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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan mengenai 

deskripsi tempat penelitian yaitu di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Muhammadiyah Salatiga, deskripsi responden penelitian yaitu 

guru yang menjadi sampel dalam penelitian ini, hasil uji validitas dan 

reliabilitas alat ukur yang digunakan, hasil pengukuran variabel, dan uji 

statistik melalui teknik analisis regresi berganda serta diskusi hasil 

penelitian. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskripsi Tempat Penelitian 

SMK Muhamammadiyah Salatiga merupakan sekolah swasta 

yang beralamatkan di  Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan Salatiga. 

Sekolah ini didirikan tahun 1991 oleh yayasan Persyarikatan 

Muhammadiyah yang ber-alamatkan di Jalan Kauman No. 32 Sidorejo 

Lor Salatiga. Sampai dengan Tahun 2013, SMK Muhammadiyah 

Salatiga memiliki 52 guru, 14 karyawan, dan 794 siswa yang terbagi 

kedalam empat program keahlian yaitu: Teknik Garmen 72 siswa, 

Teknik Instalasi Tenaga Listrik 100 siswa, Teknik Permesinan 333 

siswa, dan Teknik Kendaraan Ringan 289 siswa. Dari empat program 

keahlian, tiga program diantaranya telah terakreditasi. Program 

keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik terakreditasi B, program 

keahlian Teknik Permesinan terakreditasi A, dan program keahlian 

Teknik Kendaraan Ringan terakreditasi B. Sedangkan Teknik Garmen 

belum terakreditasi. 
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4.1.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

a.  Menemukan tempat penelitian 

Pada tahap ini, peneliti menentukan sekolah yang akan dijadikan 

sebagai tempat penelitian yaitu di SMK Muhammadiyah Salatiga. 

b.  Persiapan penelitian 

Setelah menentukan tempat penelitian, peneliti mengurus surat ijin 

penelitian dari Program Pascasarjana Magister Sains Psikologi, dan 

menyiapkan instrumen penelitian. 

c.  Pelaksanaan penelitian 

Pengambilan data di lapangan dilaksanakan pada tanggal 14 – 18 

Januari 2014. Instrumen diedarkan kepada 52 guru. Setelah 

pengambilan data selesai, dilakukan analisis data. 

 

4.1.3 Karakteristik Responden 

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memperoleh 

gambaran mengenai sampel penelitian. Guru yang menjadi responden 

dalam penelitian ini berjumlah 52 orang yang terdiri dari 32 responden 

berjenis kelamin laki-laki dan 20 responden berjenis kelamin 

perempuan. Penyebaran usia responden terlihat cukup merata berkisar 

antara 29 hingga 70 tahun. Responden yang sudah memasuki usia 

pensiun (61-70 tahun) akan segera digantikan oleh responden yang 

lebih muda. Sementara itu lebih dari setengah jumlah responden (75%) 

berusia antara 29-50 tahun. Mayoritas tenaga guru yang termasuk 

dalam usia produktif, diharapkan dapat bekerja secara optimal sehingga 

dapat meningkatkan kinerjanya. Sedangkan sebaran masa kerja 
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responden berkisar antara 0 hingga 23 tahun. Setengah jumlah 

responden  (51,92%) mempunyai masa kerja > 10 tahun. Sisanya, 13 

responden (25%) mempunyai masa kerja 0 – 5 tahun dan 12 responden 

(23,08%) mempunyai masa kerja 6 – 10 tahun. 

 

Tabel 4.1. 

Karakteristik Responden 
Jenis 

Kelamin 

Usia 
Jml 

Masa Kerja (Tahun) 
Jml 

29-40 41-50 51-60 61-70 0-5 6-10 11-15 16-23 

Laki-laki 11 12 7 2 32 5 9 9 9 32 

Perempuan 8 8 4 0 20 8 3 8 1 20 

Jumlah 19 20 11 2 52 
1

3 
12 17 10 52 

Sumber: data primer, 2014 

 

4.1.4. Hasil Uji Seleksi Item dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Uji coba seleksi item dan uji reliabilitas telah dilakukan 

terhadap skala kinerja guru, skala motivasi kerja, dan skala kepuasan 

kerja di Sekolah Teknologi Menengah Saraswati Salatiga. Skala 

dibagikan kepada guru STM Saraswati yang berjumlah 62 orang. Dari 

hasil uji coba tersebut diperoleh nilai r (Corrected Item-Total 

Correlation) dan Coefisien Alpha Cronbach yang memenuhi syarat dan 

memiliki kategori yang dapat diandalkan. Kemudian item-item yang 

memenuhi syarat pada setiap skala digunakan pada penelitian 

sesungguhnya. Azwar (2012) menyebutkan bahwa item yang mencapai 

koefisien korelasi minimal 0,30 daya diskriminasinya dianggap 

memuaskan. 

Pada saat dilakukan uji coba instrumen terhadap skala kinerja 

guru diperoleh nilai r yang bergerak dari 0,301 – 0,727 dengan 

koefisien Alpha Cronbach 0,902 yang termasuk dalam kategori sangat 

kuat. Sedangkan pada saat uji instrumen untuk penelitian sesungguhnya 
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menghasilkan 20 item memenuhi syarat dengan nilai r (Corrected Item-

Total Correlation) lebih besar dari 0,30 yang bergerak dari 0,328 – 

0,747 dengan koefisien Alpha Cronbach 0,888 yang termasuk dalam 

kategori sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skala 

kinerja guru dapat diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur, 

karena hasil seleksi item dan uji reliabilitas baik pada saat uji coba 

instrumen maupun pada saat uji instrumen untuk penelitian 

sesungguhnya menghasilkan nilai r yang lebih besar dari 0,30 dan  nilai 

koefisien Alpha Cronbach yang menunjukkan kategori sangat kuat. 

Demikian pula halnya dengan skala motivasi kerja, dimana pada 

saat uji coba instrumen dilakukan terhadap variabel motivasi kerja 

menghasilkan nilai r yang bergerak dari 0,301 – 0,700 dengan koefisien 

Alpha Cronbach 0,831 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. 

Sedangkan pada saat uji instrumen untuk penelitian sesungguhnya 

menghasilkan nilai r (Corrected Item-Total Correlation) yang bergerak 

dari 0,394 – 0,730 dan koefisien Alpha Cronbach 0,841 yang termasuk 

dalam kategori sangat kuat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

skala motivasi kerja dapat diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat 

ukur. 

Dalam uji coba skala kepuasan kerja menghasilkan nilai r 

(Corrected Item-Total Correlation) yang bergerak dari 0,383 – 0,699 

dengan koefisien Alpha Cronbach 0,900 yang termasuk dalam kategori 

sangat kuat. Sedangkan pada saat uji instrumen untuk penelitian 

sesungguhnya menghasilkan nilai r (Corrected Item-Total Correlation) 

lebih besar dari 0,30 yang bergerak dari 0,384 – 0,709 dengan koefisien 

Alpha Cronbach 0,848 yang termasuk dalam kategori sangat kuat. 
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa skala kepuasan kerja dapat 

diandalkan dan dapat dijadikan sebagai alat ukur. 

 

4.1.5 Deskripsi Hasil Pengukuran Variabel Penelitian 

Agar data yang sudah diperoleh mudah dipahami, data tersebut 

harus dideskripsikan dan disajikan dalam bentuk tabel yang sudah 

dikategorikan. 

 

a.  Kinerja Guru 

Jumlah item yang digunakan adalah 20 dengan kategori 

jawaban 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil 

pengukuran variabel kinerja guru digunakan 5 kategori. Oleh karena 

jumlah item yang memenuhi syarat sebanyak 20 dan banyaknya pilihan 

jawaban 5 maka skor tertinggi adalah 5 x 20 = 100 dan skor terendah 

adalah 1 x 20 = 20.  Lebar interval dapat dihitung sebagai berikut :   

 skor tertinggi – skor terendah 

i= ------------------------------------------ 

 banyaknya kategori 

 

 100 – 20  

i= ------------------------------ = 16 

 5  

 

Dengan demikian tinggi rendahnya hasil pengukuran frekuensi variabel 

kinerja guru dapat dikategorikan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2. 

Hasil Pengukuran Variabel Kinerja Guru 

Nilai Kriteria Mean N Prosentase (%) 

84 ≤  x  < 100 Sangat tinggi  

80,81 

13 25,00% 

68 ≤  x  84 Tinggi  38 73,08% 

52 ≤ x  68 Cukup 1 1,92% 

36 ≤ x  52 Rendah 0 0 % 

20 ≤ x  36 Sangat rendah 0 0 % 

Jumlah  52 100% 

SD = 6,48                       Min= 68                      Max = 96 

Sumber: data primer diolah, 2014. 

Dari Tabel 4.2. di atas menunjukkan bahwa 38 responden 

(73,08%) mempunyai kinerja dengan kategori tinggi dan 13 responden 

(25%) mempunyai kinerja dengan kategori sangat tinggi. Sedangkan 1 

responden (1,92%) mempunyai kinerja dengan kategori cukup. Dari 

Tabel 4.4. juga dapat diketahui kecenderungan responden mempunyai 

kinerja ke arah yang lebih rendah tidak ada. Hal tersebut diperkuat 

dengan besarnya nilai rata-rata sebesar 80,81 berada pada kategori 

tinggi,  dan memiliki standar deviasi sebesar 6,48. Sedangkan skor 

minimum skala kinerja guru adalah 68 dan skor maksimum 96. 

 

b.  Motivasi Kerja 

Jumlah item yang  digunakan adalah 13 dengan kategori 

jawaban 1 , 2, 3, 4, dan 5. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil 

pengukuran variabel kinerja guru digunakan 5 kategori. Oleh karena 

jumlah item yang memenuhi syarat sebanyak 13 dan banyaknya pilihan 

jawaban 5 maka skor tertinggi adalah 5 x 13 = 65 dan skor terendah 

adalah 1 x 13 = 13.  Lebar interval dapat dihitung sebagai berikut :   

 skor tertinggi – skor terendah 

i= ------------------------------------------ 

 banyaknya kategori 
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 65 – 13  

i= ------------------------------ = 10,4 

 5  

Dengan demikian tinggi rendahnya hasil pengukuran frekuensi variabel 

kinerja guru dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 4.3. 

Hasil Pengukuran Variabel Motivasi Kerja 

Nilai Kriteria Mean N Prosentase (%) 

54,6 ≤  x  < 65 Sangat tinggi 

 

48,92 

7 13,46% 

44,2 ≤  x  54,6 Tinggi  37 71,15% 

33,8 ≤ x  44,2 Cukup 8 15,39% 

23,4 ≤ x  33,8 Rendah 0 0 % 

13 ≤ x  23,4 Sangat rendah 0 0 % 

Jumlah  52 100% 

SD = 5,52                       Min= 38                      Max = 59 

Sumber: data primer diolah, 2014. 

Dari Tabel 4.3. di atas menunjukkan bahwa 7 responden 

(13,46%) mempunyai motivasi kerja dengan kategori sangat tinggi dan 

37 responden (71,15%) mempunyai motivasi kerja dengan kategori 

tinggi. Sedangkan 8 responden (15,39%) mempunyai motivasi kerja 

dengan kategori cukup. Dari Tabel 4.5. juga dapat diketahui 

kecenderungan responden mempunyai motivasi kerja ke arah yang 

lebih rendah tidak ada. Hal tersebut diperkuat dengan besarnya nilai 

rata-rata sebesar 48,92 berada pada kategori tinggi,  dan memiliki 

standar deviasi sebesar 5,52. Sedangkan skor minimum skala kinerja 

guru adalah 38 dan skor maksimum 59. 

 

c.  Kepuasan Kerja 

Jumlah item yang  digunakan adalah 13 dengan kategori 

jawaban 1 , 2, 3, 4, dan 5. Untuk menentukan tinggi rendahnya hasil 
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pengukuran variabel kinerja guru digunakan 5 kategori. Oleh karena 

jumlah item yang memenuhi syarat sebanyak 13 dan banyaknya pilihan 

jawaban 5 maka skor tertinggi adalah 5 x 13 = 65 dan skor terendah 

adalah 1 x 13 = 13.  Lebar interval dapat dihitung sebagai berikut :   

 

 skor tertinggi – skor terendah 

i= ------------------------------------------ 

 banyaknya kategori 

 

 65 – 13  

i= ------------------------------ = 10,4 

 5  

 

Dengan demikian tinggi rendahnya hasil pengukuran frekuensi variabel 

kinerja guru dapat dikategorikan sebagai berikut: 

Tabel 4.4. 

Hasil Pengukuran Variabel Kepuasan Kerja 

Nilai Kriteria Mean N Prosentase (%) 

54,6 ≤  x  < 65 Sangat tinggi 

 

44,67 

4 7,69% 

44,2 ≤  x  54,6 Tinggi  21 40,38% 

33,8 ≤ x  44,2 Cukup 27 51,93% 

23,4 ≤ x  33,8 Rendah 0 0 % 

13 ≤ x  23,4 Sangat rendah 0 0 % 

Jumlah  52 100% 

SD = 5,72                       Min= 34                      Max = 56 

Sumber: data primer diolah, 2014. 

Dari Tabel 4.4. di atas menunjukkan bahwa 4 responden 

(7,69%) mempunyai kepuasan kerja dengan kategori sangat tinggi dan 

21 responden (40,38%) mempunyai kepuasan kerja dengan kategori 

tinggi. Sisanya, 27 responden (15,93%) mempunyai kepuasan kerja 

dengan kategori cukup. Dari Tabel 4.6. juga dapat diketahui 

kecenderungan responden mempunyai motivasi kerja ke arah yang 
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lebih rendah tidak ada. Hal tersebut diperkuat dengan besarnya nilai 

rata-rata sebesar 44,67 berada pada kategori tinggi. 

 

4.1.6 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.1.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi 

normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. Ada  dua  cara  untuk  

mengetahui  apakah  data  terdistribusi  normal  atau  tidak, yaitu 

dengan analisis grafik dan uji statistik. Analisis grafik  yang  digunakan  

adalah  dengan  melihat grafik  histogram yang membandingkan  antara  

data  observasi  dengan  distribusi  yang  mendekati distribusi  normal, 

seperti tampak pada Gambar 4.1., dan melihat normal probability  plot  

dengan  membandingkan distribusi  kumulatif  dari  distribusi  normal.  

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal dan 

ploting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika  

distribusi data residual normal, maka  garis  yang  menggambarkan data 

sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya seperti tampak pada 

Gambar 4.2.  

Gambar 4.1. menunjukkan kurva yang terbentuk tidak 

melenceng ke kanan atau ke kiri. Hal ini menunjukkan bahwa data 

terdistribusi dengan normal 
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Sedangkan Gambar 4.2. menunjukkan bahwa data menyebar di 

sekitar dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini bermakna bahwa data 

dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas, dan model regresi 

layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen (kinerja guru) 

berdasarkan masukan dari variabel independen (motivasi kerja dan 

kepuasan kerja). 

Gambar 4.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. 

Histogram 
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Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Kolmogorov-Smirnov dimana data dinyatakan terdistribusi normal jika 

nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov di atas 0,05. Tabel 4.5. 

menunjukkan perolehan nilai signifikansi Kolmogorov-Smirnov adalah 

0,333 lebih besar dari 0,05. Hal ini bermakna bahwa data variabel 

motivasi kerja, kepuasan kerja, dan kinerja guru telah terdistribusi 

dengan normal. 

Tabel  4.5. 

Hasil Uji Normalitas 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 52 

Normal Parameters
a
 Mean .0000 

Std. Deviation 5.77019 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .131 

Positive .131 

Negative -.076 

Kolmogorov-Smirnov Z .946 

Asymp. Sig. (2-tailed) .333 

a. Test distribution is Normal.  

   
 

4.1.6.2 Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau tidak. Tabel 

4.6. menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja 

mempunyai nilai tolerance mendekati angka 1 yaitu 0,948 dan 

mempunyai nilai VIF di sekitar 1 yaitu 1,016. Hal ini bermakna bahwa 

variabel independen (motivasi kerja dan kepuasan kerja) tidak 
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mempunyai korelasi dengan variabel dependent (kinerja guru). Dengan 

demikian model regresi dalam penelitian ini bebas dari 

multikolinearitas. 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu 

model regresi linier berganda adalah dengan melihat grafik scatterplot. 

Tampak pada Gambar 4.3. dimana titik-titik tidak membentuk pola 

tertentu dan menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, 

hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model 

regresi linier berganda. 

Gambar 4.3. 

 

 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 MOTIVASI KERJA .984 1.016 

KEPUASAN KERJA .984 1.016 

a. Dependent Variable: KINERJA GURU 
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ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 442.030 2 221.015 6.378 .003
a
 

Residual 1698.047 49 34.654   

Total 2140.077 51    

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN KERJA, MOTIVASI KERJA  

b. Dependent Variable: KINERJA GURU    

 
 

4.1.6.4 Uji Hipotesis 

Untuk melakukan analisis terhadap data yang telah terkumpul 

dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan teknik analisis regresi. 

Hasil uji serentak yang diolah dengan menggunakan program SPSS for 

Window versi 16 tampak pada Tabel 4.7. diperoleh nilai F hitung  

sebesar  6,378 lebih besar dari nilai F tabel  3,186 dengan tingkat 

signifikansi 0,003 < 0,05. Hal ini bermakna bahwa variabel motivasi 

kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja guru. 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk mengetahui besaran pengaruh variabel motivasi kerja dan 

kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru dapat diketahui melalui 

Tabel 4.8. berikut: 

Tabel 4.8. 

Koefisien Regresi 

Variabel Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru 

 

 

 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 48.071 9.228  5.209 .000 

MOTIVASI KERJA .354 .151 .302 2.354 .023 

KEPUASAN KERJA .345 .145 .304 2.372 .022 

a. Dependent Variable: KINERJA GURU    
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Berdasar Tabel 4.8. di atas dapat disusun persamaan regresi 

sebagai berikut:  

Y= 48,071 + 0,354 X1 + 0,345 X2.  

Persamaan regresi di atas dapat diinterpretasikan seperti di 

bawah ini: 

a. Nilai konstanta sebesar 48,071 satuan. Hal ini bermakna bahwa 

tanpa variabel motivasi kerja (X1) dan kepuasan kerja (X2), maka 

nilai konstanta kinerja guru (Y) sebesar 48,071 satuan. Artinya jika 

variabel motivasi kerja dan variabel kepuasan kerja mempunyai nilai 

0, maka nilai variabel kinerja guru 48,071 yang termasuk dalam 

kategori rendah. 

b. Nilai β1 = 0,354 bermakna bahwa setiap penambahan satu satuan 

variabel motivasi kerja akan meningkatkan kinerja guru sebesar 

0,354 satuan dengan asumsi variabel lain tetap. Artinya variabel 

motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap peningkatan variabel 

kinerja guru. 

c. melalui analisa uji t (tabel 4.8) dapat diketahui bahwa variabel 

motivasi kerja mempunyai nilai thitung sebesar 2.354 dengan 

signifikansi  0,23  (p>0,05) yang berarti secara  parsial motivasi  

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. Variabel 

kepuasan kerja mempunyai nilai thitung sebesar 2.372 dengan 

signifikansi  0,22  (p>0,05) yang berarti secara  parsial kepuasan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru. 

Sedangkan seberapa besar sumbangan efektif yang dapat 

diberikan oleh variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja guru 

terhadap kinerja guru dapat diketahui melalui hasil uji koefisien 
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Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .454
a
 .207 .174 5.88677 

a. Predictors: (Constant), KEPUASAN, MOTIVASI 

 
 

determinasi, seperti tampak pada Tabel 4.9. yang menunjukkan nilai R 

Square sebesar 0,207 yang berarti bahwa variasi sumbangan efektif 

yang dapat diberikan oleh variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja 

guru sebesar 20,7%. Sisanya 79,3% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

Tabel 4.9. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 

 

 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hipotesis penelitian ini menyatakan  terdapat pengaruh yang 

signifikan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja 

guru. Hasil penelitian diperoleh nilai F hitung  sebesar  6,378 lebih 

besar dari nilai F tabel  3,186 dengan tingkat signifikansi 0,003 < 0,05. 

Hal ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan 

antara motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Artinya 

variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja berperan terhadap 

munculnya kinerja guru. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 

dinyatakan diterima. Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Yudianto (2008) yang menemukan adanya pengaruh 

yang signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap  

kinerja guru. 

 Seorang guru yang melakukan aktivitas mengajar dikarenakan 

ada motivasi yang mendasarinya. Memotivasi berarti memberi motif 

atau memberi dorongan. Motivasi dapat pula diartikan faktor yang 
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mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. Sedangkan 

motivasi kerja adalah dorongan yang menyebabkan seorang guru 

bersedia melakukan kegiatan mengajar. Guru dalam melaksanakan 

tugas mengajar di sekolah memerlukan motivasi baik dari faktor 

eksternal maupun internal. Motivasi guru dalam mengajar berupa 

intensitas (kesungguhan dan ketekunan) yang tinggi dalam 

melaksanakan tugas mengajar, guru akan berusaha meningkatkan 

kemampuan diri untuk selalu menampilkan pelayanan yang lebih baik 

dalam mengajar dan guru mempunyai tanggung jawab moral. Motivasi 

merupakan dorongan individu untuk menjadi yang terbaik dalam 

menjalankan suatu tugas atau dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Guru yang memiliki motivasi tinggi akan senantiasa bekerja dengan 

maksimal, menaati apa yang menjadi peraturan organisasi dan berusaha 

menunjukkan yang terbaik bagi organisasinya serta memiliki tanggung 

jawab yang besar atas tugas-tugasnya. Motivasi yang tinggi juga akan 

mendorong guru mengembangkan kreativitas dan mengaktualkan 

semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai 

kinerja yang maksimal. 

Diungkapkan oleh Stoner (1992) bahwa penelitian David 

McClelland telah mengindikasikan suatu kebutuh-an yang kuat akan 

prestasi berhubungan dengan seberapa tinggi individu-individu 

termotivasi untuk mengerjakan dengan baik tugas-tugas pekerjaan 

mereka. Jadi, individu yang mempunyai kebutuhan yang tinggi akan 

prestasi (need for Achievement) cenderung sangat termotivasi oleh 

situasi kerja yang menantang dan kompetitif. Ditambahkan oleh 

Manullang (1981) dalam Mahesa (2010), bahwa seseorang yang 

memiliki kebutuhan untuk berprestasi (need for achievement) akan 
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mempunyai keinginan yang kuat untuk mencapai keberhasilan atau 

kepuasan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi berkaitan 

dengan kepuasan. 

Temuan dalam penelitian ini tentang kinerja guru terdapat  13 

responden (25%) mempunyai kinerja dengan kategori sangat tinggi dan 

38 responden (73,08%) mempunyai kinerja dengan kategori tinggi. 

Sedangkan 1 responden (1,92%) mempunyai kinerja dengan kategori 

cukup. Kinerja  guru yang termasuk dalam kategori sangat tinggi dan 

tinggi, tidak lepas dari kemampuan dan kemauan guru untuk bekerja 

dengan sungguh-sungguh, di mana kemauan dan kemampuan ini 

merupakan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri 

guru itu sendiri. Penelitian ini juga menemukan 7 responden (13,46%) 

mempunyai motivasi kerja dengan kategori sangat tinggi, 37 responden 

(71,15%) mempunyai motivasi kerja dengan kategori tinggi, dan 8 

responden (15,39%) mempunyai motivasi kerja dengan kategori cukup. 

Tingginya motivasi kerja yang dimiliki oleh guru SMA 

Muhammadiyah tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi 

munculnya motivasi tersebut. 

Hal di atas sejalan dengan  pernyataan Robbin (2001), bahwa 

kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), 

motivasi atau motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), jadi 

kinerja = ƒ (A x M x O). Artinya: kinerja merupakan fungsi dari 

kemampuan, motivasi dan kesempatan. Dengan demikian, kinerja 

ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi dan kesempatan. 

Seperti telah dijelaskan oleh Koontz (1990) bahwa motivasi mengacu 

pada dorongan dan upaya untuk memuaskan suatu keinginan atau 

tujuan, sedangkan kepuasan mengacu pada pengalaman yang 
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menyenangkan pada saat terpenuhinya suatu keinginan. Dengan kata 

lain motivasi merupakan dorongan kearah suatu hasil sedangkan 

kepuasan merupakan hasil yang telah dicapai atau dialami. Dengan kata 

lain jika guru puas terhadap perlakuan organisasi sekolah, mereka  akan 

terdorong untuk bekerja penuh semangat dan bertanggung jawab. Dari 

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja dan kepuasan 

kerja mempunyai pengaruh terhadap munculnya kinerja guru. Adapun 

besarnya sumbangan efektif yang dapat diberikan oleh variabel 

motivasi kerja dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru adalah 

20,7%. Sisanya 79,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti 

dalam penelitian ini. 

 




