja, keselamatan kerja, 

keamanan, dan jabatan. 

3. Tidak ada hubungan (Relitedness); adalah meliputi kebutuhan-

kebutuhan pada tingkatan 2, 3 dan 4 dari teori Maslow, hubungan 

dengan atasan, hubungan dengan kolega, hubungan dengan 

bawahan, hubungan dengan teman, hubungan dengan orang luar 

organisasi.  
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4. Pertumbuhan (Growth); adalah meliputi kebutuhan pada tingkat 4 

dan 5 dari teori Maslow, bekerja kreatif, inovatif, bekerja keras, 

kompeten, pengembangan pribadi.  

 

2.2.3.3 Teori Dua Faktor oleh Frederick Herzberg 

Teori ini dikemukakan oleh Frederick Herzberg dengan asumsi 

bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaan adalah mendasar 

dan bahwa sikap individu terhadap pekerjaan bias sangat baik 

menentukan keberhasilan atau kegagalan. (Robbins, 2007) Herzberg 

memandang bahwa kepuasan kerja berasal dari keberadaan motivator 

intrinsik dan bawa ketidakpuasan kerja berasal dari  ketidakberadaan 

faktor-faktor ekstrinsik. Faktor-faktor ekstrinsik (konteks pekerjaan) 

meliputi : (1) Upah, (2) Kondisi kerja, (3) Keamanan kerja, (4) Status, 

(5) Prosedur perusahaan, (6) Mutu penyeliaan, (7) Mutu hubungan 

interpersonal antar sesama rekan kerja, atasan, dan bawahan  

Keberadaan kondisi-kondisi ini terhadap kepuasan karyawan tidak 

selalu memotivasi mereka. Tetapi ketidakberadaannya menyebabkan 

ketidakpuasan bagi karyawan, karena mereka perlu mempertahankan 

setidaknya suatu tingkat ”tidak ada kepuasan”, kondisi ekstrinsik 

disebut ketidakpuasan,atau faktor hygiene. Faktor Intrinsik meliputi : 

(1) Pencapaian prestasi, (2) Pengakuan, (3) Tanggung Jawab, (4) 

Kemajuan, (5) Pekerjaan itu sendiri, (6) Kemungkinan berkembang. 

Tidak adanya kondisi-kondisi ini bukan berarti membuktikan kondisi 

sangat tidak puas. Tetapi jika ada, akan membentuk motivasi yang kuat 

yang menghasilkan prestasi kerja yang baik. Oleh karena itu, faktor 

ekstrinsik tersebut disebut sebagai pemuas atau motivator. 
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2.2.4 Efek Motivasi Kerja 

Motivasi adalah dorongan dari dalam yang mendorong individu 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara langsung, 

motivasi bersifat proporsional terhadap kebutuhan-kebutuhan seorang 

individu. Kebutuhan harus dihasilkan dari tingkah laku yang dapat 

diamati dan kemudian dipelajari dalam konteks menjadi seseorang 

dalam hubungannya dengan lingkungan. Setiap individu diharapkan 

dapat menunjukkan kinerja yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, 

tingkah laku dari individu menjadi sangat penting. Tingkah laku ini 

dipengaruhi oleh lingkungan tempat di mana mereka berada.  

Manfaat  motivasi  kerja yang  utama  adalah  menciptakan  

gairah  kerja,  sehingga produktivitas  kerja  meningkat.  Sementara  itu,  

manfaat  yang  diperoleh  karena bekerja  dengan  orang-orang  yang  

termotivasi  adalah  pekerjaan  dapat  diselesaikan dengan  cepat dan 

tepat.  Artinya  pekerjaan  dapat diselesaikan  sesuai  standar  yang  

benar  dan  dalam rentang  waktu  yang  sudah  ditentukan. Karena 

perilaku seseorang cenderung berorientasi pada tujuan dan didorong 

oleh keinginan untuk mencapai tujuan tertentu, maka sesuatu  yang  

dikerjakan  karena  ada  motivasi  yang  mendorongnya  akan  membuat 

individu  merasa senang  mengerjakan-nya.  Karena dikerjakan dengan 

perasaan senang, maka individu  tersebut  akan  bekerja  dengan keras, 

sehingga target  yang  ditetapkan dapat dicapai seperti yang diharapkan. 

Robbin (2008) menyatakan, bahwa motivasi merupakan suatu 

proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan 

individu dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Ketiga unsur kunci 

dalam definisi ini adalah intensitas, tujuan, dan ketekunan. Intensitas 

menyangkut seberapa keras seseorang berusaha. Akan tetapi intensitas 
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yang tinggi tidak akan membawa hasil seperti yang diharapkan kecuali 

upaya itu diarahkan ke suatu tujuan yang menguntungkan. Tujuan, 

berkaitan dengan apa yang ingin dicapai oleh seseorang, dan ketekunan 

berkaitan dengan ukuran tentang berapa lama seseorang dapat 

mempertahankan usahanya. Individu-individu yang termotivasi tetap 

bertahan pada pekerjaan dalam jangka waktu yang cukup lama untuk 

mencapai tujuannya. 

Tujuan yang ingin dicapai pada dasarnya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan pokok manusia yang bersifat fisik dan non-fisik. 

Apabila kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, maka motivasi kerja dalam 

diri seseorang akan meningkat. Mengingat kebutuhan seseorang 

berbeda dengan yang lain maka cara untuk mendapatkan juga akan 

berbeda. Dalam memenuhi kebutuhannya seseorang akan berperilaku 

sesuai dengan dorongan yang dimiliki dan apa yang mendasari 

perilakunya, untuk itu dapat dikatakan bahwa dalam diri seseorang ada 

kekuatan yang mengarah kepada tindakan. Demikian pula halnya 

dengan guru. Apabila kebutuhannnya seperti gaji yang cukup, 

keamanan dalam bekerja, bebas dari tekanan pimpinan maupun rekan 

sekerja, dan kebutuhan lainnya telah terpenuhi, maka guru akan 

bersemangat dalam mengajar. 

 

2.3 Kepuasan Kerja 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Martoyo (2007) mengemukakan bahwa kepuasan kerja (job 

satisfaction) adalah keadaan emosional karyawan, di mana terjadi 

ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan 

dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang 
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diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Balas jasa karyawan 

dapat berupa uang (financial) maupun bukan uang (non financial). 

Sedangkan Robbins & Judge (2008), menjelaskan bahwa kepuasan 

kerja (job satisfaction) merupakan suatu perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. Sementara itu Wijono (2011), mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja sebagai suatu tingkat emosi yang positif dan 

menyenangkan individu. Handoko (2012), juga memaparkan bahwa 

kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Munandar (dalam Andri dkk., 2009) 

mengungkapkan, bahwa kepuasan kerja dapat dijelaskan sebagai 

penilaian seorang karyawan terhadap kesesuaian antara keinginan 

dengan hasil yang didapat. Karyawan akan merasa puas bila tidak ada 

perbedaan antara yang diharapkan dengan persepsinya  atas kenyataan.  

Apabila yang didapat ternyata sama atau lebih besar dari yang 

diharapkan maka orang akan puas atau lebih puas. Sebaliknya, semakin 

jauh kenyataan yang dirasakan oleh karyawan hingga di bawah standar 

minimum, maka makin besar pula ketidakpuasan seorang karyawan 

terhadap pekerjaan yang dilakukannya. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa, 

kepuasan kerja merupakan perasaan positif atau keadaan emosi 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga secara umum 

akan mencerminkan tingkat kepuasan terhadap apa yang dilakukan. Hal 

ini dapat diartikan bahwa kepuasan kerja adalah suatu respon yang 

menggambarkan perasaan individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan 
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kerja adalah kombinasi dari kepuasan kognitif dan afektif individu 

dalam perusahaan. Kepuasan afektif didapatkan dari seluruh penilaian 

emosional yang positif dari pekerjaan karyawan. Kepuasan afektif ini 

difokuskan pada suasana hati mereka saat bekerja. Perasaan positif atau 

suasana hati yang positif mengindikasikan kepuasan kerja. Sedangkan 

kepuasan kerja kognitif adalah kepuasan yang didapatkan dari penilaian 

logis dan rasional terhadap kondisi dan peluang yang ada. Sejalan 

dengan hal itu Zembylas dan Papanastasiou (dalam Karavas, 2010) 

mengungkapkan, bahwa kepuasan kerja pada guru menunjuk kepada 

hubungan afektif seorang guru dengan peranannya sebagai seorang 

pengajar dan adalah sebuah fungsi dari hubungan yang dirasakan antara 

apa yang diinginkan seseorang dari pengajaran dan apa yang dirasakan 

seseorang sebagai suatu sumbangan kepada seorang guru. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

guru adalah perasaan senang berdasarkan imbalan yang diterima, 

kondisi kerja, memperoleh penghargaan, dukungan dari rekan sekerja, 

dan keberhasilan menyelesaikan pekerjaan. 

 

2.3.2 Aspek dan Indikator Kepuasan Kerja 

Berkenaan dengan pekerjaan sebagai seorang guru, De Roche 

(dalam Imron, 1995) mengemukakan sumber-sumber kepuasan kerja 

guru yaitu: keterlibatan guru dalam membuat keputusan sekolah, 

pengakuan yang dirasakan guru, harapan guru, hubungan antar personil 

yang terjadi dalam lingkungan kerja dan otoritas yang diterima guru. 

Sedangkan Wiles (dalam Sahertian, 2000) mengungkapkan hal-hal 

yang diinginkan oleh seorang guru melalui pekerjaannya adalah:  
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a) Rasa aman dan hidup layak. Merasa aman dalam melaksanakan 

pekerjaannya, dan dapat melangsung-kan kehidupannya dengan 

layak. 

b) Kondisi kerja yang menyenangkan, meliputi: tempat kerja yang 

menyenangkan, kebersihan dan kerapian terjamin, perlengkapan 

kerja yang memadai, cukup bimbingan dari atasan, dan suasana 

yang penuh kekeluargaan.  

c) Rasa diikutsertakan. Guru merupakan bagian dari staf. Rasa ikut 

bergabung dapat mendorong setiap orang untuk mencapai prestasi 

yang lebih tinggi. Ada kegiatan diluar kegiatan formal dimana guru-

guru dapat memperbaiki hubungan-hubungan sosial dengan rekan 

guru lain. Hubungan sosial yang baik ini memungkinkan setiap 

orang merasa bahwa dia diperlukan dan diikutsertakan. Hal ini 

merupakan kebutuhan psikologis yang dimiliki oleh seorang guru. 

d) Perlakuan yang jujur dan wajar. Guru tidak menghendaki adanya 

diskriminasi. 

e) Pengakuan dan penghargaan atas prestasi. Setiap individu guru 

menginginkan bahwa mereka diakui mampu berprestasi. 

f) Ikut ambil bagian dalam pembentukan kebijakan sekolah. 

g) Kesempatan untuk mengembangkan diri. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek-

aspek kepuasan kerja guru meliputi keterlibatan guru dalam membuat 

keputusan sekolah, pengakuan yang dirasakan guru, harapan guru, 

hubungan antar personil yang terjadi dalam lingkungan kerja dan 

lingkungan kerja yang menyenangkan. Aspek-aspek kepuasan kerja 

guru ini akan dijadikan alat ukur untuk mengukur variabel kepuasan 

kerja guru, dengan pertimbangan bahwa aspek-aspek tersebut sesuai 



38 
 

dengan kebutuhan guru, dimana dalam melakukan aktivitas kegiatan 

proses belajar mengajar, di antaranya berupa mempersiapkan materi 

pengajaran, mengajar di kelas, ataupun melakukan evaluasi dari hasil 

belajar siswa, sudah barang tentu seorang guru mempunyai harapan 

akan mendapatkan imbalan dari pihak sekolah yang menyelenggarakan 

kegiatan pendidikan.  Kepuasan guru terhadap pekerjaan akan tumbuh 

bilamana pekerjaan, gaji, peluang promosi, dan lingkungan kerja di 

sekolah mampu memberikan rasa senang. Dengan pekerjaan yang 

membanggakan, gaji yang memadai, peluang promosi yang terbuka, 

dan lingkungan kerja yang kondusif akan memberikan kepuasan bagi 

guru dalam menjalani profesinya. Apabila kebutuhan-kebutuhan 

tersebut dipenuhi bukan tidak mungkin akan memicu timbulnya kinerja 

yang tinggi. 

 

2.3.3 Efek Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja individu memiliki peran yang cukup besar di 

dalam pencapaian tujuan organisasi. Individu yang mempunyai 

kepuasan kerja yang tinggi mempunyai sikap yang positif terhadap 

pekerjaannya, sedangkan individu yang tidak berpuas hati mempunyai 

sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Kepuasan dan ketidakpuasan 

kerja individu akan berpengaruh terhadap kinerja individu yang pada 

akhirnya akan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. 

Menurut  Strauss  dan  Sayles  dalam  Handoko  (2001),  individu  yang 

tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai 

kematangan psikologi  dan  pada  gilirannya  akan  menjadi  frustasi.  

Individu  akan  sering melamun,  semangat  kerja  rendah,  cepat  lelah  

dan  bosan,  emosinya  tidak stabil, sering absen dan melakukan sesuatu 
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yang tidak berhubungan dengan pekerjaannya.  Sedangkan  individu  

yang  mendapatkan  kepuasan  kerja biasanya mempunyai catatan 

kehadiran yang lebih baik. 

Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang 

mengenai pekerjaannya. Karena menyangkut sikap, pengertian 

kepuasan kerja mencakup berbagai hal seperti kondisi dan 

kecenderungan perilaku seseorang. Kepuasan itu tidak tampak nyata, 

tetapi dapat diwujudkan dalam suatu hasil pekerjaan. Pada dasarnya 

kepuasan atau ketidakpuasan kerja seseorang akan menjadi umpan 

balik yang akan mempengaruhi kinerja orang tersebut dimasa yang 

akan datang. Jadi hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja menjadi 

suatu sistem yang berlanjut. Oleh sebab itu, kepuasan kerja diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja individu. Kepuasan kerja berkenaan 

dengan kesesuaian antara harapan seseorang dengan imbalan yang 

disediakan. Kepuasan kerja individu berdampak pada prestasi kerja, 

disiplin, dan kualitas kerja. Pada diri individu yang puas terhadap 

pekerjaanya kemungkinan akan berdampak positif terhadap 

peningkatan mutu pekerjaannya. Demikian sebaliknya, jika kepuasan 

kerja individu rendah maka akan berdampak negatif terhadap 

perkembangan mutu pekerjaannya. Individu yang membolos, malas, 

mogok kerja, sering mengeluh, merupakan tanda adanya ketidakpuasan 

dalam bekerja. 

Ada konsekuensi ketika karyawan menyukai pekerjaan mereka, 

dan ada konsekuensi ketika karyawan tidak menyukai pekerjaan 

mereka. Robbins & Judge (2008) menyodorkan sebuah kerangka 

teoretis, yaitu kerangka keluar-aspirasi-kesetiaan-pengabaian dengan 

penjelasan sebagai berikut: 
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1. Keluar: ketidakpuasan yang diungkapkan melalui perilaku yang 

ditujukan untuk meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi 

baru dan mengundurkan diri. 

2. Aspirasi: ketidakpuasan yang diungkapkan melalui usaha-usaha 

yang aktif dan konstruktif untuk memperbaiki kondisi, termasuk 

menyarankan perbaikan, mendiskusikan masalah dengan atasan, dan 

beberapa bentuk aktivitas serikat kerja. 

3. Kesetiaan: ketidakpuasan yang diungkapkan secara pasif menunggu 

membaiknya kondisi, termasuk membela organisasi ketika 

berhadapan dengan kecaman eksternal dan mempercayai organisasi 

dan manajemennya untuk melakukan hal yang benar. 

4. Pengabaian: ketidakpuasan yang diungkapkan dengan membiarkan 

kondisi menjadi lebih buruk, termasuk ketidakhadiran atau 

keterlambatan terus-menerus, kurangnya usaha, dan meningkatnya 

kesalahan. 

Ditambahkan oleh Robbins & Judge (2008), bahwa karyawan 

yang puas cenderung berbicara positif tentang organisasinya, 

membantu individu lain, dan melewati harapan normal dalam pekerjaan 

mereka. Selain itu, karyawan yang puas cenderung lebih ramah, ceria, 

dan responsif. 

 

2.3.4 Teori Kepuasan Kerja 

2.3.4.1 Discrepancy Theory 

Locke (dalam Wijono, 2007) melihat kepuasan atau 

ketidakpuasan dari dua nilai (values) yaitu (1) pertentangan yang 

dipersepsikan antara apa yang diinginkan dengan apa yang diterima 

dalam kenyataan, dan (2) apa pentingnya pekerjaan yang diinginkan. 
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Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi individu adalah jumlah dari 

kepuasan kerja setiap aspek pekerjaan dikalikan dengan derajat 

pentingnya aspek pekerjaan individu. 

Individu akan terpuaskan jika tidak ada selisih antara  kondisi-

kondisi yang diinginkan dengan kondisi aktual. Semakin besar 

kekurangan dan semakin banyak hal-hal penting yang diinginkan, 

semakin besar ketidakpuasannya. Kesimpulan yang dapat diambil 

adalah teori ketidaksesuaian  menekankan  selisih antara kondisi yang 

diinginkan dengan kondisi aktual (kenyataan),  jika ada selisih  jauh 

antara keinginan dan kekurangan yang ingin dipenuhi dengan 

kenyataan, maka orang menjadi tidak puas. Tetapi jika kondisi yang 

diinginkan  dan kekurangan yang ingin dipenuhi ternyata sesuai dengan 

kenyataan yang didapat maka akan timbul rasa puas. 

 

2.3.4.2 Model dari Kepuasan Bidang/Bagian (Facet Satisfaction) 

 Kepuasan bidang menurut model Lawler (dalam Wijono, 2007) 

mengatakan bahwa individu akan merasa puas terhadap bidang tertentu 

dari pekerjaan mereka (misalnya, hubungan antara rekan sekerja, atasan 

dan bawahan, dan atau gaji). Individu dapat menerima dan 

melaksanakan pekerjaannya dengan senang hati dalam bidang yang dia 

persepsikan. Jumlah dari bidang yang dipersepsikan oleh individu akan 

menjadi sesuai tergantung dari bagaimana individu tersebut mem-

persepsikan nilai dari pekerjaan dan karakteristik pekerjaannya. Jumlah 

dari bidang yang dipersepsikan orang terhadap apa yang individu 

terima secara nyata tergantung dari hasil output yang secara nyata 
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individu terima dan hasil output yang dipersepsikan dari orang dengan 

siapa individu akan membandingkan dirinya. 

Dengan kata lain kepuasan  individu didasarkan pada persepsi 

individu terhadap keadilan atau kewajaran imbalan yang diterima.  

Keadilan diartikan sebagai per-bandingan antara input (misalnya: 

pendidikan guru, pengalaman mengajar, jumlah jam mengajar, 

banyaknya usaha yang dicurahkan pada sekolah) dengan output 

(misalnya, upah/gaji, penghargaan, promosi, kenaikan pangkat) 

dibandingkan dengan  guru lain di sekolah yang sama atau di sekolah 

lain pada input dan output yang sama. 

 

2.3.4.3 Teori Proses Bertentangan (Opponent-Process Theory) 

 Teori proses bertentangan oleh Landy (dalam Wijono, 2007) 

memberi tekanan bahwa individu ingin mempertahankan keseimbangan 

emosional. Teori ini meng-asumsikan bahwa kondisi emosional yang 

berlebihan tidak akan memberikan kemaslahatan. Teori ini menjelaskan 

bahwa jika individu memperoleh keberhasilan dalam pekerjaannya, 

maka individu tersebut akan merasa senang sekaligus takut gagal atau 

tidak senang (yang lebih lemah). Setelah beberapa saat perasaan senang 

dan bangga akan berangsur-angsur turun dan semakin melemah 

sehingga individu akan merasa takut gagal sebelum kembali dalam 

kondisi yang normal. Hal ini terjadi karena emosi tidak senang (emosi 

yang berlawanan) berlangsung lama. 
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2.4 Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya dengan yang akan dilakukan. Dibawah ini peneliti akan 

memberikan kesimpulan hasil penelitian yang pernah dilakukan.    

Yudianto (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMK 

Pangudi Luhur Tarcisius Semarang”. Variabel penelitan yang dilakukan 

adalah kepuasan kerja dan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan 

kinerja guru sebagai varabel terikat. Jenis penelitian yang dilakukan 

adalah penelitian penjelasan (explanatory research). Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

dokumentasi, wawancara, dan angket. Populasi dalam penelitian ini 

semua guru yang berjumlah 32 orang semuanya dijadikan sebagai 

sampel. Analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas terhadap terikat adalah analisis regresi linier berganda.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan 

antara kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap  kinerja guru. Dari 

hasil olah data yang dilakukan diperoleh t hitung variabel bebas I = 2,614 

dengan probabilitas 0,014 < 0.05 yang berarti berpengaruh secara 

signifikan, t hitung variabel bebas II  =  6,203 dengan probabilitas 0,00 < 

0.05 yang  berarti berpengaruh secara signifikan, sedangkan koefisien 

determinasi parsial dari masing-masing variabel bebas diperoleh r
2
 

sebesar 0,664 dan 0,336 yang menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan 

kerja terhadap efisiensi kinerja guru sebesar 19,097 %  dan pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 57,003 %.  
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Fhitung = 31,612 dengan probabilitas 0.000 <  0.05  yang berarti 

berpengaruh secara signifikan. Sedangkan koefisien determinasi 

simultan diperoleh R
2
 sebesar 0,664 yang menunjukkan pengaruh 

kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja sebesar 66,4%, 

sedangkan sisanya  sebesar 33,6% dipengaruhi oleh faktor diluar 

penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan 

bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

kinerja guru, ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja 

terhadap kinerja guru, dan secara simultan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja 

guru di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang. Oleh karena itu 

disarankan: Sehubungan dengan pentingnya pengaruh motivasi kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru di SMK Pangudi Luhur 

Tarcisius Semarang maka hal-hal berkaitan dengan motivasi kerja dan 

kepuasan kerja perlu lebih diperhatikan. Hal-hal itu antara lain 

bagaimana dengan sistem promosi. Selain itu para pegawai diberi 

kesempatan untuk mengaktualisasi-kan diri semaksimal mungkin. 

Berhubungan dengan kepuasan kerja, maka untuk meningkatkan 

kinerja guru perlu untuk lebih meningkatkan kepuasan kerja bagi guru 

di SMK Pangudi Luhur Tarcisius Semarang karena pada penelitian ini 

terbukti bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap kinerja guru. Kinerja guru, meskipun rata-rata cukup tinggi, 

masih perlu ditingkatkan. Dari beberapa cara yang perlu dilakukan, 

antara lain: mengadakan diklat-diklat yang berkaitan dengan bidang 

tugas para guru, untuk meningkatkan masing-masing keahliannya; 

memberikan penghargaan-penghargaan baik moril maupun materil 

kepada guru yang terlihat memiliki kinerja yang cukup tinggi. Hasil 
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penelitian ini bukan hanya dimanfaatkan pada SMK PL Tarcisius 

Semarang saja, tapi perlu dilakukan penelitian lanjutan agar dapat 

digeneralisasi-kan kepada unit-unit kerja lain untuk meningkatkan 

kemampuan daya saing (competitive), agar pada akhirnya dapat 

berdampak kepada peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Utamie (2009) dengan judul penelitiannya “Hubungan Antara 

Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Dengan Kinerja Guru YPE GKI 

Salatiga”, Dalam penelitian tersebut terdapat tiga variabel yaitu 

variabel kinerja (Y), motivasi kerja (X1), dan kepuasan kerja guru 

(X2). Pengujian validitas dan reliabilitas instrumen menggunakan  

korelasi product moment Carl Pearson, sedangkan koefisien reliabilitas 

instrument diuji dan dihitung dengan menggunakan rumus Alpha 

Cronbach. Hasil penelitian menemukan bahwa: (1) terdapat hubungan 

positif antara motivasi kerja (X1) dengan kinerja guru (Y) dengan 

koefisien korelasi sebesar 0,474 dan tingkat probabilitas lebih kecil dari 

0,05 (p= 000). Hal ini bermakna bahwa apabila skor motivasi kerja 

meningkat terdapat kecenderungan diikuti oleh meningkatnya skor 

kinerja guru. Demikian pula sebaliknya apabila skor motivasi kerja 

menurun maka skor kinerja guru juga akan menurun; (2) Tidak terdapat 

hubungan antara kepuasan kerja (X2) dengan kinerja guru (Y) dengan 

hasil perhitungan koefisien korelasi r= 0,103 dan p= 0,229 > 0,05. Hal 

ini menunjukkan bahwa skor kepuasan kerja tidak akan berpengaruh 

terhadap skor kinerja guru. Hasil penelitian tersebut menunjukkan 

bahwa  untuk meningkatkan kinerja guru akan lebih tepat melalui 

peningkatan motivasi kerja dibanding melalui kepuasan kerja. 

Varadila (2010)  melakukan penelitian dengan judul ”Pengaruh 

Motivasi Kerja Guru dan Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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terhadap Kinerja Guru di SMK Ardjuna 1 Malang”. Variabel penelitian 

yang dilakukan adalah motivasi kerja guru dan gaya kepemimpinan 

sebagai variabel bebas dan kinerja guru sebagai variabel terikat.  Jenis 

penelitian yang dilakukan adalah penelitian penjelasan (explanatory 

research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

angket, observasi, dokumen, dan wawancara. Angket dibagikan kepada 

30 orang guru. Analisis yang  digunakan untuk mengetahui pengaruh 

variabel  bebas terhadap terikat adalah analisis linier berganda. Dengan 

Hasil penelitian  sebagai berikut: berdasarkan  analisis distribusi 

frekuensi  sebagian  besar  (53,33%)  guru  di  SMK  Ardjuna  1  

Malang  menyatakan motivasi kerja guru tinggi, sedangkan sebagian 

besar (73,33%) guru di SMK Ardjuna 1 Malang menyatakan gaya 

kepemimpinan kepala sekolah adalah baik dan sebagian besar (56,67%) 

kinerja guru di SMK Ardjuna 1 Malang adalah tinggi atau baik. Dari 

analisis  analisis  regresi  berganda  dengan menggunakan  taraf  

kesalahan  5%.  Secara parsial  dapat  diketahui  variabel motivasi  

kerja  guru  (X1) mempunyai  Sigt  0,004  < 0,05. thitung (3,172) > 

ttabel (1,703) dan Nilai β = 0,542 sehingga dapat dikatakan secara 

parsial  motivasi  kerja  guru  (X1)  berpengaruh  terhadap  kinerja  

guru  (Y).  Untuk variabel gaya kepemimpinan kepala sekolah (X2) 

mempunyai Sigt 0,003< 0,05. Thitung (3,267) >  ttabel  (1,703)  dan 

Nilai  β =  0,873  sehingga  dapat  dikatakan  secara  parsial gaya 

kepemimpinan kepala sekolah (X2) berpengaruh terhadap kinerja guru 

(Y). Nilai Angka  Adjusted  R  square menunjukkan  koefisien  

determinasi  sebesar  40,6%  yang berarti perubahan variabel kinerja 

guru (Y) disebabkan oleh motivasi kerja guru (X1) dan gaya 

kepemimpinan kepala  sekolah  (X2),  sedangkan  sisanya 59,4%  



47 
 

disebabkan oleh  faktor  di  luar  variabel  yang  ada  dalam  penelitian  

ini. Kemudian  penghitungan Sumbangan Efektif  secara  parsial  

variabel motivasi  kerja  guru  (X1)  adalah  sebesar 25,90%  dan  

Sumbangan  Efektif  variabel  gaya  kepemimpinan  kepala  sekolah  

(X2) adalah  sebesar  42,86%.  Dengan  demikian  dapat  disimpulkan  

bahwa  gaya kepemimpinan  kepala  sekolah  (X2)  lebih  berpengaruh  

dominan  terhadap  variabel kinerja guru (Y). 

Dari paparan data di atas dapat disimpulkan bahwa  terdapat 

pengaruh antara motivasi  kerja  terhadap  kinerja  guru  di  SMK  

Ardjuna  1 Malang dan terdapat pengaruh  antara  gaya  kepemimpinan  

kepala  sekolah  terhadap  kinerja  guru  di  SMK Ardjuna  1 Malang.  

Dari kesimpulan di atas diharapkan di masa  akan  datang  guru dapat  

lebih meningkatkan motivasi  kerjanya  dan  kepala  sekolah  dapat 

menerapkan gaya kepemimpinan yang  lebih baik  lagi  sehingga dapat 

meningkatkan kinerja guru di SMK Ardjuna 1 Malang. 

Purwanto dan Wahyuddin (2007) tentang “Pengaruh Faktor-

faktor Kepuasan Kerja  terhadap Kinerja Karyawan Pusat Pendidikan 

Komputer Akuntansi IMKA di Surakarta”. Variabel bebas kepuasan 

kerja yaitu gaji, kepemimpinan dan sikap rekan kerja, sedangkan 

kinerja karyawan sebagai variabel terikat, menggunakan jenis 

penelitian  random sampling, teknik pengumpulan data data dan 

wawancara. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan yang 

berjumlah 45 orang. Menggunakan analisis linier berganda, dengan 

hasil penelitian : gaji, kepemimpinan dan rekan sekerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja.  

Hasil penelitian mereka mengemukakan bahwa besarnya 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat 
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yaitu kinerja dengan metode OLS adalah gaji (b1) = 0,340; 

kepemimpinan (b2)= 0,319; dan sikap rekan sekerja (b3) = 0,009. 

Besaran nilai b ketiga koefisien regresi tersebut dapat diketahui bahwa 

variabel yang paling dominan pengaruhnya adalah variabel gaji dengan 

nilai b1= 0,340; sedangkan dengan motode LPM terdapat perubahan 

yaitu variabel gaji (b1) = 0,002; kepemimpinan (b2) = 0,004; dan sikap 

rekan sekerja (b3) = 0,006. Besaran nilai b ketiga koefisien regresi 

tersebut dapat diketahui bahwa variabel yang paling dominan 

pengaruhnya adalah menjadi variabel sikap rekan sekerja dengan nilai 

b3 sebesar 0,006. 

Uji signifikansi simultan (Uji statistik F) untuk menganalisis 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model 

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Dengan metode OLS hasil  print out SPSS diperoleh nilai F sebesar 

4,986 dengan signifikansi 0,05 maka dengan derajat kepercayaan 95 % 

atau α = 0,05. Jika menggunakan metode LPM diperoleh nilai F sebesar 

2812,102 dengan signifikansi 0,01 pada derajat keyakinan 99% atau α 

= 0,01 sehingga yang memasukkan tiga variabel tersebut di atas adalah 

sama-sama terbukti berpengaruh secara signifikan.  

Uji koefisien determinasi (R
2
) untuk mengukur seberapa jauh 

variabel kinerja yang dijelaskan oleh tiga variabel yaitu gaji, 

kepemimpinan, dan sikap rekan sekerja. Hasil perhitungan dengan 

metode OLS menunjukkan bahwa nilai R
2
 yaitu 0,267. Ini artinya 

26.7% dari tiga variabel tersebut dapat menjelaskan variabel kinerja 

dan yang 73,3% dijelaskan oleh variabel di luar model. Jika dengan 

metode LPM  hasil perhitungan SPSS menunjukkan nilai R
2
 sebesar 

0,995%. Ini artinya, 99,5% tiga variabel bebas yang dimasukkan dapat 
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menjelaskan variabel terikat yaitu kinerja sedangkan yang 0,5% 

dijelaskan oleh variabel di luar model.   

Selain hasil–hasil penelitian yang menyatakan bahwa motivasi 

kerja guru sangat berpengaruh terhadap kinerja guru, namun disisi lain 

ada juga yang mengadakan penelitian dengan pokok bahasan yang 

sama akan tetapi tidak menemukan pengaruh antara motivasi kerja guru 

terhadap kinerja guru.  

Mahesa (2010), dengan judul penelitian, Analisis Pengaruh 

Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Lama Kerja Sebagai Variabel Moderating (Studi pada PT. Coca Cola 

Amatil Indonesia (Central Java). Hasil penelitian dengan uji statistik F 

(F test), F hitung sebesar 5,455 dan signifikansi pada 0,001. Karena 

nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,98) dan angka signifikansi jauh  

lebih kecil dari 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk 

memprediksi variabel dependen, atau dengan kata lain variabel 

kepuasan kerja, motivasi kerja, interaksi kepuasan kerja dengan lama 

bekerja dan interaksi motivasi kerja dengan lama bekerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan.  

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ichsan, 2012. 

Dengan mengangkat judul penelitian “Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bank 

Internasional Indonesia Tbk Makassar”. Sampel menggunakan metode 

Purposive Sampling yaitu dengan memilih langsung seluruh karyawan 

sebanyak 50 orang. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

Wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dengan masalah 

yang sedang dibahas serta memberikan kuesioner kepada karyawan 

yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data dianalisis dengan 
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menggunakan Metode Kualitatif dan Metode Kuantitatif yang 

menggunakan lima rumus yaitu Analisa Regresi Berganda, Analisa 

Korelasi, Uji T-test, Uji F serta Uji Koefisien Determinasi (R
2
). 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, secara bersama-sama 

Kepuasan kerja dan Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Bank  Internasional Indonesia Makassar. 

Variabel Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja koefisien regresi bertanda 

positif (+) menandakan hubungan yang searah, dengan kata lain 

Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja akan meningkatkan kinerja 

karyawan pada PT. Bank Internasional Indonesia Tbk Makassar. 

Korelasi atau hubungan antara Kepuasan Kerja dan Motivasi Kerja 

dengan Kinerja Karyawan PT. Bank Internasional Indonesia Tbk 

Makassar adalah sangat kuat sekali sebesar (r = 0,923) dan koefisien 

determinasi atau angka R square adalah sebesar 0,853. 

Raditya, 2012. Dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh 

Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Hotel 

Merdeka Pekanbaru”, dengan menggunakan metode survey, dimana 

seluruh populasi sebanyak 55 orang dijadikan  sampel. Adapun variabel 

yang diteliti adalah Kinerja sebagai variabel independet (Y), 

selanjutnya Motivasi (X1) dan Kepuasan Kerja (X2) sebagai variabel 

dependent. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan 

regresi linier berganda (Multiple Linear Regression) dengan memakai 

alat bantu SPSS 15.0.Hasil penelitian didapat persamaan  Y =  2,894  +  

0,581x1 +  0,407x2.  Pada pengujian melalui uji F menunjukan variabel 

lingkungan kerja dan kompensasi secara simultan (bersama-sama) 

berpengaruh positif dan siginifikan terhadap variabel kedisiplinan kerja. 

Dimana, fhitung > Ftabel (2,44; α= 0,05), yaitu 22,756 > 3,20.  
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Secara parsial / individual melalui uji t ditemukan variabel 

Motivasi (X1) lebih dominan mempengaruhi Kinerja (Y) sebesar 0,581. 

Sedangkan variabel Kepuasan Kerja berada pada skor 0,407. Dengan 

menggunakan koefisien determinasi didapat pengaruh variabel 

independen yakni, Motivasi dan Kepuasan Kerja  terhadap variabel 

dependen yaitu Kinerja sebesar 74,2%, sedangkan sisanya 25,8%, 

dipengaruhi oleh variabel/ faktor lain yang tidak termasuk dalam 

penelitian ini. 

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Gusti, 2012. Dengan 

judul lengkap Pengaruh Kedisiplinan, Motivasi Kerja, Dan Persepsi 

Guru Tentang Ke-pemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru 

SMKN 1 Purworejo Pasca Sertifikasi Universitas Negeri Yogyakarta. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kedisiplinan, 

motivasi kerja, dan persepsi guru tentang kepemimpinan kepala sekolah 

terhadap kinerja guru SMKN 1 Purworejo pasca sertifikasi.  Teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik analisis regresi ganda 

dengan taraf signifikan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1)  

Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja terhadap 

kinerja guru di SMKN 1 Purworejo pasca sertfikasi, dengan  tingkat 

pengaruh variable kedisiplinan sebesar 0,106; (2) Tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara Motivasi kerja terhadap kinerja guru di 

SMKN 1 Purworejo pasca sertfikasi, dengan  tingkat pengaruh variable 

Motivasi kerja sebesar 0,074; (3) Tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan antara persepsi guru tentang kepemimpinam kepala sekolah 

terhadap kinerja guru di SMKN 1 Purworejo pasca sertfikasi, dengan  

tingkat pengaruh persepsi guru tentang kepemimpinam kepala sekolah 

sebesar 0,027;  (4) Terdapat hubungan yang signifikan antara variabel 
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disiplin kerja, motivasi kerja, dan persepsi guru tentang kepemimpinam 

kepala sekolah secara simultan terhadap kinerja guru di SMKN 1 

Purworejo pasca sertfikasi, dengan tingkat pengaruh sebesar 0,123. 

Selanjutnya Pujiyanti & Isroah. (2013).  Melakukan penelitan 

dengan judul pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap 

kinerja guru sma negeri 1ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui (1) Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru, (2) 

Pengaruh Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru, dan (3) Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja secara bersama-sama terhadap 

Kinerja Guru. Subjek penelitian ini yakni guru SMA Negeri 1 Ciamis 

berjumlah 62 orang. Pengumpulan data dengan metode kuesioner untuk 

meneliti Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Kinerja Guru. Uji validitas 

menggunakan analisis faktor, dan uji reliabilitas menggunakan rumus 

cronbach alpha.Uji prasayarat analisis yakni uji linearitas, uji 

miltikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Analisis data yang 

digunakan adalah analisis regresi sederhana untuk hipotesis pertama 

dan kedua, analisis regresi ganda untuk hipotesis ketiga. Hasil 

penelitian ini: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru yang ditunjukkan dengan nilai rx1y = 

0,675, r
2
 sebesar 0,456, thitung > ttabel yaitu: 7,085 > 1,671; (2) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru 

yang ditunjukan dengan nilai rx2y = 0,892, r
2
 sebesar 0,795 thitung > ttabel 

yaitu: 15,268 > 1,671 dengan; 3) Terdapat pengaruh positif dan 

signifikan Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja secara bersama-sama 

terhadap Kinerja Guru yang ditunjukkan dengan Ry(1,2) = 0,938, R
2
 

sebesar 0,880, dan Fhitung > Ftabel yaitu: 216,172 > 3,51. 
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2.5 Pengaruh Motivasi Kerja Dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Guru 

 

Menurut Gibson kinerja individu dipengaruhi oleh faktor 

motivasi, kemampuan, dan lingkungan kerja. Faktor motivasi memiliki 

hubungan langsung dengan kinerja, sedangkan faktor kemampuan dan 

lingkungan kerja memiliki hubungan tidak langsung dengan kinerja, 

sehingga untuk meningkatkan kinerja seseorang sangatlah tepat apabila 

dimulai dari peningkatan motivasi kerja (Cokroaminoto, 2007). 

Motivasi dapat diartikan sebagai pendorong seseorang untuk 

melaksanakan tugas dengan baik. Motivasi merupakan suatu bentuk 

reaksi terhadap kebutuhan manusia yaitu keinginan  terhadap sesuatu 

yang belum terpenuhi sehingga  terdorong untuk melakukan tindakan 

guna memenuhi dan memuaskan kebutuhan tersebut. Motivasi guru 

tidak lain adalah motivasi kerja guru yang membangkitkan, 

mengarahkan, dan mendorong seorang guru untuk melakukan  tindakan 

dan mengatasi segala tantangan dan hambatan dalam upaya untuk 

mencapai  tujuan pendidikan. Guru yang mempunyai motivasi kerja 

akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dengan 

sebaik mungkin dengan mengerahkan segenap kemampuan dan 

keterampilan untuk mencapai prestasi yang optimal. Motivasi kerja ini 

menyebabkan seorang guru ber-semangat dalam menjalankan tugas 

sebagai pendidik terutama sebagai pengajar karena telah terpenuhi 

kebutuhanannya. Kinerja guru dapat diartikan sebagai  prestasi yang 

dicapai oleh guru setelah melaksanakan tugasnya sebagai  pengajar. 

Kinerja guru sangat erat kaitannya dengan keberhasilan tujuan 

pendidikan dimana guru sebagai pelaku utamanya.  Oleh Karena itu 

guru dituntut untuk selalu meningkatkan kinerjanya agar  tujuan 
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pendidikan dapat tercapai. Tanpa adanya kinerja guru yang berhasil 

baik maka proses kegiatan belajar mengajar tidak tercapai secara 

optimal. Kinerja guru yang optimal akan tercapai jika guru mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi dalam bekerja. Tanpa adanya motivasi kerja 

yang timbul dari dalam diri guru itu sendiri, mustahil  kinerja guru akan 

tercapai. Karena dengan adanya motivasi kerja  ini akan mendorong 

seorang guru untuk meningkatkan prestasi sebagai perwujudan dari 

kebanggaan dan peningkatan karir. 

Sementara itu, Donnelly, et.al. (dalam Mangkuprawiro, 2007) 

mengungkapkan bahwa kinerja individu pada dasarnya dipengaruhi 

oleh faktor-faktor: (a) harapan mengenai imbalan, (b) dorongan, (c) 

kemampuan, (d) persepsi terhadap tugas, (e) imbalan internal dan 

eksternal, dan (f) persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang mengenai 

pekerjaannya. Karena menyangkut sikap, pengertian kepuasan kerja 

mencakup berbagai hal seperti kondisi dan kecenderungan perilaku 

seseorang. Kepuasan itu tidak tampak serta nyata, tetapi dapat 

diwujudkan dalam suatu hasil pekerjaan. Pada dasarnya kepuasan atau 

ketidakpuasan kerja seseorang akan menjadi umpan balik yang akan 

mempengaruhi kinerja orang tersebut dimasa yang akan datang. Jadi 

hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja menjadi suatu sistem yang 

berlanjut. Oleh sebab itu, kepuasan kerja bagi guru sebagai pendidik 

diperlukan untuk meningkatkan kinerjanya. Kepuasan kerja berkenaan 

dengan kesesuaian antara harapan seseorang dengan imbalan yang 

disediakan. Kepuasan kerja guru berdampak pada prestasi kerja, 

disiplin, dan kualitas kerjanya. Pada guru yang puas terhadap 

pekerjaanya kemungkinan akan berdampak positif terhadap 
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peningkatan mutu pendidikan. Demikian sebaliknya, jika kepuasan 

kerja guru rendah maka akan berdampak negatif terhadap 

perkembangan mutu pendidikan. Guru yang membolos, mengajar tidak 

te-rencana,  malas, mogok kerja, sering mengeluh, merupakan tanda 

adanya ketidakpuasan guru dalam bekerja. Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, 

motivasi, kesempatan, imbalan, dan kepuasan kerja.  

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan rumusan hipotesa, maka 

dapat dibuat suatu model sebagai kerangka pemikiran teoritis untuk 

menjawab masalah penelitian sebagai berikut: 

 

Motivasi Kerja    

(X1)    

   Kinerja Guru 

   (Y) 

Kepuasan Kerja    

(X2)    

 

2.6 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah 

dikemukakan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

“Secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi 

kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru.” 

 




