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ABSTRAK 

Yayah Aryatie : NIM 4122516210331, 2018. Pengaruh Kompetensi dan Motivasi 
Guru Terhadap Kinerja Guru (Suatu studi pada Guru SMA Mekarwangi Lembang 
Kabupaten Bandung Barat), Tesis Program Pascasarjana Universitas Winaya 
Mukti Program Magister Manajemen. Di bawah Bimbingan Bapak Dr. Ir. H. 
Adriza., M.Si dan Bapak H. Nandang Djunaedi, Drs.,MM., CHRA 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis “Pengaruh Kompetensi dan Motivasi 
Guru Terhadap Kinerja Guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat” 
jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian adalah sebanyak 33 orang guru. Metode 
Penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif (Deskriptif Survey) dan Metode 
Verifikatif (Verifikatif Survey). 
Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa Variabel Kompetensi (X1) Guru 
SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori baik,namun 
masih ada aspek yang lemah yaitu guru belum memiliki sifat yang kokoh dan mudah 
tergoyahkan dan dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif serta belum bisa menghadapi 
tantangan dalam segala situasi dan guru berpenampilan rapih, sopan sesuai dengan aturan 
yang dibuat dan disepakati pihak sekolah. Variabel Motivasi (X2), Guru SMA 
Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori baik, namun 
demikian masih ada beberapa aspek lemah, yaitu motivasi kerja timbul karena dorongan 
yang kuat untuk mencari posisi dalam kelompok dan dalam pencapaian target yang telah 
ditetapkan, sedangkan Varibel Kinerja guru (Y) pada SMA Mekarwangi Lembang 
Kabupaten Bandung Barat berada pada kategori baik, namun demikian masih ada aspek 
yang lemah, yaitu memiliki inisiatif yang berguna dalam membantu penyelesaian 
pekerjaan  yang lebih baik dan terampil dalam menyelesaikan pekerjaan 
Kompetensi yang harus ada pada guru, berpengaruh terhadap Kinerja guru SMA 
Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, hal ini berarti semakin Kompetensi 
yang dimiliki oleh guru baik maka kinerja guru semakin baik, sebaliknya semakin rendah 
kompetensi yang dimiliki guru maka kinerja guru semakin kurang baik. Motivasi kerja 
guru berpengaruh pada kinerja guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 
Barat. Hal ini berarti semakin motivasi kerja guru tinggi,  maka kinerja guru semakin baik 
pula, sebaliknya semakin rendah motivasi kerja guru maka kinerja guru semakin kurang 
baik. Ada pengaruh yang signifikan secara simultan Kompetensi yang dimikiki oleh guru 
dan Motivasi kerja guru, maka Kinerja guru semakin baik pula. Sebaliknya semakin 
rendah kompetensi dan motivasi kerja guru maka kinerja guru semakin kurang baik. 
Berdasarkan hasil pembahasan penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai 
berikut : 

1. Bagi guru Hendaknya kompetensi yang sudah dimiliki dijadikan modal utama 
dalam mengajar sehingga siswa terpenuhi haknya untuk belajar sesuai dengan 
kompetensi yang diminati, dan  motivasi yang sudah ada lebih dikuatkan lagi 
untuk mencapai kinerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan yang ingin 
dicapai. 

2. Kepada Kepala Sekolah agar lebih membina dengan adanya supervisi guru secara 
berkala supaya dapat dimonitor dengan baik dan memberikan stimulus yang baik 
kepada para guru berupa reward serta punishment berupa kenaikan gaji berkala, 
tambahan jabatan struktural, dan punishment yang lebih mendidik untuk lebih 
meningkatkan kualitas kinerja guru.  

Kata Kunci : Kompetensi, Motivasi, Kinerja Guru  



ABSTRACT 

Yayah Aryatie : NIM 4122516210331, 2018. Influence of Teacher Competency and 
Motivation on teachers’ Performance at SMA Mekarwangi Lembang in West Bandung 
Regency. Thesis of the postgraduate program at Winaya Mukti University, Master of 
Management Program, under the guidance of Dr. Ir. H. Adriza., M.Si and  H. 
Nandang Djunaedi, Drs.,MM., CHRA 
The purpose of this study was to analyze “The Effect of Teachers” Performance at SMA 
Mekarwangi Lembang in West Bandung Regency” the number of samples used in the 
study were 33 teachers. The researchmethode used was the Descriptive Method 
(Descriptive Survey) and the Verification Method (Verification Survey). 
The Results of the analysis and discussion showed that the Competency Variables (X1) of 
the Teachers of SMA Mekarwangi Lembang High school in West Bandung Regency are in 
the good category, but there were still weak aspects namely the teacher does not have a 
hefty character and easily deterred nature and it can be influenced by negative 
circumstances challenges in all situations and then teachers should look neat, polite also  
in accordance with the rules made and agreed by the school. 
Motivation Variables (X2), the teachers of Mekarwangi Lembang in West Bandung 
Regency are in the good category, however there were still some week aspects, namely 
work motivation appeard because of a strong urge to find positions in groups and in 
achieving predetermined target,  while variabels Teacher Performance (Y) in SMA 
Mekarwangi Lembang West Bandung Regency was in the good category, however there 
were still weak aspects, namely having initiatives that are useful in helping to solve better 
and skilled work in comepleting work competencies that must be in the teacher, 
inpluential to word the performance off teachers at SMA Mekarwangi lembang in west 
Bandung Regency, this means that the more competencies possessed by the teacher is 
good, the beatheer the teacher’s performance on the contrary the lower the competency 
the teacher has, the teacher’s performance is getting weak.  
Teachers work’s motivation influenced the teachers ferpormens at SMA Mekarwangi 
Lembang West Bandung Regency. This means that the more the teacher work motivation 
is high, the better the teacher’s performance on the contrary the lower the motivation off 
the teacher’s work, the teacher performance is getting weak. There was signifcance 
simultaneously competency effect thet is owned by the teacher and the teachers’ work 
motivation, the teacher’s performance is getting better as always Conversely the lower 
the competence and motivation of the teacher’s work, the teacher’s performance is 
getting weak. Based on the finding of the research above, the researcher provided the 
following suggestions: 
1. For teachers that should the competencies that have been owned be the main capital 

in teaching so that students are fulfilled their rights to learn according to the 
competencies that are in demand, and existing motivation is further strengthened to 
obtain better performance in achieving the goals to be accomplished. 

2. To Principal that should be more nurturing with teacher supervision periodically soi 
that it can be monitored properly  and provide a good stimulus to teachers in the 
form of reward and punishment in the form of periodic salary increases, additional 
structural positions, and more educating punishment to further improve the quality 
of teacher’s performance  

Keywords :  Competency, Motivation, Teacher Performance.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar  Belakang Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia (SDM) yang  secara mendasar pendidikan 

mempunyai peranan meningkatkan kemampuan dasar manusia untuk 

mendapatkan manfaat, mengembangkan serta menguasai Iptek. Pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (UU Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 Pasal 1 Tahun 2003). Misi pendidikan yang mempunyai kaitan 

dengan kompetensi guru adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

mengembangkan kualitas manusia. Pengembangan kompetensi dan kualitas 

guru merupakan suatu keharusan agar guru mampu mempersiapkan generasi 

muda dalam menghadapi masa depannya. Ia dituntut agar mempunyai 

wawasan yang luas di bidangnya agar mampu berinovasi untuk 

memperbaiki pembelajaran. Kompetensi  ini dicapai melalui penelaahan 

yang relevan dan studi-studi yang luas serta mendalam dalam bidang ilmu 

keahlian guru.  Oleh karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dibutuhkan adanya tenaga-tenaga pengajar yang mempunyai 
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kompetensi, sebab kompetensi guru berpengaruh langsung terhadap Kinerja 

Guru peserta  didik. 

Banyak komponen yang berkontribusi dalam pendidikan, namun 

kompenen tenaga kependidikan atau guru yang merupakan salah satu faktor 

yang sangat penting dalam menentukan kualitas peserta didiknya. 

Penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu dan teknologi telah 

membawa pengaruh yang sangat besar dalam bidang pendidikan. Akibat 

dari pengaruh-pengaruh itu, pendidikan semakin mengalami kemajuan, 

sehingga mendorong berbagai usaha pembaharuan. Sejalan dengan 

kemajuan tersebut maka pendidikan di sekolah-sekolah telah menunjukkan 

perkembangan yang pesat. Perubahan dan pembaharuan bukan saja terjadi 

dalam bidang kurikulum, metodologi pengajaran, peralatan, dan penilaian 

pendidikan, tetapi juga terjadi dalam bidang administrasi, organisasi dan 

personal. Bahkan secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perubahan 

dalam sistem pendidikan  mencakup seluruh komponen yang ada. 

Guru merupakan bagian terpenting dalam proses belajar mengajar, 

baik dijalur Pendidikan formal maupun informal. Oleh sebab itu, dalam 

setiap upaya peningkatan kualitas Pendidikan ditanah air, tidak dapat 

dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru itu 

sendiri. Guru juga merupakan salah satu unsur di bidang Pendidikan yang 

harus berperan secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga 

pendidik yang profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin 
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mengalami perkembangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

berfungsi untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Peran guru 

sebagai agen pembelajaran, juga berfungsi untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan nasioal. Dalam meningkatkan tugas dan tanggung jawab 

tersebut, seorang guru dituntut memiliki beberapa kemampuan dan 

keterampilan tersebut adalah sebagian dari kompetensi guru. Kompetensi 

merupakan kemampuan yang mutlak dimiliki guru agar tugasnya sebagai 

pendidik dapat terlaksana dengan baik. Dalam undang-Undang guru dan 

Dosen No. 14/2005 dan Peraturan Pemerintah No. 19/2005 dinyatakan 

bahwa kompetensi guru meliputi kopetensi kepribadian, pedagogic, 

professional dan Sosial. 

Tugas guru sebagai profesi meliputi  mendidik, mengajar, membina 

dan melatih. Proses belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru 

untuk meningkatkan peran dan kemampuannya karena Kinerja Guru siswa 

sebagian besar ditentukan oleh peranan dan kemampuan guru. Guru yang 

berkompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

efektif dan akan lebih mampu mengelola kelasnya sehingga Kinerja Guru 

siswa berada pada tingkat optimal. 

Kemampuan yang harus dimiliki seorang guru merupakan salah satu 

kriteria keberhasilan Pendidikan. 

Istilah kemampuan guru (Teacher Competency) the ability of a 

teacher to responsibility perform or her appropriately. Hal ini merupakan 

kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru dalam kemampuannya 



4 

 

 

 

untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan 

layak. 

Glickman (Bafadal, 2003 : 5) menegaskan bahwa seseorang akan 

bekerja secara profesional bila mana orang tersebut memiliki kemampuan 

(ability) dan motivasi (motivation). Jadi motivasi guru dalam mengajar 

dapat mempengaruhi efektifitas belajar para siswa. Tidak sedikit guru yang 

yang tidak memiliki motivasi untuk mengajar akan menimbulkan banyak 

masalah terhadap hasilbelajar siswa, sehingga proses belajar tidak optimal 

dan tujuan pembelajaran tidak tercapai. 

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam pendidikan secara 

keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan utama, figur yang 

satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara masalah 

pendidikan, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem 

pendidikan, guru memegang peran utama dalam membangun pendidikan, khususnya 

yang diselenggarakan secara formal di sekolah, guru juga sangat menentukan 

keberhasilan peserta didik, terutama dalam kaitannya dengan proses 

belajar mengajar. 

Rendahnya kinerja guru seperti mengajar tidak sesuai dengan 

kompetensinya, struktur tugas yang tidak jelas, jadwal kerja yang tumpang tindih, 

sangat mempengaruhi kualitas pendidikan yang dihasilkan. Seorang guru harus 

memiliki persyaratan-persyaratan khusus, mengetahui landasan pendidikan untuk 

mentransformasikan informasi maupun pelajaran kepada siswa. Meskipun 

demikian guru bukanlah satu-satunya sumber informasi di dalam kelas, siswa harus 

diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Tugas guru yang utama bukan lagi 

menyampaikan pengetahuan melainkan memupuk pengertian, membimbing mereka 
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untuk  belajar sendiri. Kemampuan untuk menemukan sendiri dan belajar sendiri 

dianggap dapat dipelajari (Nasution, 2002: 21).  

Guru sebagai tenaga professional seharusnya memilki pengetahuan dan 

pengalaman di bidangnya. Guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

cukup dalam bidangnya akan mampu melihat ke depan dalam peningkatan 

perkembangan unit pelayanan teknis (UPT).  Kinerja guru dapat dilihat dari 

penguasaan guru terhadap kompetensi yang dimiliki sebagai tenaga profesional.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, diantaranya adalah kompetensi 

yang memadai dan wajar,  kondisi kerja yang aman dan sehat, kesempatan untuk 

mengembangkan kemampuan, rasa ikut memiliki, motivasi kerja, disiplin kerja dan  

lain-lain. Namun dalam penelitian ini, hanya akan meneliti kinerja guru yang 

dipengaruhi oleh motivasi kerja, dan disiplin kerja. Motivasi kerja adalah dorongan 

kerja yang timbul pada diri seseorang untuk berperilaku dalam mencapai tujuan 

yang telah ditentukan (Wahjosumidjo,  177).  

Motivasi menurut Berelson & Steiner (dalam Wahjosumidjo,1994:  

menjelaskan bahwa motivasi adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi 

perilaku seseorang agar supaya mengarah tercapainya tujuan organisasinya. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan 

(Mc.Donald, 2001: 71). Energi yang dimaksud adalah keinginan seseorang untuk 

beraktifitas guna mencapai tujuannya.  

Perilaku yang timbul pada diri seseorang atau bawahan dalam kerangka 

motivasi sebagai konsep manajemen, didorong adanya kebutuhan. Dengan 

demikian maka kebutuhan merupakan daya dorong (motivasi) seseorang untuk 

berperilaku ke arah tercapainya tujuan. Beberapa hal yang dapat membangkitkan 
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motivasi kerja guru diantaranya adalah upah yang layak, suasana kerja yang 

menyenangkan, kesempatan untuk berkembang, kebutuhan akan pengakuan, dan 

kebutuhan berprestasi. 

Kinerja dalam kamus besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai cara, 

perilaku, dan kemampuan seseorang (Poerwadarminta, 2005 : 598), Sedangkan 

Hadari Nawawi (1996 : 34) mengartikan kinerja sebagai prestasi seseorang dalam 

suatu bidang atau keahlian tertentu, dalam melaksanakan tugasnya atau 

pekerjaannya yang didelegasikan dari atasan dengan efektif dan efesien. Lebih 

lanjut beliau mengungkapkan bahwa kinerja adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

individu dalam melakukan sesuatu pekerjaan, sehingga terlihat prestasi 

pekerjaannya dalam mencapai tujuan. 

Anwar Prabu Mangkunegara, (2004 : 67) mengungkapkan bahwa istilah 

kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Sehingga dapat 

didefinisikan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Kane (1986 : 237), kinerja 

bukan merupakan karakteristik seseorang, seperti bakat atau kemampuan, tetapi 

merupakan perwujudan dari bakat atau kemampuan itu sendiri. Pendapat tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja merupakan perwujudan dari kemampuan dalam bentuk 

karya nyata. Kinerja dalam kaitannya dengan jabatan diartikan sebagai hasil yang 

dicapai yang berkaitan dengan fungsi jabatan dalam periode waktu tertentu. 

Guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. 

Guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di 

tempat tertentu, tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tetapi bisa juga di 
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masjid, surau, mushala, rumah, dan sebagainya (Syaiful Bahri Djamarah, 2000: 

31). Maka guru di jaman sekarang sudah mendapat arti yang luas lagi dalam 

masyarakat. Semua orang yang pernah memberikan suatu ilmu atau kepandaian 

tertentu kepada seseorang atau sekelompok orang dapat disebut guru, misalnya: 

guru silat, guru senam, guru mengaji, guru menjahit, dan sebagainya (Ngalim 

Purwanto, 1988: 138). Namun dalam pembahasan berikutnya, guru yang dimaksud 

adalah seseorang yang mengajar di sebuah lembaga pendidikan, terutama di 

sekolah/ madrasah. 

Guru dikatakan sebagai pendidik, menurut UUSPN No. 20/2003 Bab XI 

Pasal 39 Ayat 2) dinyatakan bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga profesional 

yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 

pembimbingan dan pelatihan. Menurut UU No. 14 tahun 2004 tentang Guru dan 

Dosen,  yang disebut guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dari dua undang-undang tersebut 

jelas bahwa Guru merupakan seorang tenaga kependidikan yang professional 

berbeda pekerjaannya dengan yang lain, karena ia merupakan suatu profesi, maka 

dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya (Tabrani Rusyan, 1990: 5). 

Guru adalah seseorang yang professional dan memiliki ilmu pengetahuan, 

serta mengajarkan ilmunya kepada orang lain, sehingga orang tersebut mempunyai 

peningkatan dalam kualitas sumber daya manusianya. Maka kinerja guru berkaitan 

dengan tugas perencanaan, pengelolalan pembelajaran dan penilaian Kinerja Guru 

siswa. Sebagai perencana, maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang 
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sesuai dengan kondisi di lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu 

menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar 

dengan baik, dan sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan 

penilaian proses dan Kinerja Guru siswa. (Sanjaya, 2005:13-14). 

Tugas dan peranan guru dijelaskan lebih lanjut oleh Brown dalam 

Sardiman (2000: 142) bahwa tugas dan peranan guru, antara lain: menguasai dan 

mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran 

sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral 

maupun etika. Jadi, kinerja merupakan hal yang penting bagi organisasi serta dari 

pihak guru itu sendiri. Kinerja guru dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang 

berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun yang berhubungan dengan 

lingkungan sekolah atau organisasi. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja guru 

adalah disiplin. Tanpa adanya disiplin, maka segala kegiatan yang akan dilakukan 

akan mendatangkan hasil yang kurang memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan. 

Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya pencapaian sasaran dan tujuan organisasi 

serta dapat juga menghambat jalannya program organisasi yang dibuat. Jika dilihat 

secara riil, faktor kedisiplinan memegang peranan dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari para guru. Seorang guru yang mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi akan 

tetap bekerja dengan baik walaupun tanpa diawasi. Seorang guru yang disiplin tidak 

akan mencuri waktu kerja untuk melakukan hal-hal lain yang tidak ada kaitannya 

dengan pekerjaan.   
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Kinerja guru juga ditentukan oleh  disiplin kerja yang tinggi. Dengan 

demikian sekolah yang di dalam proses belajar-mengajar tumbuh kedisiplinan, akan 

berfungsi sebagai pembentuk nilai dan norma individu, penguasaan diri, sikap dan 

tanggung jawab bagi guru. Kurang disiplinnya guru-guru dalam melaksanakan 

tugas, seperti datang ke sekolah terlambat, bersikap masa bodoh terhadap siswa 

berakibat kualitas peserta didik menjadi rendah.  

Kinerja guru di sekolah mempunyai peran yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan sekolah. Kinerja guru akan dirasakan oleh siswa atau orang tua 

siswa. Untuk itu guru harus benar – benar kompeten dibidangnya dan guru juga 

harus mampu mengabdi secara optimal. Untuk mewujudkanna diperlukan adanya 

komponen yang mendukung, salah satunya adalah kinerja guru yang profesional. 

(Uzer, 2005: 22)  guru profesional adalah “orang yang memiliki kemampuan dan 

keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan 

fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal”. 

Berdasarkan permendiknas Republik Indonesia Guru mata pelajaran hanya 

mengampu satu jenis mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang 

dimilikinya. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2007 juga 

menjelaskan bahwa ada empat kompetensi sebagai guru profesional yaitu 

kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian. Kompetensi yang 

dimiliki guru tersebut menunjuk pada kinerja guru. 

Masih rendahnya kinerja guru seperti mengajar tidak sesuai dengan 

kompetensinya, struktur tugas yang tidak jelas. Seorang guru harus memiliki 

persyaratn-persyaratan khusus, mengetahui landasan pendidikan untuk 

mentrasformasikan informasi maupun pelajaran kepada siswa. Meskipun demikian 

guru bukanlah satu-satunya sumber informasi di dalam kelas, siswa harus diberi 
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kesempatan untuk mengembangkan diri. Tugas guru yang utama bukan 

pengetahuan lagi menyampaikan pengetahuan melainkan memupuk pengertian, 

membimbing mereka untuk belajar sendiri. 

Guru sebagai tenaga profesional seharusnya memiliki pengetahuan dan 

pengalaman di bidangnya. Guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang 

cukup dalam bidangnya akan mampu melihat ke depan dalam peningkatan 

perkembangan unit pelayanan teknis (UPT). Kinerja guru dapat dilihat dari 

penguasaan guru terhadap kompetensi yang dimiliki sebagai tenaga profesional. 

Tabel. 1.1 

Kinerja Guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

NO URAIAN TARGET (%) CAPAIAN (%) 

1 Kuantitas Kerja 95 % 80 % 

2 Kualitas Kerja 95 % 80 % 

3 Kerjasama 95 % 85 % 

4 Tanggung Jawab 95 % 80 % 

5 Inisiatif 95 % 75 % 

6 Loyalitas Kerja 95 % 80 % 

Tabel Kinerja Guru Sumber wakasi Kurikululum SMA Mekarwangi Lembang 

Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk melakukan 

sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

dengan hasil seperti yang diharapkan (Rivai, 2009: 547). Dari pengertian tersebut 

dapat dirumuskan bahwa kinerja (performance) adalah hasil kerja yang dapat 

ditampilkan atau penampilan kerja seorang guru. Dengan demikian kinerja seorang 

guru dapat diukur dari hasil kerja, hasil tugas, atau hasil kegiatan dalam kurun 

waktu tertentu. Menurut Mulyasa (2008: 9), terdapat beberapa hal yang 
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menyebabkan lemahnya kinerja guru, antara lain rendahnya pemahaman tentang 

strategi pembelajaran, kurangnya kemahiran dalam mengelola kelas, rendahnya 

kemampuan melakukan dan memanfaatkan penelitian tindakan kelas (classroom 

action research), rendahnya motivasi berprestasi, kurang disiplin, rendahnya 

komitmen profesi, serta rendahnya kemampuan manajemen waktu. 

Menurut Wirawan (2009: 9), kinerja mempunyai hubungan kausal dengan 

kompetensi (competency atau ability). Kinerja  merupakan fungsi dari kompetensi, 

sikap dan tindakan. Kompetensi melukiskan karakteristik pengetahuan, 

keterampilan, perilaku, dan pengalaman untuk melakukan suatu pekerjaan atau 

peran  tertentu secara efektif. Dengan menggunakan sumber daya manusia sebagai 

faktor penentu keberhasilan maka kompetensi merupakan aspek penentu 

keberhasilan. Kompetensi merupakan kajian yang strategis karena akan mendukung 

organisasi untuk memfokuskan, memobilisasi dan mengarahkan seluruh aktivitas 

sumber daya manusia yang mempengaruhi keberadaan organisasi. Sebagaimana 

dikemukakan Mathis dan Jackson dalam Yuniarsih dan Suwatno (2009: 23) 

mendefinisikan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar yang dapat 

dihubungkan dengan peningkatan kinerja individu atau tim. Menurut Draganidis & 

Mentzas dalam Marwansyah (2010: 35) pengelompokan kompetensi terdiri dari 

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill), kemampuan (abilities) dan atau 

karakteristik lainnya misalnya sikap (attitude), perilaku (behaviour) dan 

kemampuan fisik (physical ability). Menurut undangundang No. 14 Tahun 2005, 

kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus 

dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Menurut PP 74 Tahun 2008 Tentang Guru pasal 3 kompetensi 

guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 
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dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Berdasarkan beberapa referensi yang ada penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

pada SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten bandung Barat, maka penulis 

mengajukan topik bahasan dengan judul penelitian  : 

”“Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru di 

SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat.”  

 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

maka masalah pokok yang ditelaah dalam penelitian ini adalah persepsi 

mengenai kompetensi dan motivasi guru dalam kinerja guru di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Untuk mencapai Kinerja Guru yang tinggi diperlukan motivasi 

karena motivasi merupakan dorongan untuk bekerja lebih tinggi, jika 

motivasi rendah, maka efektivitas belajar sulit untuk dicapai secara cepat 

dan baik. 

Peran kompetensi untuk mencapai Kinerja Guru sangatlah penting, 

tanpa memiliki kompetensi yang dibutuhkan, siswa sangat sulit untuk 

mencapai Kinerja Guru yang tinggi, kompetensi guru yang kurang menjadi 

kendala bagi sekolah dalam mencapai Kinerja Guru yang tinggi, dengan 

demikian, secara otomatis guru sulit untuk berperan lebih tinggi terhadap 

siswa. 
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Dengan memperhatikan latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:   

1. Kinerja guru pada umumya relative tidak memenuhi target yang 

diinginkan, diduga disebabkan oleh kompetensi dan motivasi kerja 

yang rendah, artinya untuk meningkatkan kinerja guru perlu didukung 

oleh kompetensi yang dimiliki oleh guru itu sendiri dan motivasi 

kerja, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. 

2. Menurunnya motivasi guru terlihat dari sering terlambatnya 

kehadiran, menurunya semangat dan gairah kerja, dan inisiatif guru 

dalam melaksanakan tugas, dikarenakan tidak terpenuhinya 

kesejahteraan. 

3. Rendahnya kompetensi yang dimiliki guru SMA Mekarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat, sehingga hasil proses belajar mengajar 

jauh dari harapan yang diinginkan.  

4. Kurangya kinerja guru diindikasikan oleh kompetensi guru yang 

rendah karena kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan 

peroses pembelajaran kurang optimal. 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari identifikasi masalah, sebagaimana dipaparkan 

diatas maka, dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana kompetensi guru pada SMA Mekarwangi Lembang  

2. Bagaimana motivasi kerja guru pada SMA Mekarwangi Lembang 

3. Bagaimana kinerja guru pada SMA Mekarwangi Lembang 
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4. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru pada SMA Mekarwangi Lembang baik secara parsial 

maupun simultan  

1.3. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai dalam kemampuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis; 

1. Kompetensi  terhadap kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat. 

2. Motivasi  terhadap kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat. 

3. Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Barat. 

4. Seberapa besar Pengaruh kompetensi dan motivasi  terhadap kinerja 

guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, baik 

secara parsial maupun simultan. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan studi lanjutan yang 

relevan dan bahan kajian kearah pengembangan konsep-konsep 

pengembangan guru yang mendekati pertimbangan konstektual dan 

konseptual , serta kultur yang berkembang pada dunia pendidikan dewasa 

ini. Pembahasan tentang kompetensi dan motivasi guru dengan proses dan 

kinerja guru ini juga diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada 
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guru dalam rangka meningkatkan profesi sebagai seorang pendidik yang 

professional yang diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan 

bagi guru-guru yang ada di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat mengenai pengaruh kompetensi dan motivasi guru dalam 

mengajar terhadap kinerja guru.  

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini dapat dipandang dari segi : 

1. Aspek Teoritis 

a) Salah satu wujud kontribusi akademik dalam mengembangkan 

konsep Manajemen Sumber Daya Manusia. 

b) Melalui penelitian ini penulis mendapatkan mengaplikasikan 

pengalaman dan pengetahuan berdasarkan ilmu atau teori yang 

sudah diperoleh selama perkuliahan dan selama penelitian, 

sehingga bisa menambah wawasan bagi penulis. 

2. Aspek Praktis 

a) Bagi pihak SMA Mekarwangi Lembang 

Dapat digunakan sebagai literatur maupun bahan rujukan atau 

masukan bagi sekolah mengenai kinerja guru. 
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b) Bagi pihak lain 

Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain yang ingin 

menggunakannya sebagai referensi dalam penelitian atau karya 

ilmiah selanjutnya. 

c) Bagi pihak praktisi pendidikan 

Sebagai bahan masukan kepada para praktisi pendidikan bahwa 

tujuan pendidikan nasional akan tercapai bila didukung oleh 

kualitas kinerja yang baik dari para tenaga kependidikan dan guru. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2.1.  Kajian Pustaka 

2.1.1.  Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan adalah suatu proses atau sistem pengelolaan. 

Manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan 

peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. 

Kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan agar 

terlaksana proses belajar mengajar yang baik, yang mencakup 8 standar 

pendidikan, yaitu : 

1. Standar isi  

Dalam pengembangannya standar isi telah dikembangkan oleh BNSP dan 

menjadi Peraturan Mentri Pendidikan Nasional  (Permendiknas) RI Nomor 

22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk suatu pendidikan dasar dan 

menengah. Standar isi adalah cakupan materi dan tingkat kompetensi 

untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan 

tertentu, yang  meliputi :  program kurikulum administrasi kurikulum, 

metode penyampaian,sistem evaluasi, sistem bimbingan. 

2. Standard Proses 

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar 

kompetensi lulusan, hal ini sebagaimana yang dicantumkan dalam 

Peraturan Pemerintah RI  Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 
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Pendidikan Pasal 1 Ayat 6 yang mana cakupan dalam standar proses  

meliputi : 

1) Perencanaan proses pembelajaran 

2) Pelaksanaan proses pembelajaran 

3) Penilaian hasil pembelajaran 

4) Pengawasan proses pembelajaran 

3. Standar Kompetensi Lulusan  

SKL adalah bagian dari Standar Nasional Pendidikan yang merupakan 

kriteria komponen lulusan minimal yang berlaku di seluruh wilayah 

hukum NKRI, yang berfungsi sebagai kriteria dalam menentukan 

kelulusan peserta didik pada setiap satuan pendidikan serta arah 

peningkatan kualitas pendidikan. 

4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  

Adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun 

mental, serta pendidikan dalam jabatan, yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhusussannya, 

serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Yang meliputi : 

Kompetensi keahlian dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan. 

5. Standar Sarana Prasarana 

Adalah yang berkaitan dengan kriteria minimum tentang ruang belajar, 

tempat berolah raga, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, tempat 
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bermain, tempat berkreasi dan berekspresi dan berekspresi serta sumber 

belajar lainnya. 

6. Standard Pengelolaan Pendidikan 

Standar Pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan 

dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pendidikan  

pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota Provinsi atau Nasional 

agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan, yang 

meliputi : 

1) Perencanaan program Sekolah/Madrasah 

2) Pelaksanaan rencana kerja sekolah 

3) Monitoring dan evaluasi 

4) Kepemimpinan sekolah/madrasah 

5) Sistem informasi manajemen 

7. Standar Pembiayaan Pendidikan 

Standara Pembiayaan Pendidikan adalah standar yang mengatur 

komponen dan besarnya biaya operasioal satuan pendidikan yang berlaku 

selama satu tahun. Biaya Operasional Pendidikan adalah bagian dari dana 

pendidikan yang diperlakukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan 

pendidikan agar dapat berlangsung sesuai dengan standar pendidikan 

secara teratur dan berkelanjutan. Dalam rinciannya biaya operasional 

terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. 
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8. Standar Penilaian Pendidikan 

Standar Penilaian Pendidikan adalah proses pengumpulan dan 

pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian Kinerja Guru peserta 

didik, sedangkan evaluasi pendidikan adalah pengendalian, penjaminan 

mutu pendidikan. 

Pendidikan dalam sistem manajemen pendidikan sebagai akibat dari 

dianutnya pendekatan dalam system pendidikan. System pendidikan 

adalah suatu kesatuan dari berbagai unsur yang satu dengan yang lainnya 

saling berhubungan dan bergantung didalamnya mengemban tugas untuk 

mencapai tujuan system tersebut.  

Unsur-unsur dari luar yang memasuki system dan kemudian mengalami 

proses disebut keluaran atau output (Oemar Hamalik, 2007 : 78). 

a. Tujuan Manajemen Pendidikan  

Secara umum tujuan manajemen pendidikan dalam proses pembelajaran 

adalah untuk menyusun suatu system pengelolaan yang meliputi : 

1) Administrasi dan organisasi kurikulum 

2) Pengelolaan dan ketenagaan 

3) Pengelolaan sarana dan prasarana 

4) Pengelolaan pembiayaan 

5) Pengelolaan media Pendidikan 

6) Pengelolaan hubungan dengan masyarakat, yang manajemen 

keterlaksanaan proses pembelajaran yang relevan, efektif dan efisien 

yang menunjang tercapainya tujuan pendidikan. 
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Kemudian jika dilihat secara lebih khusus tujuan dari pelaksanaan 

manajemen pendidikan adalah tercapainya system pengelolaan yang 

relevan, efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan dengan mencapai 

sasaran dengan suatu pola struktur organisasi pembagian tugas dan 

tanggung jawab yang jelas antara pemimpin program, tenaga pelatih 

fasilitator, tenaga perpustakaan, tenaga teknis lain, tenaga tata usaha dan 

tenaga pembina. Selain itu manajemen pendidikan bertujuan untuk 

memperlancar pengelolaan program pendidikan dan keterlaksanaan 

proses pembelajaran berdasarkan pendekatan cara belajar siswa aktif 

(Oemar Hamalik, 2007 : 80). 

b. Fungsi Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses 

pendidikan khususnya dengan pengelolaan proses pembelajaran. Dalam 

hubungan ini, terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan yaitu : 

1) Fungsi Perencanaan, mencakup beberapa kegiatan menentukan 

kebutuhan, penentuan staregi pencapaian tujuan, menentukan isi 

program pendidikan dan lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu 

dilakukan kegiatan penyusunan rencana, yang menjangkau kedepan 

untuk memperbaiki keadaan dan memenuhi kebutuhan dikemudian 

hari, menentukan tujuan yang hendak ditempuh, menyusun program 

yang meliputi pendekatan, jenis dan urutan kegiatan, menetapkan 

rencana biaya yang diperlukan, serta menunaikan jadwal dan proses 

kerja. 
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2) Fungsi Organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan 

prasarana, distribusi tugas dan tanggung jawab, dalam pengelolaan 

secara integral. Untuk itu perlu dilakukan kegiatan, seperti : 

mengidentifikasi jenis dan tugas/tanggungjawab dan wewenang, 

merumuskan aturan hubungan kerja. 

3) Fungsi koordinasi, yang berupaya menstabilisasi antara berbagai 

tugas, tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan 

dan berhasil program pendidikan. 

4) Fungsi motivasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi 

proses dan keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan 

sehubungan dengan adanya pembagian tuigas dan tanggung jawab 

serta kewenangan, se/hingga terjadi peningkatan kegiatan personal, 

yang pada gilirannya diharapkan meningkatkan keberhasilan program. 

5) Fungsi control, yang berupaya melakukan pengawasan, penilaian, 

monitoring, perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem manajemen 

pendidikan tersebut (Oemar Hamalik, 2007 :81) 

2.1.2 . Hakikat Kompetensi Guru 

a.  Pengertian Kompetensi 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, kompetensi adalah 

kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu) atau 

kemampuan menguasai (Bahasa, 2008,hal 719). 

Dalam konteks kependidikan, kompetensi adalah perilaku yang 

rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi 
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yang diharapkan. Adapaun kompetensi guru merupakan kemampuan 

seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara 

bertanggungjawab dan layak. (UU Nomor 14 Tahun 2005 (1) : 6)  

Kompetensi sebagai ability, yaitu kapasitas seorang individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Selanjutnya, dikatakan 

bahwa kemampuan individu dibentuk oleh kedua faktor, yaitu faktor 

kemampuan intelektual dan kemampuan fisik (Robbins, 2011 : 37). 

Istilah kompetensi menjadi sangat familiar dalam dunia pendidikan 

setelah adanya tuntutan terhadap guru harus memiliki kemampuan tidak 

hanya dalam penguasaan materi pelajaran, melainkan kemampuan memenej 

pembelajaran dari aspek metode pembelajaran dan memunculkan situasi 

pembelajaran yang menyenangkan ( Taruna, 2001: 186). 

Majid menjelaskan bahwa kompetensi yang  dimiliki oleh setiap 

guru akan menunjukkan kualitasnya dalam mengajar. Hal tersebut akan 

terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan professional dalam 

menjalankan tugasnya sebagai pendidik (Majid, 2005 : 6). Sementara itu 

Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas yang dikutip oleh Kunandar, 

bahwa “kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai dasar direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. 

Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh guru akan menunjukkan 

kualitas guru yang sebenarnya”. (Kunandar, 2007: 23). 

Jadi kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang yang berkaitan 

dengan kinerja berkriteria efektif dan unggul dalam suatu pekerjaan tertentu.  
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Dari pendapat diatas dapat difahami bahwa kompetensi merupakan 

syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap guru. Jika guru tidak memiliki 

kompetensi,  mustahil ia akan menjalankan tugasnya dengan baik dan 

optimal. 

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan 

profesi keguruannya. Dari uraian diatas, Nampak bahwa kompetensi 

mengacu pada kemampuan melaksanakan sesuatu yang diperoleh melalui 

pendidikan. Kompetensi guru menunjuk kepada performance dan perbuatan 

yang rasional untuk memenuhi spesifikasi tertentu didalam pelaksanaan 

tugas-tugas pendidikan. Dikatakan rasional mempunyai arah dan tujuan, 

sedangkan performance merupakan perilaku nyata dalam arti tidak hanya 

diamati tetapi mencakup sesuatu yang tidak kasat mata. 

b. Dimensi - dimensi Kompetensi Guru 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 10 (1) : 6,  tentang 

Standar Nasional Pendidikan secra tegas dinyatakan bahwa ada empat 

kompetensi yang harus dimiliki guru sebagai agen pembelajaran. Keempat 

kompetensi itu adalah kompetensi pedagogic, kompetensi kepribadian, 

kompetensi professional dan kompetensi sosial. 

1. Kompetensi Pedagogik 

Makna pedagogic menurut Danim (2010  :  47) adalah sebagai berikut 

Pedagogic berasal dari bahasa Yunani paidagogeo, dimana pais, 
genetif, paidos berarti “anak”dan ago berarti “memimpin” sehingga 
secara harfiah pedagogic berarti  “memimpin anak” Dalam Bahasa 
Yunani Kuno, umumnya kata pedagogik bermakna seorang budak 
(pembantu rumah tangga) yang mengawas pengajaran putra tuan atau 
majikannya. 
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Dilihat dari proses pembelajaran, kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik lebih 

lanjut, dalam standar nasional pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir 

(a) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi pedagogik 

adalah  kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi Kinerja Guru, dan pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan ragam potensi yang dimilikinya  (Putri Balqis  N 

U, 2014 ; 26-27). 

Adapun indikator kompetensinya adalah sebagai berikut : 

1) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, social, 

kultural, emosional dan intelektual. 

2) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik. 

3) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

4) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik 

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan pembelajaran. 

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi. 

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta 

didik 

8) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan Kinerja Guru 

9) Memanfaatkan hasil penelitian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

10) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran. 
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2. Kompetensi Kepribadian 

Menurut Kunandar (2007 : 56) menjelaskan bahwa “ kompetensi pribadi 

adalah sikap pribadi guru berjiwa Pancasila yang mengutamakan budaya 

bangsa Indonesia, yang rela berkorban demi kelestarian bangsa dan 

negaranya” Guru sebagai tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, 

memiliki karakteristik kepribadian yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan pengembangan sumber daya manusia (Zamhir, 2014 :740). 

Kompetensi kepribadian berkenaan dengan yang dimilikinya kepribadian 

yang mantap, stabil, dewasa dan arif (bijaksana), berwibawa, berakhlak 

mulia dan menjadi teladan bagi peserta didik (Azis, 2013 :107). 

Kepribadian seorang guru dapat ditunjukkan sebagai landasan kinerjanya 

seperti kematangan, kemandirian, kehidupan religi, kehidupan keluarga 

kehidupan keluarga, kreativitas dan sebagainya. (Surya, 2004  : 18). 

Indikator kompetensinya sebagai berikut : 

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan kebudayaan 

nasional Indonesia. 

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berahlak mulia dan 

teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil,dewasa, arif 

dan berwibawa. 

4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga 

menjadi guru dan rasa percaya diri. 

5) Menjungjung tinggi kode etik profesi guru. 

3. Kompetensi Sosial 

Kompetensi social berhubungan dengan kemampuan berkomunikasi 

dengan efektif dengan peserta didik, sesame pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 
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Indikator kompotensinya sebagai berikut: 

a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, seta tidak diskri-minatif karena 

pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang, 

keluarga, dan statuas social ekonomi. 

b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesame 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, dan 

masyarakat. 

c) Beradaptasi  di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik 

Indonesia yang memiliki keragam social budaya. 

d) Berkominikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain 

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain. 

4. Kompetensi Profesional 

Dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat (3) butir c, 

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi professional 

adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam yang memungkinkan membimbing peserta didij memenuhi 

standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. 

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Npmor 74 

Tahun 2008 Tentang Guru bab II pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi 

professional sebagaimana dimaksud adalah merupakan kemampuan guru 

dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu pengetahuan, tekhnologi dan 

seni budaya yang diampunya yang sekurang-kurangnya meliputi 

penguasaan: 

a. Materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi 

program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata 

pelajaran yang di ampu. 
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b. Konsep dan metode disiplin keilmuan, tekhnologi, atau seni yang 

relevan, yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran atau kelompok mata 

pelajaran yang akan diampu. 

2.1.3.  Motivasi 

Terry (Hasibun 2007 : 145) mengemukaan bahwa motivasi adalah 

keinginan yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk 

melakukan tindakan-tindakan. Sedangkan menurut Uno (2008:71), Motivasi kerja 

guru adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakan guru agar perilaku 

mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Motivasi kerja guru yaitu suatu kekuatan potensial baik 

dorongan internal maupun eksternal yang dapat menggerakan perilaku seorang 

guru untuk berbuat atau bekerja terhadap sesuatu atau tujuan tertentu yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan demikian motivasi tentunya ditentukan oleh 

setiap individu termasuk seorang guru. Motivasi kerja merupakan salah satu faktor 

yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar atau kecilnya pengaruh motivasi 

pada kinerja seseorang tergantung pada beberapa banyak intensitas yang 

diberikan. Indikator motivasi kerja guru dalam penelitian ini adalah dimensi 

dorongan internal dan dorongan eksternal yang antara lain tanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas. Melaksankan tugas dengan angket yang jelas, memiliki 

tujuan yang jelas dan menantang, ada umpan balik atas hasil pekerjaannya, 

memiliki perasaan senang dalam bekerja, selalu berusaha untuk mengungguli 

orang lain, diutamakan prestasi dari apa yang diupayakannya selalu berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya.  
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Motivasi menurut Mc.Clelland dalam Mangkunegara [2005: 97], 

merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku 

pada pencapaian tujuan, motif seseorang dalam bertingkah laku  akan di tentukan 

oleh tiga macam kebutuhan yaitu kebutuhan akan kekuasaan (need for power) 

kebutuhan akan afiliasi (need for affiliation) dan kebutuhan akan prestasi (need 

for achievement). 

Motif kekuasaan / Need for power adalah kebutuhan untuk mempengaruhi 

dan mengendalikan orang lain, orang yang mempunyai motif kekuasaan yang 

tinggi banyak menggunakan waktunya untuk berfikir tentang cara mempengaruhi 

orang lain dan sangat memperhatikan kedudukan atau statusnya . Ciri dari motif 

ini adalah: 

a. Memiliki hasrat untuk mengarahkan dan mengendalikan orang lain 

b. Sangat aktif dalam menentukan arah kegiatan organisasi. 

c. Sangat peduli menjaga hubungan pemimpin dengan pengikut 

d. Senang mengumpulkan barang atau benda menjadi anggota perkumpulan 

yang  mencerminkan prestise dan seringkali berusaha menolong orang lain 

tanpa di minta. 

Motif affiliasi (Need for Affiliation) adalah kebutuhan untuk membina dan 

mempertahankan hubungan persahabatan yang akrab dengan  orang lain. Motif ini 

bercirikan:   

a. Memiliki hasrat kuat untuk mencari kesepakatan atau persetujuan dari orang 

lain. 

b. Mempunyai perhatian yang tulus terhadap perasaan orang lain. 

c. Lebih menyukai bersama orang lain. 
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d. Sering berkomunikasi dengan orang lain. 

e. Lebih memperhatikan segi hubungan pribadi yang ada dalam pekerjaan 

daripada segi tugasnya. 

f. Melakukan pekerjaan dengan lebih efektif bila bekerja sama dengan orang 

lain secara kooperatif.  

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpilkan bahwa motivasi kerja 

merupakan dorongan yang timbul baik dari dalam maupun dorongan dari luar diri 

seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan tertentu, manajemen 

perusahaan harus mampu mengelola motivasi kerja ini dengan baik sehingga 

mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi.  

Motivasi dapat pula dipandang sebagai bagian integral dan administrasi 

kepegawaian dalam rangka proses pembinaan, pengembangan dan pengarahan 

tenaga kerja dalam suatu organisasi (Gibson et al, dalam Winardi 2002: 28) lebih 

jelas dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gibson et al. (dalam Winardi 2002:30) 
Gambar 2.1 : Proses Motivasi Pola Awal 

 
KARYAWAN 

5. Imbalan atau 
Hukuman 

6. Kebutuhan yg tdk 
dipenuhi dinilai 
kembali  oleh karyawan 

2.   Mencari  jalan untuk 
memenuhi kebutuhan 

3. Perilaku yang orientasi 
pada tujuan. 

1. Kebutuhan yang 
tidak dipenuhi 

4. Hasil Karya (Evaluasi 
tujuan yg dicapai) 
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Pada awal proses motivasi tersebut menunjukan bahwa karyawan 

merupakan pusat aktivitas yang mempunyai kekuatan potensi. Potensi tersebut 

dapat berkembang apabila tingkat kebutuhan terpenuhi. Apabila tidak terpenuhi, 

maka karyawan akan mencari jalan keluar untuk memenuhi tingkat kebutuhan itu. 

Di samping itu kondisi tersebut dapat pula mempengaruhi potensi dan kekuatan 

untuk memelihara tingkat motivasi untuk bekerja yang pada akhirnya 

mempengaruhi keaktifan kerja karyawan tersebut. 

Setiap individu maupun kelompok dalam proses pencapaian tujuan sasaran 

yang diinginkan senantiasa berinteraksi dengan tujuan organisasi melalui 

kegiatan-kegiatan yang menunjang tercapainya tujuan, baik tujuan individu 

maupun kelompok. Oleh karena itu tingkah laku individu/ kelompok dalam 

organisasi akan mempengaruhi terhadap tujuan dan sasaran organisasi. Kembali 

pada manusia sebagai unsur terpenting dalam interaksi yang menentukan 

kelancaran administrasi dan manajemen. 

Dengan demikian motivasi mempunyai peranan penting bagi seseorang 

sebagai penanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dengan menggerakan / 

mengerahkan segala daya upaya semua potensi yang ada dalam organisasi 

termasuk material, alat, metode, dan moral. Integrasi manusia dengan semua 

potensi yang ada di dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang 

efisien dan efektif. 

Menurut Suhermerhorn Jr.,et al. dalam Mangkunegara (2005:94) 

menyatakan bahwa motivasi kerja adalah suatu istilah yang digunakan dalam 

perilaku organosasi untuk menggambarkan kekuatan-kekuatan dalam diri 
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individu, yang menerangkan tingkat, arah dan ketekunan yang dikeluarkan pada 

saat bekerja. Sementara itu pendapat Mc Cormick (2001:94) mengemukakan 

sebagai berikut:  “Work motivation is defined as conditions which influence the 

arousal, direction, and maintenance of behaiors relevant in work settings”. 

Yang artinya motivasi kerja didifinisikan sebagai kondisi yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja. 

Dari definisi di atas, pada intinya menyatakan bahwa motivasi kerja 

berkaitan erat dengan upaya (effort) seseorang dalam bekerja. Pendapat ini 

didukung oleh pernyataan Kinlau dalam Mangkunegara (2005:102), bahwa 

pegawai yang memiliki motivasi kerja tinggi adalah seseorang yang secara terus 

menerus mencoba melakukan hal terbaik serta bersedia meluangkan waktu dan  

usaha ekstra untuk melakukan yang terbaik, serta jarang meluangkan waktu dan 

usaha ekstra untuk melakukan pekerjaannya. Pegawai menjadi termotivasi bila ia 

mempersepsi pekerjaannya berhubungan dengan sesuatu yang penting baginya.  

Menurut Siagian (2005 :166) ada dua jenis motivasi, yaitu : 

1) Motivasi Positif (Insentif Positif) 

Dalam motivasi positif manajer memotivasi (merangsang bawahan dengan 

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi diatas prestasi standar). 

Dengan motivasi positif ini semangat bekerja bawahan akan meningkat 

karena pada umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

2) Motivasi Negatif (Insentif Negatif) 

Dalam motivasi negative manajer memotivasi bawahan dengan standar, maka 

mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat 

bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena mereka 
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takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang dapat berakibat kurang 

baik. 

Dalam praktek, kedua jenis motivasi diatas sering digunakan oleh suatu 

perusahaan/organisasi. Penggunaannya harus tepat dan seimbang, supaya 

dapat meningkatkan semangat kerja pegawai. Yang menjadi masalah ialah 

kapan motivasi positif dan negatif itu efektif merangsang gairah kerja 

pegawai. Motivasi positif atau negatif itu efektif merangsang gairah kerja 

pegawai. Motivasi positif efektif untyuk jangka waktu panjang, sedang 

motivasi negatif efektif untuk jangka pendek. Tetapi atasan/manajer harus 

konsisten dan adil dalam menerapkannya. 

Sedangkan tujuan dari motivasi itu sendiri adalah : 

a) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja pegawai 

b) Meningkatkan prodiktivitas kerja pegawai 

c) Mempertahankan kestabilan pegawai perusahaan 

d) Meningkatkan kedisiplinan pegawai 

e) Mengefektifkan pengadaan pegawai 

f) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 

g) Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan patisipasi pegawai 

h) Meningkatkan tingkat kesejahteraan pegawai 

i) Mempertinggi rasa tanggung jawab pegawai terhadap tugas-tugasnya. 
 

Mangkunegara (2004: 65), bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi 

perilaku manusia, yaitu: 

1. Motivasi Intristik 

Motivasi intristik dapat pula dibangkitkan dari dalam. Sasaran yang ingin 

dicapai berada dalam individu itu sendiri. Karyawan dapat bekerja karena 

tertarik dan senang pada pekerjaannya, karyawan merasa pekerjaan yang 

dilakukan memberikan makna, kepuasan dan kebahagiaan pada dirinya, 
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adapun faktor instrinstik  terdiri dari upah, keamanan kerja, kondisi kerja, 

status prosedur perusahaan, dll. 

2. Motivasi Ekstrinsik 

Motivasi yang dibangkitkan kerena mendapatkan rangsangan dari luar. 

Faktor tersebut adalah prestasi, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, 

pekerjaan itu  sendiri, kemungkinan untuk berkembang, peraturan 

kebijakan perusahaan, interaksi antara karyawan, dan lain sebagainya. 

Faktor pemeliharaan yang akan menimbulkan ketidakpuasan dan faktor 

motivator merupakan faktor yang menggerakan motivasi. 

2.1.4. KINERJA  

2.1.4.1.  Pengertian Kinerja Guru 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat 

dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi yang  harus dimiliki 

oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud  perilaku yang dimaksud 

adalah kegiatan guru dalam proses pembelajaran.   Berkenaan  dengan  standar  

kinerja  guru  Sahertian sebagaimana dikutip Kusmianto dalam buku panduan 

penilaian kinerja guru oleh pengawas menjelaskan bahwa:  

“Standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas  guru dalam menjalankan 

tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan 

perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, (4) 

melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) kepemimpinan 

yang aktif dari guru”.  

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang 
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bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran,  menilai hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. 

Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 Tahun 2005 Bab  IV Pasal 

20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa standar  
 
prestasi kerja guru 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan proses  pembelajaran yang bermutu serta menilai 

dan mengevaluasi hasil  pembelajaran. Tugas pokok guru tersebut yang 

diwujudkan dalam kegiatan 
 
belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru. 

Pendapat lain diutarakan Soedijarto, bahwa ada empat tugas gugusan kemampuan 

yang harus dikuasai oleh seorang guru. Kemampuan  yang harus dikuasai oleh 

seorang guru, yaitu: (1) merencanakan program  belajar mengajar; (2) 

melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan 

proses belajar mengajar; (4) membina hubungan dengan peserta didik. Sedangkan 

berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk 

Satuan Pendidikan  Menengah dijabarkan beban kerja guru mencakup kegiatan 

pokok: (1) 
 
merencanakan pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) 

menilai hasil pembelajaran; (4) membimbing dan melatih peserta didik; (5) 

melaksanakan tugas tambahan. 

Kinerja guru dapat dilihat saat dia melaksanakan interaksi belajar 
 

mengajar di kelas termasuk persiapannya baik dalam bentuk program semester 
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maupun persiapan mengajar. Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap 

kinerja guru. Georgia Departemen of Education telah mengembangkan teacher 

performance assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas 

menjadi Alat Penilaian  Kemampuan Guru (APKG). Alat penilaian kemampuan 

guru, meliputi: (1) 
 
rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau 

disebut dengan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran); (2) prosedur 

pembelajaran (classroom procedure); dan (3) hubungan antar pribadi 

(interpersonal skill). 

Proses belajar mengajar tidak sesederhana seperti yang terlihat  pada saat 

guru menyampaikan materi pelajaran di kelas, tetapi dalam melaksanakan 

pembelajaran yang baik seorang guru harus mengadakan persiapan yang baik agar 

pada saat melaksanakan pembelajaran dapat  terarah sesuai tujuan pembelajaran 

yang terdapat pada indikator keberhasilan pembelajaran. Proses pembelajaran 

adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru mulai dari persiapan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran sampai pada tahap akhir  pembelajaran 

yaitu pelaksanaan evaluasi dan perbaikan untuk siswa yang 
 
belum berhasil pada 

saat dilakukan evaluasi. 

Dari berbagai pengertian di atas maka dapat disimpulkan definisi konsep 

kinerja guru merupakan hasil pekerjaan atau prestasi kerja yang  dilakukan oleh 

seorang guru berdasarkan kemampuan mengelola kegiatan 
 

belajar mengajar, 

yang meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 
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pembelajaran dan membina hubungan antar pribadi (interpersonal) dengan 

siswanya. 

Istilah kinerja berasal dari kata Job performance atau actual performance 

(prestasi kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang guru dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang 

diberikan kepadanya. 

Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk 

menyelesaikan tugas dan pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki rasa kesediaan 

dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan ketrampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa 

yang dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja merupakan pencapaian 

persyaratan pekerjaan tertentu yang akhirnya secara langsung dapat bercermin 

dari keluaran yang dihasilkan. 

Menurut Mathis & Jakson (2006:378): Kinerja (performance) pada 

dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Menurut 

Wibowo (2011:48): “Kinerja merupakan tanggung jawab setiap individu terhadap 

pekerjaan, membantu mendefenisikan harapan kinerja, mengusahakan kerangka 

kerja bagi supervisor dan pekerja saling berkomunikasi”. 

Menurut Armstrong dan Baron dalam wibowo (2011:7): kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategis organisasi, kepuasan konsumen dan member kontribusi ekonomi. 
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Menurut Rivai & Basri (2005:14): Pengertian kinerja diartikan oleh 

beberapa ahli lainnya yang dikutip dalam bukunya yang berjudul Peformance 

Appraisal sistem yang tepat untuk menilai kinerja karyawan dan meningkatkan 

daya saing perusahaan diantaranya : Stolovitch & keeps dalam Rivai & Basri 

(2005:14) mengatakan kinerja merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan 

merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang 

diminta. Menurut Casio Dalam buku Rivai & Basri (2005:15): “Kinerja merujuk 

kepada pencapaian tujuan karyawan atas tugas yang diberikan”. Donnely, Gibson 

and Ivancecvich dalam Rivai & Basri (2005:15) mengatakan kinerja merujuk 

kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, kinerja dikatakan baik dan sukses jika 

tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan baik. 

Sedangkan menurut Rivai & Basri (2005;14) pengertian kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode 

tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kinerja yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

Kinerja adalah unjuk kerja seseorang yang ditunjukkan dalam  

penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya sebagai akumulasi dari  

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang telah dimilikinya.Konsep kinerja 

(performance) didefinisikan oleh Stoner sebagai  berikut : “Performance is 

defined as the record of outcomes produced on  a specified “. Secara sederhana 
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kinerja diartikan sebagai hasil yang dicapai 
 
oleh seseorang pegawai pada bidang 

pekerjaan yang ditekuni selama  periode waktu tertentu. 

Kinerja didefinisikan secara formal sebagai jumlah kualitas dari  tugas 

yang terselesaikan secara individu, kelompok atau organisasi.  Kinerja manajerial 

adalah kinerja para individu anggota organisasi dalam  kegiatan manajerial yang 

meliputi perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, penyediaan, pengevaluasian, 

pengaturan staf, negosiasi, perwalian dan pengendalian. Kinerja adalah hasil dari 

fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu dalam periode waktu tertentu.  

Kinerja adalah suatu tingkatan yang dicapai oleh para pegawai 
 
sesuai dengan 

persyaratan pekerjaan. Kinerja merupakan catatan  perolehan yang dihasilkan dari 

fungsi suatu periode waktu tert Pengertian kinerja yaitu hasil kerja yang 

dihasilkan oleh seorang karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2008 : 67) dalam bukunya 

Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, mengemukakan pengertian 

kinerja sebagai berikut :  

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikannya. 

Sedangkan Agus Dharma dalam bukunya  Manajemen Supervisi 

(2003:355) mengatakan : “Hampir semua cara pengukuran kerja 

mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut : 

a)  Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

kuantitatif  melibatkan perhitungan pengeluaran dari proses atau 
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pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang 

dihasilkan.  

b) Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan  (baik tidaknya ) pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk pengeluaran. 

c) Ketepatan Waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 

Menurut Mangkunegara (2005: 15), faktor individual dan psikologis 

termasuk dalam hasil dari atribut individu, yang menentukan kapasitas untuk 

mengerjakan sesuatu atau bisa disebut sebagai faktor yang berasal dari dalam diri 

seseorang (internal). Sedangkan faktor organisasi dapat dikategorikan sebagai 

hasil dari dukungan organisasi atau faktor yang berasal dari luar diri seseorang 

(eksternal). 

Pada akhirnya, Mangkunegara (2005: 16-17) menyimpulkan bahwa 

faktorfaktor penentu prestasi kerja individu dalam organisasi adalah: 

1) Faktor individu 

Secara psikologis, individu yang normal adalah individu yang memiliki 

integritas yang tinggi antara fungsi psikis (rohani) dan fisiknya 

(jasmaniah). Dengan integritas yang tinggi antara fungsi psikis dan fisik, 

maka individu rersebut memiliki konsentrasi diri yang baik. Konsentrasi 

yang baik ini merupakan modal utama individu manusia untuk mampu 
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mengelola dan mendayagunakan potensi dirinya secara optimal dalam 

melaksanakan kegiatan atau aktivitas kerja sehari-hari dalam mencapai 

tujuan organisasi. Konsentrasi individu dalam bekerja sangat dipengaruhi 

oleh kemampuan potensi, yakni kecerdasan pikiran (IQ) dan kecerdasan 

emosi (EQ). 

2) Faktor lingkungan kerja organisasi 

Faktor lingkungan kerja organisasi sangat menunjang bagi individu dalam 

mencapai prestasi kerja. Faktor lingkungan organisasi yang dimaksud 

antara lain uraian jabatan yang jelas, autoritas yang memadai, target kerja 

yang menantang, pola komunikasi yang efektif, hubungan kerja harmonis, 

iklim kerja respek dan dinamis, peluang berkarier dan fasilitas kerja yang 

relatif memadai. 

Pembagian faktor-faktor ini sejalan dengan A. Dale Timple (1992: 31) 

dalam Mangkunegara (2005: 15), faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang 

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang. Adapun faktor eksternal, yaitu 

faktorfaktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan. 

Faktor internal dan faktor eksternal ini merupakan jenis-jenis atribusi yang 

mempengaruhi kinerja seseorang. Jenis-jenis atribusi yang dibuat para karyawan 

memiliki sejumlah akibat psikologis dan berdasarkan kepada tindakan. 

Dengan kata lain, faktor individu dapat dikategorikan sebagai faktor 

internal dan faktor lingkungan kerja organisasi sebagai faktor eksternal. Ini pula 

yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini, bahwa profesionalisme kerja 
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mewakili faktor individu (internal) dan iklim komunikasi organisasi mewakili 

faktor lingkungan kerja organisasi (eksternal). 

Pengertian kinerja yaitu hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan 

diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Anwar Prabu  (2008 : 

67) dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, 

mengemukakan pengertian kinerja sebagai berikut :  

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam me;aksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawabyang diberikannya. 

 
Sedangkan menurut Gomes   dalam bukunya  Manajemen Supervisi 

(2003:135) mengatakan : “ Hampir semua cara pengukuran kerja 

mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut : 

a.  Kuantitas, yaitu jumlah yang harus diselesaikan atau dicapai. Pengukuran 

kuantitatif  melibatkan perhitungan pengeluaran dari proses atau 

pelaksanaan kegiatan. Ini berkaitan dengan jumlah keluaran yang 

dihasilkan.  

b. Kualitas, yaitu mutu yang harus dihasilkan  (baik tidaknya ) pengukuran 

kualitatif keluaran mencerminkan pengukuran “tingkat kepuasan” yaitu 

seberapa baik penyelesaiannya. Ini berkaitan dengan bentuk pengeluaran. 

c. Ketepatan Waktu, yaitu sesuai tidaknya dengan waktu yang direncanakan. 

Pengukuran ketepatan waktu merupakan jenis khusus dari pengukuran 

kuantitatif yang menentukan ketepatan waktu penyelesaian suatu kegiatan. 
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d. Pelaksanaan Tugas, seberapa jauh karyawan mampu melakukan 

pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan 

e. Tanggung Jawab, kesadaran akan kewajiban karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga. 

Adapun aspek-aspek standar Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

(2008 : 67) terdiri dari : 

1. Aspek kuantitatif meliputi : 

a)  Proses kerja dan kondisi pekerjaan 

b)  Waktu yang digunakan atau lamanya melaksanakan pekerjaan 

c)  Jumlah Kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan 

d) Jumlah kesalahan dalam melaksanakan pekerjaan, dan  

e) Jumlah dan jenis dalam pemverian pelayanan dalam bekerja 

2. Sedangkan aspek kualitatif  meliputi : 

a) Ketepatan kerja dan kualitas pekerjaan 

b) Tingkat kemampuan dalam bekerja 

c) Kemampuan menganalisis data / informasi, kemampuan / 

kegagalan menggunakan peralatan dan 

d) Kemampuan mengevaluasi keluahan / keberatan konsumen 

3. Kerjasama, kesadaran karyawan dalam menjalin kerjasama baik dengan 

pimpinan maupun dengan rekan kerja yang ada diperusahaan atau lembaga 

tempat bekerja. 

4. Tanggung Jawab, kesadaran akan kewajiban karyawan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan atau lembaga. Inisiatif, kesadaran 
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karyawan akan berinisiatif untuk melalukan pekerjaan tanpa diperintah 

untuk mencapai hasil yang baik 

5. Inisiatif, kesadaran karyawan akan berinisiatif untuk melalukan pekerjaan 

tanpa diperintah untuk mencapai hasil yang baik 

6. Loyalitas, Kesadaran kesetiaan karyawan  dan komitmen dalam melakukan 

tugas sampai pekerjaan yang dilakukan selesai dengan hasil yang baik untuk 

mencapai target pekerjaan yang sudah disepakati 

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi kerja yang telah dicapai oleh 

seseorang. Kinerja atau prestasi kerja merupakan hasil akhir dari suatu aktifitas 

yang telah dilakukan seseorang untuk meraih suatu tujuan.  Pencapaian hasil kerja 

ini juga sebagai bentuk perbandingan hasil kerja  seseorang dengan standar yang 

telah ditetapkan. Apabila hasil kerja yang 
 
dilakukan oleh seseorang sesuai dengan 

standar kerja atau bahkan melebihi standar maka dapat dikatakan kinerja itu 

mencapai prestasi yang baik. Kinerja yang dimaksudkan diharapkan memiliki atau 

menghasilkan  mutu yang baik dan tetap melihat jumlah yang akan diraihnya. 

Suatu 
 
pekerjaan harus dapat dilihat secara mutu terpenuhi maupun dari segi 

jumlah yang akan diraih dapat sesuai dengan yang direncanakan.  

2.1.4.2.  Faktor – Faktor Yang mempengaruhi Kinerja. 

Tinggi rendahnya kinerja seorang pegawai tentunya ditentukan olehfaktor-

faktor yang mempengaruhinya baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Anwar Prabu  Mangkunegara (2009:67) menyatakan bahwa : 
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“Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktior 

kemampuan (ability) dan factor motivasi (motivation)”. 

Menurut Moekijat (1995:139): dalam rangka meningkatkan suatu 

organisasi / sekolah ditentukan oleh faktor-faktor kinerja yaitu : 

a. Kedisiplinan, dalam melaksanakan kegiatan diperlukan keteraturan 

dalam lalu lintas pelaksanaan tugas dan fungsi untuk setiap bagian 

atau untuk personil dengan memperhatikan disiplin waktu yang harus 

ditaati. 

b. Tenaga kerja yang terampil/skill, dalam hal peningkatan kualitas dan 

kuantitas yang sesuai atau optimal diperlukan adanya tenaga kerja 

yang terampil sesuai dengan keahliannya, sehingga pekerjaan yang 

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. 

c. Fasilitas kerja, penggunaan peralatan kerja yang baik misalnya 

peralatan modern serba otomatis dan dengan jumlah yang mencakupi 

akan memberikan hasil kerja yang lebih efisien dan produktif. 

d. Pembiayaan adalah merupakan faktor penting dalam mewujudkan 

sarana pekerjaan, keseimbangan kesediaan pembiayaan dan 

pelaksanaan atau kegiatan sangat menentukan dalam pemberian hasil 

pekerjaan atau produktifitas. 

Menurut mathis & Jackson (2006:113). dalam pencapai tujuan organisasi 

tidak terkepas dari kinerja individu karyawan, oleh karena itu faktor-faktor yang  

mempengaruhi kinerja individu adalah 
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a. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu bakat, 

minat dan faktor kepribadian. 

b. Tingkat usaha yang dicurahkan yaitu motivasi yang dimiliki, etika 

kerja, tingkat kehadiran, rencana kerja. 

c. Dukungan organisasi yaitu pelatihan dan pengembangan, peralatan 

dan teknilogi, standar kinerja, manajemen dan rekan kerja. 

Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2011:100), Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja, antara lain yaitu sebagai berikut:, 

a. Personal factors, ditunjukan oleh tingkat keterampilan,kompetensi 

yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu. 

b. Leadership faktors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan 

dukungan yang dilakukan manejer dan team leader. 

c. Team faktors, ditunjukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh 

rekan sekerja. 

d. System faktors, ditunjukan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang 

diberikan organisasi. 

Constextual / situasional factors, ditunjukan oleh tingginya tingkat tekanan 

dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.  

Sedangkan Gibson menjelaskan ada 3 faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja. Tiga faktor tersebut adalah:  

1) Faktor individu (kemampuan, ketrampilan, latar belakang  keluarga, 

pengalaman kerja, tingkat sosial dan demografi  seseorang).   
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2) Faktor psikologis (persepsi, peran, sikap, kepribadian, motivasi dan 

kepuasan kerja).   

3) Faktor organisasi (struktur organisasi, desain pekerjaan,  

kepemimpinan, sistem penghargaan atau reward system)”.   

  
2. 1.4.3. Tujuan Kinerja 

Tujuan kinerja menurut ( Wibowo, 2011:48) adalah menyesuaikan 

harapan kinerja individual dengan tujuan organisasi. Kesesuaian antara upaya 

pencapaian tujuan individu dengan tujuan organisasi akan mampu mewujudkan 

kinerja yang baik. Tujuan merupakan sebuah aspirasi. Pada dasarnya terdapat 

banyak tujuan dalam suatu organisasi. Tujuan tersebut dapat dinyatakan dalam 

berbagai tingkatan, dimana tujuan pada jenjang diatasnya menjadi acuan bagi 

tingkat bawahannya. Tujuan tingkat bawah memberikan kontribusi bagi 

pencapaian tujuan jenjang diatasnya. 

Menurut Wibowo (2011:50) ada beberapa tingkatan tujuan antara lain : 

a. Corporate level merupakan tingkatan dimana tujuan dihubungkan dengan 

maksud dan nilai-nilai dan rencana strategis dari organisasi secara 

menyeluruhuntuk di capai. 

b. Senior manajemen level merupakan tingkatan dimana tujuan pada tingkat 

ini mendefinisikan kontribusi yang diharapkan dari tingkat manajemen 

senior untuk mencapai tujuan organisasi. 

c. Business-unit, functional atau depertement level merupakan tingkatan 

dimana tujuan pada tingkatan ini dihubungkan dengan tujuan 

organisasi,target, dan proyek yang harus diselesaikan oleh unit bisnis, 

fungsi atau depertemen. 
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d. Team level merupakan tingkatan dimana tujuan tingkat tim dihubungkan 

dengan maksud dan akuntabilitas tim, dan kontribusi yang diharapkan dari 

tim. 

e. Individual level yaitu tingkatan dimana tujuan dihubungkan pada 

akuntabilitas pelaku, hasil utama, atau tugas pokok yang mencerminkan 

pekerjaan individual dan fokus pada hasil yang diharapkan untuk dicapai 

dan kontribusinya pada kinerja tim, depertemen atau organisasi. 

 
2. 1.4.4.   Sasaran kinerja 

Wibowo (2011:63) mengatakan Sasaran kerja merupakan suatu pernyataan 

secara spesifik yang menjelaskan hasil yang harus dicapai, kapan dan oleh siapa 

sasaran yang diinginkan dicapai tersebut terselesaikan. Sifatnya dapat dihitung, 

prestasi yang dapat diamati, dan dapat diukur. Sasaran kinerja merupakan 

harapan. 

Menurut Wibowo (2011:63) sasaran suatu kinerja mencakup unsur-unsur 

diantaranya : 

a. The performens, yaitu orang yang menjalankan kinerja. 

b. The action atau performance, yaitu tentang tindakan atau kinerja yang 

dilakukan oleh performer. 

c. A time element, menunjukkan waktu kapan pekerjaan dilakukan. 

d. An evaluation method, tentang cara penilaian bagaimana hasil pekerjaan 

dapat dicapai. 

e. The place¸menunjukkan tempat dimana pekerjaan dilakukan. 
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Dari uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

kinerja adalah suatu cara atau metode kinerja yang dilakukan untuk mencapai 

suatu sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan membandingkan sasaran 

yang ingin dicapai dengan hasil yang dicapai setelah pekerjaan tersebut selesai 

dikerjakan. 

 
2.1.4.5.  Penilaian Kinerja    
    

Penilaian kinerja guru merupakan suatu proses yang bertujuan  untuk 

mengetahui atau memahami tingkat kinerja guru satu dengan tingkat 
 
kinerja guru 

yang lainnya atau dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.  

Hani Handoko menjelaskan bahwa, “penilaian prestai kerja (performance 

appraisal) adalah proses melalui mana organisasi-organisasi mengevaluasi atau 

menilai prestasi kerja karyawan”. Penilaian kinerja  pada dasarnya merupakan 

faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, 

karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia 

yang ada dalam organisasi. 

Terdapat berbagai model instrumen yang dapat dipakai dalam 
 
penilaian 

kinerja guru. Namun demikian, ada dua model yang paling sesuai dan dapat 

digunakan sebagai instrumen utama, yaitu skala penilaian dan lembar observasi 

atau penilaian. Skala penilaian mengukur  penampilan atau perilaku orang lain 

melalui pernyataan perilaku dalam suatu kontinum atau kategori yang memiliki 

makna atau nilai. Observasi merupakan cara mengumpulkan data yang biasa 

digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu 
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kegiatan yang dapat diamati baik dalam situasi yang alami sebenarnya maupun  

situasi buatan. Tingkah laku guru dalam mengajar, merupakan hal yang 
 
paling 

cocok dinilai dengan observasi.  

Menilai kinerja guru adalah suatu proses menentukan tingkat keberhasilan 

guru dalam melaksanakan tugas-tugas pokok mengajar dengan menggunakan 

patokan-patokan tertentu. Bagi para guru, penilaian  kinerja berperan sebagai 

umpan balik tentang berbagai hal seperti  kemampuan, kelebihan, kekurangan dan 

potensinya. Bagi sekolah hasil 
 

penilaian para guru sangat penting arti dan 

perannya dalam pengambilan keputusan.  

Indikator kinerja guru dalam penelitian ini mengacu pada Permendiknas 

(2012) adalah sebagai berikut:  

a. Perencanaan Pembelajaran Guru mampu memformulasikan tujuan 

pembelajaran dalam  RPP sesuai dengan kurikulum. Guru mampu 

menyusun bahan ajar secara runut, logis,  kontekstual, dan mutakhir.  

a) Guru mampu merencanakan kegiatan pembelajaran yang efektif.  

b) Guru memilih sumber belajar/ media pembelajaran sesuai  dengan 

materi dan strategi pembelajaran.  

  
e) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Yang Aktif Dan Efektif  

a) Guru memulai pembelajaran dengan efektif.  

b) Guru menguasai materi pembelajaran.  

c) Guru menerapkan pendekatan.strategi pembelajaran yang efektif.  

d) Guru memanfaatkan sumber belajar/media dalam  pembelajaran.  
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e) Guru memicu dan/atau memelihara keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran.  

f) Guru menggunakan bahasa yang benar dan tepat dalam 

 pembelajaran.  

g) Guru mengakhiri pembelajaran dengan efektif.   

 
  

f) Penilaian Pembelajaran  

a) Guru merancang alat evaluasi untuk mengukur kemajuan dan  

keberhasilan belajar peserta didik.  

b) Guru menggunakan berbagai strategi dan metode penilaian untuk 

memantau kemajuan dan Kinerja Guru peserta didik dalam 

mencapai kompetensi tertentu.  

c) Guru memanfatkan berbagai hasil penilaian untuk memberikan  

umpan balik bagi peserta didik tentang kemajuan belajarnya  dan  

bahan penyusunan rancangan pembelajaran selanjutnya. 

2.1.4.6. Manfaat Penilaian Kinerja   

Penilaian kinerja guru memiliki manfaat bagi sebuah sekolah 
 

karena 

dengan penilaian ini akan memberikan tingkat pencapaian dari standar, ukuran 

atau kriteria yang telah ditetapkan sekolah. Sehingga kelemahan-kelemahan yang 

terdapat dalam seorang guru dapat diatasi serta akan memberikan umpan balik 

kepada guru tersebut. Menurut  Mangkupawira manfaat penilaian kinerja 

karyawan adalah: (1) perbaikan 
 

kinerja; (2) penyesuaian kompensasi; (3) 

keputusan penetapan; (4) kebutuhan pelatihan dan pengembangan; (5)  

perencanaan dan pengembangan karir; (6) efisiensi proses penempatan staf; (7) 

ketidakakuratan informasi; (8) kesalahan rancangan pekerjaan; (9) kesempatan 
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kerja yang sama; (10) tantangan-tantangan eksternal; (11) 
 
umpan balik pada 

SDM.  

Mulyasa menjelaskan manfaat penilaian tenaga pendidikan: “Penilaian 

tenaga pendidikan biasanya difokuskan pada prestasi individu, dan peran sertanya 

dalam kegiatan sekolah. Penilaian ini tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga 

penting bagi tenaga kependidikan yang bersangkutan. Bagi para tenaga 

kependidikan, penilaian 
 
berguna sebagai umpan balik terhadap berbagai hal, 

kemampuan, ketelitian, kekurangan dan potensi yang pada  gilirannya bermanfaat 

untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karir. Bagi sekolah, 

hasil penilaian prestasi tenaga kependidikan sangat penting dalam mengambil 

keputusan berbagai hal, seperti identifikasi 
 

kebutuhan program sekolah, 

penerimaan, pemilihan,  pengenalan, penempatan, promosi, sistem imbalan dan 

aspek lain dari keseluruhan proses pengembangan sumber daya manusia secara 

keseluruhan”. 

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa penilaian kinerja penting 

dilakukan oleh suatu sekolah untuk perbaikan kinerja guru itu sendiri maupun 

untuk sekolah dalam hal menyusun kembali rencana atau   strategi  baru  untuk  

mencapai  tujuan  pendidikan  nasional. Penilaian 
 
yang dilakukan dapat menjadi 

masukan bagi guru dalam memperbaiki  dan  meningkatkan  kinerjanya.  Selain  

itu  penilaian kinerja guru membantu guru dalam mengenal tugas-tugasnya secara 

lebih baik sehingga guru dapat menjalankan pembelajaran seefektif mungkin 

untuk kemajuan  peserta didik dan kemajuan guru sendiri menuju guru yang 

profesional.  
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Penilaian kinerja guru tidak dimaksudkan untuk mengkritik dan mencari 

kesalahan, melainkan sebagai dorongan bagi guru dalam pengertian  konstruktif  

guna  mengembangkan  diri  menjadi  lebih 
 
profesional dan pada akhirnya nanti 

akan meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik. Hal ini menuntut perubahan 

pola pikir serta perilaku dan kesediaan guru untuk merefleksikan diri secara 

berkelanjutan 

2.2. Kerangka Pemikiran 

Guru merupakan salah satu aspek penting dalam suatu lembaga 

pendidikan. Kegagalan guru  dalam mendidik murid-muridnya akan 

mengakibatkan berbagai kerugian yang akhirnya berakibat pada kehancuran suatu 

lembaga pendidikan. Pekerjaan guru adalah pekerjaan professional, karena itu 

diperlukan kompetensi dan motivasi. Kompetensi itu dapat dilihat pada 

kesanggupan para guru dalam menjalankan peraan sebagai guru, pengajar, 

pembimbing administrator dan sebagai Pembina ilmu. Guru dituntut mampu 

mengelola proses belajar-mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa 

sehingga ia mau belajar karena memang siswalah subjek utama dalam belajar. 

Johnson (2002 : 3) Competency as a rational ferformance which 

satisfactorily meets the objective for desireb condition. Kompetensi merupakan 

perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan 

kondisi yang diharapkan. Jelasnya, kompetensi merupakan gambaran hakikat dari 

perilaku guru atau tenaga kependidikan yang Nampak sangat berarti. 

Kompetensi menunjuk kepada performance dan perbuatan yang rasional 

utuk memenuhi spesifikasi tertentu dalam pelaksanaan tugas-tugas kependidikan. 
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Dikatakan rasional karena mempunyai arah dan tujuan, sedangkan performance 

merupakan perilaku yang nyata dalam arti tidak hanya dapat diamati saja tetapi 

yang meliputi lebih jauh dari yang tidak Nampak. 

Secara umum ada empat jenis kompetensi guru, yaitu kompetensi 

pedagogik, pribadi, professional dan social. Pribadi seorang guru ketika mengajar 

harus disukai dan harus menjadi contoh teladan bagi anak didiknya. Dalam hal ini 

yang akan nampak dan dinilai oleh siswa antara lain dan cara guru berpenampilan 

di kelas, berkomunikasi, memeberikan bimbingan belajar, memberi rewards dan 

punish, dapat menjaga kesetabilan emosi, berwibawa serta memberikan motivasi 

terhadap kinerja. Motivasi terdiri dari kebutuhan berprestasi, kebutuhan untuk 

berafilasi dan kebutuhan untuk kekuasaan yang berdampak pada kinerja yang 

terdiri dari beberapa aspek penting diantaranya : kuantitas kerja, kualitas kerja, 

kerjasama, tanggung jawab, inisiatif dan loyalitas yang baik dari seorang 

karyawan atau pegawai. 
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Berikut ini dapat dikemukakan alur pikir tentang kompetensi dan motivasi guru 

dalam mengajar terhadap Kinerja Guru dalam suatu gambar dibawah ini  

 
  

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Paradigma Penelitian Kompetensi dan Motivasi Guru Terhadap 

Kinerja Guru 

1.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disusun suatu jawaban 

sementara yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis sebagai berikut: 

“Kompetensi dan Motivasi Guru Berpengaruh Terhadap Kinerja Guru baik 

secara Simultan maupun Parsial” 

Kinerja Guru : 
1. Kuantitas Kerja 
2. Kualitas Kerja 
3. Kerjasama 
4. Tanggung Jawab 
5. Inisiatif 
6. Loyalitas 

 
Mangkunegara, (2008:67) 

 

Kompetensi Guru : 
1. Kompetensi Pedagogik 
2. Kompetensi Pribadi 
3. Kompetensi Profesional 
4. Kompetensi Sosial 

 
UU Nomor 14 Tahun 2005  

Pasal 10 (1) hal 6 

Motivasi Kerja : 
1. Kebutuhan berprestasi  
2. Kebutuhan untuk berafilasi 
3. Kebutuhan untuk kekuasaan 

 
Mc Clelland (2005: 97) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1   Metode Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah deskriftif dan verifikatif. Penelitian 

deskriftif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan 

mengintrepretasi objek dengan apa adanya, tentag ciri-ciri variabel bebas yang 

terdiri dari kemampuan dan motivasi guru serta variabel terkaitnya efektivitas 

belajar siswa. Sifat penelitian verifikatif pada dasarnya ingin menguji kebenaran 

dari suatu hipotesis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data dilapangan, 

dimana dalam penelitian ini akan diuji pengaruh kopetensi dan motivasi guru 

dalam mengajar terhadap Kinerja Guru. 

Mengingat sifat penelitian ini deskriftif dan verifikatif yang dilaksanakan 

melalui pengumpulan data dilapangan, maka metode penelitian yang digunakan 

adalah metode descriptive survey dan metode explanatory survey. Informasi dari 

populasi (responden) dikumpulkan langsung ditempat kejadian secara empiric, 

dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari populasi terhadap objek yang akan 

diteliti. Tipe investigasi dalam penelitian ini adalah causalitas, karena akan 

mengatur pengaruh sebab akibat antara variabel bebas terhadap variabel tak bebas. 

Sedangkan unit analisis dalam penelitian ini adalah individu, yaitu para guru SMA 

Mekarwangi Kabupaten Bandung Barat. Time horizon dalam penelitian ini adalah 

crossectional, yaitu informasi dari sebagian populasi  (sampel) dikumpulkan 

langsung dari lokasi secara empiric, dengan tujuan untuk mengetahui pendapat 

dari sebagian populasi terhadap objek yang sedang diteliti. 
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3.2.  Operasional Variabel 

Seperti  yang terungkap didalam identifikasi masalah penelitian, bahwa 

pokok masalah yang diteliti adalah kompetensi (X1) dan Motivasi (X2) sebagai 

variabel bebas dan Kinerja Guru sebagai variabel terikat (Y). 

Secara lebih rinci operasionalisasi variabel dapat dilihat pada table 3.1 

dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 
 

Variabel Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kompetensi 
(X1) 

Kompetensi adalah 
perilaku yang 
rasional untuk 
mencapai tujuan 
yang 
dipersyaratkan 
sesuai dengan 
kondisi yang 
diharapkan. 
Adapun 
kompetensi guru 
merupakan 
kemampuan 
seorang guru 
dalam 
melaksanakan 
kewajiban-
kewajiban secara 
bertanggung jawab 
dan layak.  

 
(UU Nomor 14 

Tahun 2005 
Pasal 10 (1) hal 6) 

 Kompetensi 
Pedagogik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mengetahui 
karakteristik 
peserta didik  

 Menguasai teori-
teori dan Prinsip 
Pembelajaran 

 Mengembangkan 
Kurikulum 

 Memanfaatkan 
Teknologi 
Informasi dan 
Komunikasi 

 Memfasilitasi 
pengembangan 
potensi peserta 
didik 

 Melakukan 
penilaian dan 
evaluasi belajar  

 Tingkat 
penguasaan 
karakteristik 
terhadap peserta 
didik 

 Tingkat 
penguasaan teori 
dan prinsip 
pembelajaran 

 Tingkat kreativitas 
pengajaran 

 Tingkat 
penggunaan 
teknologi 
informasi dan 
komunikasi 

 Tingkat 
mempasilitasi 
potensi peserta 
didik 

 Tingkat 
keterampilan  

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 Kompetensi 

Pribadi 
 Penampilan guru 
 Sesuai dengan 

norma agama 
(Iman dan 
Taqwa)guru 
 

 Memiliki 
kematangan 
berfikir dan 
kedewasaan 
seorang guru 

 Etos kerja dan 
tanggung jawab 

 Tingkat 
penampilan guru 

 Tingkat norma 
agama (Iman dan 
Taqwa) guru 

 Tingkat 
kematangan 
berfikir dan 
kedewasaan guru 

 Tingkat etos kerja 
dan tanggung 
jawab yang tinggi 

 Tingkat akhlaq 

Ordinal 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 



58 

 

 

 

yang tinggi 
seorang guru 

 Memiliki akhlaq 
mulia dan 
menjadi teladan  

 Kemandirian 
dalam bertindak 
dan berwibawa 
bagi guru 

 

mulia dan menjadi 
teladan  

 Tingkat 
kemandirian 
dalam bertindak 
dan berwibawa 
bagi guru 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

 Kompetensi 
Profesional 

 Menguasai materi 
keilmuan seorang 
guru 

 Menguasai dan 
melaksanakan 
serta memilih 
metode 
pembelajaran 
yang tidak 
membosankan  
 

 Menangani dan 
mengembangkan 
bidang studi yang 
menjadi tanggung 
jawabnya 

 Dapat 
menerapkan teori 
belajar sesuai 
dengan taraf 
perkembangan 
peserta didik 

 Tingkat penguasaan 
materi 

 Tingkat penguasaan 
dan pelaksanaan 
dalam memilih 
metode 
pembelajaran yang 
tidak membosankan 

 Tingkat penanganan 
dan pengembangan 
bidang studi yang 
menjadi tanggung 
jawab guru 

 Tingkat penerapan 
teori belajar sesuai 
dengan taraf 
perkembangan 
peserta didik 

Ordinal 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 
 

 Kompetensi 
Sosial 

 Memperlakukan 
siswa dengan cara 
yang sama 
 
 

 Berkomunikasi 
dan berinteraksi  
secara efektif dan 
santun 
 

 Mampu 
beradaptasi dan 
pandai bergaul 

 
 Mampu bekerja 

sama dengan 
dewan pendidikan 
dan komite 
sekolah 

 Tingkat 
memperlakukan 
siswa dengan cara 
yang sama 

 Tingkat 
Kemampuan 
Komunikasi dan 
berinteraksi secara 
epektif dan santun 

 Tingkat 
kemampuan 
adaptasi dan pandai 
bergaul 

 Tingkat bekerja 
sama dengan dewan 
pendidik dan 
komite sekolah 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
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Motivasi 
(X2) 

MOTIVASI 
KERJA 

 
 
 
 

“ Motivasi 
merupakan proses 
psikologis yang 
membangkitkan 

dan mengarahkan 
perilaku pada 

pencapaian tujuan” 
 

David Mc Cleland  
(2005: 97) 

 Kebutuhan 
Berprestasi 
(Need for 
achievement) 

  Prestasi Kerja  Tingkat dorongan 
mencapai prestasi  

Ordinal 

 Tanggung jawab  Tingkat dorongan 
untuk bertanggung 
jawab 

Ordinal 

 Menyukai 
tantangan dalam 
bekerja 

 Tingkat menyukai 
tantangan dalam 
bekerja 

Ordinal 

 Antusias untuk 
berprestasi tinggi 

 Tingkat antusias 
untuk berprestasi 
tinggi 

Ordinal  

 Mengembangkan 
kreativitas 

 Tingkat 
mengembangkan 
diri dalam 
kreativitas 

Ordinal  

 Menjadi orang 
yang selalu 
diterima 

 Tingkat menjadi 
orang yang selalu 
diterima oleh 
orang lain 

Ordinal  

 Kebutuhan 
Berkuasa 

( Need For 
Fower) 

 Mencari 
kesempatan untuk 
memperluas 
kekuasaan  

 Tingkat dorongan 
untuk berkuasa 

Ordinal 

 Mencari 
Penghargaan 

 Tingkat dorongan 
untuk memperoleh 
penghargaan 

Ordinal 

 Keinginan 
mempengaruhi 
orang lain 

 Tingkat 
keinginnan untuk 
mempengaruhi 
orang lain 

Ordinal 

 Mencari posisi 
dalam kelompok 

 Tingkat dorongan 
mencari posisi 
dalam kelompok 

Ordinal  

 Penghormatan  Tingkat keinginan 
untuk dihormati 

Ordinal  

 Keinginan 
mendapat 
promosi jabatan 

 Tingkat Keinginan 
mendapat promosi 
jabatan 

Ordinal  

 Kebutuhan 
Afiliasi  
(Need For 

Affiliation) 

 Memiliki 
hubungan yang 
baik dengan 
organisasi 

 Tingkat dorongan 
mencari hubungan 
yang baik dengan 
organisasi 

Ordinal 
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 Memiliki kerja 
sama yang baik  

 Tingkat dorongan 
untuk bekerja 
sama  

Ordinal 

 Kepercayaan 
terhadap rekan 
kerja 

 Tingkat 
kepercayaan 
terhadap rekan 
kerja 

Ordinal 

 Kesadaran pada 
tugas 

 Tingkat kesadaran 
dalam 
menyelesaikan 
tugas 

Ordinal 

 Pencapaian target 
yang ditetapkan 

 Tingkat 
pencapaian target 
yang ditetapkan 

Ordinal 

  Pemberian 
bimbingan, 
arahan dan 
dorongan kepada 
pegawai 

 Tingkat Pemberian 
bimbingan, arahan 
dan dorongan 
kepada pegawai 

Ordinal 

 Pemberian 
kebebasan bagi 
pegawai untuk 
memberikan 
pendapat 

 Tingkat Pemberian 
kebebasan bagi 
pegawai untuk 
memberikan 
pendapat 

Ordinal 

 Berusaha 
menghindari 
konflik 

 Tingkat Berusaha 
menghindari 
konflik 

Ordinal 

Kinerja  
(Y) 

Kinerja 
 
 
Hasil kerja secara 
kualitas dan 
kuantitas yang 
dicapai oleh 
seseorang 
karyawan dalam 
melaksanakan 
tugasnya sesuai 
dengan tanggung 
jawab yang 
diberikan 
kepadanya 
 
(Gomes 2003: 
135) 

 Kuantitas 
Kerja 

 Waktu dalam 
bekerja 

 Pencapaian target  
 

 Tingkat Jumlah 
kerja yang 
dilakukan dalam 
satu periode yang 
sudah ditentukan 

 Tingkat Efisiensi 
waktu untuk 
mengerjakan 
pekerjaan 

Ordinal 
 
 
 
 

Ordinal 

 Kualitas 
Kerja 

 Kemampuan 
 
 
 

 Keterampilan 
 
 
 

 Hasil Kerja 
 

 Tingkat 
kemampuan 
mengerjakan 
pekerjaan 

 Tingkat 
keterampilan 
mengerjakan 
pekerjaan 

 Tingkat kesesuaian 
hasil kerja dengan 
perintah yang 
diberikan 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 
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 Kerjasama  Jalinan kerjasama 
 
 

 Kekompakan 

 Tingkat menjalin 
kerjasama dengan 
rekan kerja 

 Tingkat 
Kekompakan 
dalam kerjasama 
dengan rekan kerja 

Ordinal 
 
 

Ordinal 

 Tanggung 
Jawab 

 Hasil Kerja 
 
 
 

 Mengambil 
keputusan 

 Tingkat rasa 
tanggung jawab 
terhadap hasil 
pekerjaan 

 Tingkat tanggung 
jawab dalam 
mengambil 
keputusan 

Ordinal 
 
 
 

Ordinal 

 Inisiatif  Kemandirian 
 

 Tingkat 
kemandirian untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan 

Ordinal 

 Loyalitas  Kesetian dan 
komitmen 
terhadap 
pekerjaan 

 Tingkat kesetiaan 
dan komitmen 
terhadap pekerjaan 

Ordinal 
 

 
 
3.3.  Sumber dan Cara Penentuan Data / Informasi 

Sumber data adalah sumber data yang dapat memberikan informasi pada 

pokok permasalahan dan focus penelitian yang terdiri dari data sekunder dan data 

primer. Data sekunder (Secondary data) yaitu data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari unit analisis, tetapi dari pihak-pihak tertentu melalui penelaahan 

dokumen atau laporan yang tersedia pada instansi tersebut dan secara deskriptif 

menurut pengamatan selama peneliti bekerja di lembaga tempat obyek penelitian. 

Sedangkan data primer (Primary data) yaitu data yang diperoleh langsung dari 

unit analisis penelitian melalui wawancara, angket atau observasi. 

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah sample yaitu penarikan sebagian populasi yang digunakan untuk 

mempermudah teknis penelitian. Mengingat jumlah populasi guru di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat berjumlah 33 guru dan 
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mempunyai karakteristik yang homogeny, maka pengambilan anggota sample 

dilakukan secara acak (Sample Random Sampling) (Sugiyono 2011: 120). 

Menurut Sugiyono pada perhitungan yang menghasilkan pecahan (terdapat koma) 

sebaiknya dibulatkan ke atas (Sugiyono, 2011 : 131). 

Rumus pengambilan sample (Sugiyono, 2011 :126) : 

Rumus Issac dan Michael 

S =  
λ².N.P.Q 

d²(N)-1) + λ².P Q 

 

Dimana : 

s = Jumlah Sample 

N = Jumlah populasi 

λ² = Chi Kuadrat, dengan dk = 1, taraf kesalahan 1%, 5% dan 10% 

d = 0,05 

P = Q = 0,5 

Dan menggunakan Tabel 5.1 Penentuan Jumlah Sample Dari Populasi 

tertentu dengan taraf kesalahan 5% (Sugiono, 2011 : 128), maka dengan populasi 

sebanyak 30 Guru diambil secara sensus. 

3.4   Teknik Pengumpulan data 

1. Kuesioner 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik pengumpulan data dengan  menggunakan kuesioner. 

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawab. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien 
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bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang 

bisa diharapkan dari responden. 

Kuesioner yang didistribusikan  kepada guru dan siswa SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, berupa kuesioner tertutup 

menggunakan skala likert 1-5. 

Alat untuk mengumpulkan data dilakukan dengan cara memberikan 

pernyataan secara tertulis kepada responden, dimana pada setiap jawaban 

dari pernyataan yang diajukan telah ditentukan alternative jawabannya. 

Alternatif jawaban disusun dalam 5 alternatif dan responden dapat memilih 

salah satu jawaban yang dianggap benar. Setiap jawaban diberikan  bobot 

nilai  seperti berikut : Sangat Setuju (SS) dengan bobot nilai 5, Setuju (S) 

dengan bobot nilai 4, Kurang Setuju  (KS) dengan bobot nilai 3, Tidak 

Setuju (TS) dengan bobot nilai 2, dan Sangat Tidak Setuju (STS) dengan 

bobot nilai 1. Pemberian bobot ini sangat diperlukan dalam langkah awal 

untuk kemudian dilakukan perhitungan secara statistik. 

2. Observasi 

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan 

langsung di lapangan dan mencatat masalah-masalah penting yang ada 

hubungannya dengan penelitian. 

 

3.5   Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Dalam suatu penelitian kesahihan/tingkat kebenaran (validitas) dan 

kestabilan/tingkat konsistensi (reliabilitas) suatu hasil penelitian tergantung pada 

alat pengukur (instrument) yang digunakan dan data yang diperoleh. Jika alat ukur 

yang digunakan tersebut tidak sahih dan tidak handal maka hasilnya tidak 



64 

 

 

 

menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan dua macam 

pengujian yaitu tes kesahihan (test of validaty) dan tes kehandalan (test of 

realibility). 

3.5.1  Uji Kesahihan atau Validitas (Validity) 

Uji validitas dilakukan untuk mengukur pernyataan yang ada dalam 

kuesioner. Suatu pernyataan dianggap valid, jika pernyataan tersebut mampu 

mengungkapkan apa yang ingin diukur. Sgiono (2011:363) mengemukakan 

bahwa instrument yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan 

data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. 

Pengujian validitas instrument dilakuan instrument dilakuan dengan 

menggunakan rumus Corelation Produkt Moment (Sugiyono, 2011: 255) 

 
 
 
ryx = 

 
n Σ XY - Σx ΣY 

 
nΣx2 – (Σx)2        nΣY2 – (ΣY)2 

 
 

Instrument dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 (Sugiyono, 2011 : 178). 

3.5.2.  Uji Kestabilan atau Realibilitas  (Reability) 

Uji reabilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah alat pengumpul data 

pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau 

konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok 

individu, walaupun dilakukan terhadap pernyataan-pernyataan yang sudah valid, 

untuk mengetahui sejkauh mana hasil pengukuran tetap terhadap gejala yang 

sama.  (Sugiyono,  2011 : 364), menyatakan instrumen yang valid adalah 

n 

h = 1 h = 1 h = 1 h = 1 

h = 1 h = 1 
n n 
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instrument yag bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama. Uji realibitas instrument dilakukan dengan 

menggunakan rumus Cronbach”s Alfa dengan menggunakan SPSS ver.22 

(Sekaran, 2000: 329). 

Sebelum data dianalisis, dilakukan terlebih dahulu pengolahan data. 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil wawancara dan kuesioner dapat 

dikelompokan ke dalam 3 langkah, yaitu : persiapan, tabulasi dan penerapan data 

pada pendekatan penelitian. Persiapan penelitian meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner dan memberikan 

nilai (scoring) sesuai dengan system penilaian yang telah diterapkan. Kuesioner 

tertutup dengan menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan 

indicator untuk pasangan variabel independen X dan variabel dependen Y, yaitu 

sebagai berikut (X,Y) yang diasumsikan berhubungan linier sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

Untuk mengetahui Kompetensi, Motivasi dan Kinerja Guru, data diolah 

dengan menganalisa sikap responden terhadap butir kuesioner untuk melihat hasil 

penilaian (positif/negative) responden terhadap pelaksanaan variabel yang diteliti 

dengan menggunakan analisis Likert. 

Untuk memperoleh data dari variabel kuantitatif (Kompetensi, Motivasi 

dan Kinerja Guru), setiap variabel terlebih dahulu dijabarkan ke dalam 

subvariabel dan setiap subvariabel dioperasionalkan ke dalam indicator. Setiap 

indicator diukur dengan ukuran peringkat jawaban dengan skala ordinal. 
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Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis deskritif 

terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa 

pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistic. Analisis kuantitatif 

ditekankan untuk mengungkapkan perilaku factor penyebab. Metode analisis yang 

digunakan berupa cross-sectional analiysis. Dengan menggunakan kombinasi 

metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat komperhensif. 

Sebagaimana yang dirancang dalam operasional variabel dari kuesioner, 

maka nilai variabel-variabel : Kompetensi dan Motivasi , serta Kinerja Guru yang 

berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan tertutup (closed-end 

questions) setiap item ditentukan peringkat dengan lima alternative jawaban. 

Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, sehingga nilai variabel 

diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item. 

Teknik analisis jalur memerlukan syatar data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data dengan langkah kerja sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap item pernyataan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4. Hitung proporsi kumulatif (p). 
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5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan table normal. 

Tentukan nilai skala (scala value) untuk setiap nilai Z dengan rumus: 

Scale Value 

= 

(Density at lower limit) – (Density at upper limit) 

(Area below upper limit) – (Area below lower limit) 

Sebagai langkah awal, menguji validitas dan reliabilitas setiap item 

pernyataan, diambil 30 responden dari 32 responden yang telah ditentukan, 

didapatkan harga Cronbach’s Alpha untuk variabel kompetensi = 0,885, harga 

Cronbach’s Alpha untuk variabel motivasi = 0,614 dan harga Cronbach’s Alpha 

untuk variabel Kinerja Guru = 0,314 sehingga item pernyataan valid dan reliabel 

digunakan sebagai kuesioner, karena harga Cronbach’s Alpha > 0,3 (Sugiyono, 

2011 : 178). 

Menyiapkan pasangan data dari variabel independen dan dependen dari 

semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. Sedangkan untuk meneliti 

pengaruh di antara variabel kompetensi dan motivasi terhadap Kinerja Guru, data 

hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan analisis jalur 

(Path Analiysis). 

Menurut Sugiyono (2011 : 68) analisis jalur membahas kontribusi 

pengaruh dan perbandingan kontribusi pengaruh (baik secara keseluruhan maupun 

parsial). Dengan analisis jalur, besarnya pengaruh antar variabel dapat ditentukan 

dan dinyatakan dengan persentase.  
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Untuk mengetahui paradigm antara Kompetensi (Variabel X1), dan Motivasi 

(Variabel X2) serta Kinerja Guru (Variabel perantara Y) dapat digambarkan 

melalui paradigm Ganda dengan dua variabel Independen seperti pada gambar 

3.1. di bawah ini. 

   

                 ryx1    

  

  rx1x2 

            ryx2 

 

 

 

Gambar 3.1. Diagram Paradigma  Ganda antara Kompetensi dan Motivasi dengan 

Kinerja Guru 

Dimana : 

X1 : Kompetensi 

X2 : Motivasi 

Y : Kinerja Guru 

ε : Faktor lain yang mempengaruhi Y, selain X1 dan X2 

rx1x2 :  Korelasi antara variabel X1 dan X2 

ryx1 : Koefesien Jalur pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y 

ryx2 : Koefesien Jalur pengaruh variabel X1 dan X2 terhadap Y 

Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu Kompetensi dan Motivasi (variabel X1 

dan X2) sedangkan variabel independen yaitu Kompetensi dan Motivasi (variabel 

X1 

X2 

Y 

Ꜫ 
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Y). Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar Kompetensi dan 

Motivasi terhadap Kinerja Guru, baik secara simultan maupun secara parsial.  

Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, maka uji 

statistik yang digunakan melalui perhitungan regresi dan korelasi untuk kedua 

variabel independen X1 dan X2 terhadap Y baik secara langsung maupun tidak 

langsung. 

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : pengaruh Kompetensi 

dan Motivasi terhadap Kinerja Guru. Jika hipotesis penelitian tersebut dinyatakan 

ke dalam hipotesis penelitian tersebut dinyatakan kedalam hipotesis ststistik 

adalah: 

Ho : r yx1 = ryx2 = 0 

Dimana : 

X1 :  

Hi : r yx1 = r yx2 ≠ 0 

Pengajuan hipotesis secara simutan tersebut dilakukan dengan uji F 

Rumusan hipotesis 

Tolak Ho jika Fhitung ≥ F table (0,05)(n-k-1) terhadap pengaruh kompetensi dan 

motivasi terhadap Kinerja Guru 

Terima Ho jika Fhitung < Ftabel (0,05)(n-k-1) tidak terdapat pengaruh kompetensi 

dan motivasi terhadap Kinerja Guru.Statistic uji yang digunakan adalah: 

F = 
(n – k – 1)ΣPrx ryx 

k(1 – Σ Prxryx) 
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Kriteria uji, tolak Ho jika F > Fa, (k.n-k-1) diperoleh dari table distribusi F 

dengan α = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1 

Jika hipotesis umum (Simultan) dalam penelitian signifikan, maka 

selanjutnya dapat dilakukan pengujian untuk sub hipotesis (Parsial) yaitu terdiri 

atas : 

• Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Guru  

• Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Guru  

Adapun perhitungan Analisis jalur secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung koefesiens korelasi ganda R rx1x2 dengan menggunakan 

rumus 

Rrx1x2 = 
R2 yx1 + R2 yx2 – 2 Ryx1 Ryx2 Rx1x2 

1 – R2x1x2 

2. Menentukan koefesiens kausalitas rx1x2, ryxi, ryx2 

3. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (ryx1) 

Ho : ryx1 = 0, Tidak pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Guru 

Hi : ryx1 ≠ 0  Terdapat pengaruh kompetensi terhadap Kinerja Guru 

b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (r yx2) 

Ho :  ryx2 = 0 Tidak terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja 

Guru 

Hi : ryx2 ≠0, terdapat pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Guru 
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Kriteria keputusan 

Tolak Ho jika thitung ≥ ttable (0,05)(n – k - 1)  

Terima Ho jika thitung< ttable (0,05)(n – k – 1) 

Di mana t = 

Prx1 

(1-R2
r(x1x2) Cii 

(n-k-1) 

Tolak Ho, Jika to1 ≥ t (a;n-k-1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum 

4.1.1  Profil SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

SMA Mekarwangi Lembang terletak di Kabupaten Bandung Barat. 

Wilayahnya termasuk ke dalam Desa Langensari, Kecamatan Lembang 

Kabupaten Bandung Barat, Propinsi Jawa Barat. 

Dalam pandangan masyarakat maupun dinas pendidikan, SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat termasuk pada 

kelompok menengah.  Mutu pendidikan pada umumnya dianggap sedang, 

karena berkaitan dengan kondisi sarana-prasarana sekolah, mutu lulusan, 

prestasi akademik dan non akademik. Yang juga mempengaruhi kualitas 

pendidikan di SMA Mekarwangi Lembang adalah kultur sekolah yang 

menurut pandangan masyarakat sering tidak disejajarkan dengan SMA 

Negeri / swasta lain yang seusia dengan SMA Mekarwangi Lembang. 

1)  Visi SMA Mekarwangi Lembang  

Perkembangan dan tantangan masa depan seperti: perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi; globalisasi yang sangat cepat; era 

informasi; dan berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua 

terhadap pendidikan memicu sekolah untuk merespon tantangan 

sekaligus peluang itu. SMA Mekarwangi Lembang memiliki citra 

moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa 

datang yang diwujudkan dalam Visi sekolah berikut: 
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VISI SMA Mekarwangi Lembang 
 

 “Bertaqwa, Berkepribadan, Berkualitas " 
 

Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang berorientasi 

ke depan dengan memperhatikan potensi kekinian, sesuai dengan 

norma dan harapan masayarakat.  

2)    Misi SMA Mekarwangi Lembang 

Untuk mewujudkannya, Sekolah menentukan langkah-langkah 

strategis yang dinyatakan dalam Misi berikut:   

Indikator: 

a. Menumbuhkan potensi kearah iman dan taqwa; 

b. Menyelengarakan KBM yang efektif; 

c. Meningkatakan aktivitas non akademik; 

d. Mewujudkan lulusan yang berkualitas; 

e. Mewujudkan pendidikan dan tenaga kependidikan yang mampu 

dan tangguh; 

f. Mewujudkan kehidupan beragama bagi kesejahteraan warga 

sekolah; 

g. Mewujudkan fasilitas sekolah yang relevan dan berwawasan ke 

depan; 

3)  Tujuan  Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan SMA Mekarwangi 

Lembang 

a. Tujuan Pendidikan Tingkat Satuan Pendidikan 

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan SMA Mekarwangi 

Lembang mengacu kepada tujuan umum pendidikan berikut : 
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a) Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. 

b) Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut. 

c) Tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan 

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. 

b.  Tujuan  Umum SMA Mekarwangi Lembang 

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa 

dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap tuhan yang Maha 

Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan 

keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, keperibadian yang 

mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 

dan kebangsaan. 

Tujuan pengembangan KTSP SMA Mekarwangi Lembang 

sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional adalah 

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak 



75 
 

mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti 

pendidikan lebih lanjut. 

c.  Tujuan  SMA Mekarwangi Lembang 

Dalam kurun lima tahun ke depan (2016-2021)  tujuan yang kan 

dicapai oleh SMA Mekarwangi Lembang antara lain : 

a) Memenuhi akan mutu, akses, relevansi, dan tata kelola 

pendidikan yang baik 

b) Menghasilkan perangkat kurikulum yang lengkap, mutakhir, 

dan berwawasan ke depan 

c) Menghasilkan sistem penilaian yang otentik 

d) Menghasilkan program pelaksanaan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif, dan menyenangkan  

e) Menghasilkan divesifikasi kurikulum SMA agar sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik, keluarga, dan berbagai 

sektor pembangunan dan sub-sub sector yang 

mengembangkan silabusinternasional 

f) Menghasilkan pemetaan estándar kompetensi, kompetensi 

dasar, indikator, dan aspek untuk kelas X-XII semua mata 

pelajaran pada tahun 2016 

g) Menghasilkan RPP untuk kelas X-XII semua mata pelajaran 

pada tahun 2016 

h) Pencapaian estándar pendidik dan tenaga kependidikan 

meliputi : semua guru berkualifikasi minimal S1, semua 
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mengajar sesuai bidangnya dan pencapaian estándar 

kompetensinya. 

4.1.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data memulai penyebaran kuesioner 

kepada siswa yang dijadikan sebagai sample responden, maka dapat 

diketahui karakteristik responden, maka dapat diketahui karakteristik 

setiap responden dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan 

masukan untuk SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Badung Barat 

dalam meningkatkan kualitas sekolah dengan cara meningkatkan 

kompetensi dan motivasi guru yang sesuai dengan karakteristik masing-

masing responden dimasa yang akan datang. Karakteristik yang disajikan 

dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin responden dengan jumlah 33 

orang responden, yaitu 18 responden Perempuan dan 15 responden laki-

laki.  

Tabel 4.1  
Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase 

Laki-laki 15 45,45% 

Perempuan 18 54,54% 

Jumlah 33 100% 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden perempuan lebih banyak 

dari responden laki-laki, yaitu untuk  perempuan sebanyak 54,54 %, 

sedangkan laki-laki  hanya  45,45 %. 
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Tabel 4.2 
Karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Tabel 4.3. 
Karakteristik responden berdasarkan masa kerja 

 
 

 
 
 
 
 

Tabel 4.4.  
Kriteria penafsiran kondisi variabel penelitian 

Rata-rata Skor Penafsiran 

4.21-5.00 Sangat baik 

3.41-4.20 Baik 

2.61-3.40 Cukup Baik 

1.81-2.60 Kurang Baik 

1.00-1.80 Sangat Tidak Baik 

 

Pendidikan 
Terakhir Kepsek Guru Kaur 

TU Staf TU Jumlah 

S3      
S2      
S1 1 28   29 
D3      
D1   1  1 

SLTA    3 3 
JUMLAH 1 28 1 3 33 

Masa Kerja  Jumlah Prosentase 

< 5 Tahun 12 36,365% 
5 – 10 Tahun 9 27,27% 
10 – 15 Tahun 12 36,36% 

TOTAL 33 100% 
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4.2. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen berupa 

kuesioner yang terdiri dari variabel :  

1) Kompetensi (18 pernyataan),  

2) Motivasi (20 pernyataan),  

3) Kinerja Guru (12 pernyataan).  

Untuk menguji kelayakan kuesioner yang akan digunakan maka digunakan 

uji validitas dan reliabilitas. 

4.2.1. Hasil Uji Validitas 

4.2.1.1 Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kompetensi 

Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas X1 

Validitas data Kompetensi (X1) 

Item variabel 
penelitian 

Hasil 
perhitungan 

Standar kevalidan 
kuesioner Kategori 

X1.1 0,556 0,3 Valid 
X1.2 0,363 0,3 Valid 
X1.3 0,519 0,3 Valid 
X1.4 0,660 0,3 Valid 
X1.5 0,719 0,3 Valid 
X1.6 0,455 0,3 Valid 
X1.7 0,548 0,3 Valid 
X1.8 0,647 0,3 Valid 
X1.9 0,757 0,3 Valid 

X1.10 0,510 0,3 Valid 
X1.11 0,556 0,3 Valid 
X1.12 0,793 0,3 Valid 
X1.13 0,554 0,3 Valid 
X1.14 0,547 0,3 Valid 
X1.15 0,510 0,3 Valid 
X1.16 0,436 0,3 Valid 
X1.17 0,452 0,3 Valid 
X1.18 0,596 0,3 Valid 

Sumber : Data Primer diolah kembali  
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Pernyataan dalam instrumen variabel Kompetensi di atas terdiri dari 18 

item. Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu 

> 0,30, dan disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 18 dinyatakan 

valid sebagai indikator Kompetensi. 

4.2.1.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi 

Tabel 4.6 
Hasil Uji Validitas X2 

 

Validitas data MOTIVASI (X2) 

Item variabel 
penelitian 

Hasil 
perhitungan 

Standar 
kevalidan 
kuesioner 

Kategori 

X2.1 0,580 0,3 Valid 
X2.2 0,459 0,3 Valid 
X2.3 0,389 0,3 Valid 
X2.4 0,310 0,3 Valid 
X2.5 0,510 0,3 Valid 
X2.6 0,752 0,3 Valid 
X2.7 0,637 0,3 Valid 
X2.8 0,781 0,3 Valid 
X2.9 0,686 0,3 Valid 
X2.10 0,763 0,3 Valid 
X2.11 0,310 0,3 Valid 
X2.12 0,580 0,3 Valid 
X2.13 0,574 0,3 Valid 
X2.14 0,492 0,3 Valid 
X2.15 0,781 0,3 Valid 
X2.16 0,712 0,3 Valid 
X2.17 0,763 0,3 Valid 
X2.18 0,389 0,3 Valid 
X2.19 0,420 0,3 Valid 
X2.20 0,644 0,3 Valid 

Sumber :  Data primer diolah kembali 
 

Pernyataan dalam instrumen variabel Motivasi di atas terdiri dari 20 item. 

Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu  > 
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0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 19 

sampai 38 dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai indikator 

Motivasi. 

4.2.1.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja Guru 

Tabel 4.7. 
Hasil Uji Validitas Y 

Validitas data KINERJA GURU (Y) 

Item variabel 
penelitian 

Hasil 
perhitungan 

Standar kevalidan 
kuesioner Kategori 

Y1 0,684 0,3 Valid 
Y2 0,733 0,3 Valid 
Y3 0,794 0,3 Valid 
Y4 0,686 0,3 Valid 
Y5 0,547 0,3 Valid 
Y6 0,760 0,3 Valid 
Y7 0,853 0,3 Valid 
Y8 0,646 0,3 Valid 
Y9 0,676 0,3 Valid 
Y10 0,904 0,3 Valid 
Y11 0,536 0,3 Valid 
Y12 0.444 0,3 Valid 

Sumber :  Data primer diolah kembali 

Pernyataan dalam instrumen variabel Kinerja Guru di atas terdiri dari 12 

item. Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu 

>0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 39 

sampai 50 dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai indikator 

Kinerja Guru. 
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Tabel 4.8. 
Rekapitulasi Item Pertanyaan Instrumen 

 
Kuesioner/ 
Variabel 

Valid Tidak valid Total 
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 

Kompetensi (X1) 18 100 - - 18 100 
Motivasi (X2) 20 100 - - 20 100 
Kinerja Guru (Y) 12 100 - - 12 100 

Jumlah 50 100 - - 50 100 
Sumber : Lampiran hasil uji validitas –reliabilitas 

4.2.2.   Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.9 
 Hasil Uji Reliabilitas 

Reliabilitas data X1, X2, dan Y 

    
Variabel Penelitian Hasil 

Perhitungan 

Standar 
Reliabilitas 
Kuesioner 

Kategori 

Kompetensi (X1) 0,745 0,6 Reliabel 

Motivasi (X2) 0,750 0,6 Reliabel 

Kinerja Guru (Y) 0,765 0,6 Reliabel 
Sumber: Data Primer diolah kembali 

Hasil uji reliabilitas di atas dapat dinyatakan bahwa semua variabel 

termasuk kategori reliabel, karena skornya > 0,60. Dengan demikian 

instrumen penelitian yang digunakan masing-masing variabel pada 

penelitian ini dapat dinyatakan reliabel dan benar-benar sebagai alat ukur 

yang handal dan memiliki tingkat kestabilan yang tinggi, dalam arti alat 

ukur tersebut apabila dilakukan secara berulang, hasil dari pengujian 

instrumen tersebut akan menunjukkan hasil yang tetap. 
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4.3. Hasil Pengolahan Data 

4.3.1. Analisis Deskriptif 

4.3.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Kompetensi 

Tabel 4.10 
Tanggapan responden tentang karakteristik peserta didik 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35.00 21.21 
S 4 19 76.00 57.58 
N 3 7 21.00 21.21 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 132.00 100.00 

Rata-rata skor     4.00   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 21.21 %, yang menyatakan Setuju, 57.58 %, 

yang menyatakan Netral 21,21 yang menyatakan Tidak Setuju 0.00% dan 

yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0.00%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang karakteristik peserta didik 

dikategorikan Baik. Disini dapat terbukti bahwa peserta didik di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat memiliki  sikap yang 

berkarakter.  

 

Tabel 4.11 
Tanggapan responden tentang penguasaan teori-teori belajar dan 

prinsip-prinsip proses belajar mengajar yang mendidik 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 18 90.00 54.55 
S 4 15 60.00 45.45 
N 3 0 0.00 0.00 
TS 2 0 0.00 0.00 
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STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 150.00 100.00 

Rata-rata skor 
  

4.55 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 54.55 %, yang menyatakan Setuju, 45.45 %, 

yang menyatakan Netral0.00 %, yang menyatakan Tidak Setuju 0.00 % 

dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0.00%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang penguasaan teori-teori belajar dan 

prinsip-prinsip proses belajar mengajar yang mendidik dikategorikan 

Sangat Baik. Hal ini terbukti bahwa guru di SMA Mekarwangi Lembang 

menguasai teori dan prinsip belajar mengajar yang mendidik sesuai yang 

diharapkan. 

 
Tabel 4.12. 

Tanggapan responden tentang penguasaan kurikulum yang terkait 
dengan bidang pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai 

dengan kurikulum yang digunakan disekolah tersebut 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 9 45.00 27.27 
S 4 17 68.00 51.52 
N 3 6 18.00 18.18 
TS 2 1 2.00 3.03 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah 

 
33 133.00 100.00 

Rata-rata skor     4.03 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 35.15% menyatakan Sangat Setuju, 27.27 % menyatakan Setuju, 

51.52 % menyatakan Netral, 18.18 % menyatakan Tidak Setuju, 3.03 % 

Sangat Tidak Setuju 0.00 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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pernyataan tentang penguasaaan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan disekolah tersebut dikategorikan Baik. Hal ini terlihat bahwa 

guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat menguasai 

dan mempraktekkan pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai 

dengan kurikulum  yang digunakan pada lembaga. 

Tabel 4.13. 
Tanggapan responden tentang terampil memanfaatkan dan 
menguasai ilmu  teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mendidik 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 5 25.00 15.15 
S 4 19 76.00 57.58 
N 3 9 27.00 27.27 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah 

 
33 128.00 100.00 

Rata-rata skor     3.88 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 15.15 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 27.27 % menyatakan Netral, 0.00 % menyatakan Tidak Setuju, 

0.00 % Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang guru harus terampil memanfaatkan dan menguasai ilmu  

Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan 

proses belajar mengajar yang mendidik akan pekerjaan dikategorikan 

Baik. Hal ini terlihat guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat komitmen dan mau berusaha untuk terampil dalam 
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memanfaatkan dan menguasai ilmu teknologi Informasi dan komunikasi 

dalam proses belajar mengajar. 

Tabel 4.14 
Tanggapan responden tentang guru memfasilitasi pengembangan 

potensi untuk bisa mengaktualisasikan berbagai potensi yang 
dimilikinya 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10.00 6.06 
S 4 23 92.00 69.70 
N 3 8 24.00 24.24 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 126.00 100.00 

Rata-rata skor     3.82  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 69.70 % menyatakan Setuju, 

24.24 % menyatakan Netral 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

Guru memfasilitasi pengembanagan potensi untuk bisa mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya dikategorikan Baik. Hal ini dapat 

direalisasikan oleh guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Tabel 4.15. 
Tanggapan responden tentang tingkat guru melaksanakan penilaian 

dalam setiap proses belajar mengajar serta melakukan evaluasi dalam 
mencapai proses belajar mengajar yang berhasil 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10.00 6.06 
S 4 18 72.00 54.55 



86 
 

N 3 10 30.00 30.30 
TS 2 3 6.00 9.09 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 118.00 100.00 

Rata-rata skor     3.58  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 54.55 % menyatakan Setuju, 

30.30 % menyatakan Netral, 9.09 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang Guru melaksanakan penilaian dalam setiap proses belajar mengajar 

serta melakukan evaluasi dalam mencapai proses belajar mengajar yang 

berhasil yang lebih tinggi dikategorikan Baik. Hal ini terlihat pada guru di 

SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat selalu 

melaksanakan penilaian dan evaluasi  dalam melakukan proses belajar 

mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilembaga. 

Tabel 4.16 
Tanggapan responden tentang guru berpenampilan yang rapih, sopan 

sesuai dengan aturan yang dibuat dan disepakati pihak sekolah 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 3 15.00 9.09 
S 4 20 80.00 60.61 
N 3 8 24.00 24.24 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 123.00 100.00 

Rata-rata skor     3.73 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 9.09 % menyatakan Sangat Setuju, 60.61 % menyatakan Setuju, 

24.24 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 
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Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang Guru berpenampilan yang rapih, sopan sesuai dengan aturan yang 

dibuat dan disepakati pihak sekolah dikategorikan Baik. Hal ini terlihat 

bahwa guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

sudah berpenampilan rapih dan sopan sesuai dengan aturan yang 

disepakati. 

Tabel 4.17 
Tanggapan responden tentang guru memiliki sifat dan bertindak 

sesuai dengan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 
dimasyarakat yang dapat mengendalikan tingkah laku yang sesuai 

dan dapat diterima bersumber dari ajaran agamanya 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase (%) 
SS 5 9 45.00 27.27 
S 4 22 88.00 66.67 
N 3 0 0.00 0.00 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 137.00 100.00 

Rata-rata skor     4.15  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak27.27 % menyatakan Sangat Setuju, 66.67 % menyatakan Setuju, 

0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang Guru memiliki sifat dan bertindak sesuai dengan aturan atau 

ketentuan yang mengikat warga kelompok dimasyarakat yang dapat 

mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima bersumber 

dari ajaran agamanya dikategorikan Baik. Hal ini tercermin dari sikap 
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sehari-hari pada guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Barat. 

Tabel 4.18 
Tanggapan responden tentang guru  memiliki pandangan dan 

wawasan  yang luas  dalam pendirian kematangan berfikir, bersikap, 
bertindak, dan berbicara dengan bijak 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 5 25.00 15.15 
S 4 21 84.00 63.64 
N 3 5 15.00 15.15 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 128.00 100.00 

Rata-rata skor     3.88 
 Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 15.15 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 

Setuju, 15.15 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru  memiliki pandangan dan wawasan  yang luas  

dalam pendirian kematangan berfikir, bersikap, bertindak, dan berbicara 

dengan bijak dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari karakter yang selalu 

dicontohkan dalam sikap oleh guru SMA Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat. 

Tabel 4.19 
Tanggapan responden tentang guru datang kesekolah tepat waktu, 
bekerja dengan efektif dan efisien, dengan penuh percaya diri dan 

prestasi kerja yang tinggi 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 10 50.00 30.30 
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S 4 14 56.00 42.42 
N 3 7 21.00 21.21 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 131.00 100.00 

Rata-rata skor     3.97 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 30.30 % menyatakan Sangat Setuju, 42.42 % menyatakan 

Setuju, 21.21% menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat  Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru datang kesekolah tepat waktu, bekerja dengan 

efektif dan efisien, dengan penuh percaya diri dan prestasi kerja yang 

tinggi dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari kedatangan kesekolah yang 

selalu diusahakan untuk tidak terlambat. 

Tabel 4.20 
Tanggapan responden tentang guru menjunjung tinggi kode etik 

profesi pendidik dengan menjadi teladan yang baik dan menggunakan 
akal budinya dengan baik 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35.00 21.21 
S 4 19 76.00 57.58 
N 3 7 21.00 21.21 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 132.00 100.00 

Rata-rata skor     4.00 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 21.21 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 21.12 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0. % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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pernyataan tentang Guru menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik 

dengan menjadi teladan yang baik dan menggunakan akal budinya dengan 

baik dikategorikan Baik. Hal ini tercermin dari sikap yang direalisasikan 

oleh guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Tabel 4.21 
Tanggapan responden tentang guru memiliki sifat yang kokoh dan 

tidak tergoyahkan serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif 
serta dapat menghadapi tantangan dalam segala situasi 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10.00 6.06 
S 4 19 76.00 57.58 
N 3 10 30.00 30.30 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 120.00 100.00 

Rata-rata skor     3.64 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan Setuju, 

30.30 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang Guru memiliki sifat yang kokoh dan tidak tergoyahkan serta tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif serta dapat menghadapi tantangan 

dalam segala situasi dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari konsisten 

pada guru di SMA Mekarwangi Lembang dalam menerima tantangan dan 

hambatan di era globalisasi seperti saat ini. 
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Tabel 4.22 
Tanggapan responden tentang guru menguasai materi, konsep dan 

pola fikir serta keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 
diampu 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 14 70.00 42.42 
S 4 18 72.00 54.55 
N 3 1 3.00 3.03 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 145.00 100.00 

Rata-rata skor     4.39 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 42.42 % menyatakan Sangat Setuju, 54.55 % menyatakan 

Setuju, 3.03 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0. % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru menguasai materi, konsep dan pola fikir serta 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu dikategorikan 

Sangat Baik. Hal ini terbukti bahwa guru di SMA Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat selalu mempersiapkan dan menguasai materi 

sesuai dengan keilmuannya. 

Tabel 4.23. 
Tanggapan responden tentang guru mengembangkan materi 

pembelajaran yang diampu secara kreatif dan mudah difahami serta 
bervariasi 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase (%) 

SS 5 13 65.00 39.39 
S 4 16 64.00 48.48 
N 3 4 12.00 12.12 
TS 2 0 0.00 0.00 
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STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah 

 
33 141.00 100.00 

Rata-rata skor     4.27 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 39.39 % menyatakan Sangat Setuju, 48.48 % menyatakan 

Setuju, 12.12 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru mengembangkan materi pembelajaran yang 

diampu secara kreatif dan mudah difahami serta bervariasi dikategorikan 

Baik. Hal ini terlihat dalam penyampaian materi yang dikemas dengan 

kreatif, mudah difahami, bervariasi sehingga materi tersampaikan dengan 

baik. 

Tabel 4.24 
Tanggapan responden tentang guru mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan meningkatkan wawasan kemampuan 
diri sendiri sesuai dengan bidang study yang menjadi tanggung 

jawabnya 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 14 70.00 42.42 
S 4 13 52.00 39.39 
N 3 6 18.00 18.18 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 140.00 100.00 

Rata-rata skor     4.24 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 42.42 % menyatakan Sangat Setuju, 39.39 % menyatakan 

Setuju, 18.18 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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pernyataan tentang Guru mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri 

sesuai dengan bidang study yang menjadi tanggungjawabnya 

dikategorikan Baik. Hal ini tercermin dari tanggung jawab dalam 

mengembangkan profesionalisme pada guru SMA Mekarwangi Lembang 

sesuai dengan bidang study yang disampaikan. 

Tabel 4.25. 
Tanggapan responden tentang guru mengembangkan teori belajar 

sesuai kemampuan peserta didik dalam menggunakan metode proses 
belajar mengajar 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 13 65.00 39.39 
S 4 17 68.00 51.52 
N 3 3 9.00 9.09 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 142.00 100.00 

Rata-rata skor     4.30 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 39.39 % menyatakan Sangat Setuju, 51.52 % menyatakan 

Setuju, 9.09 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru mengembangkan teori belajar sesuai kemampuan 

peserta didik dalam menggunakan metode proses belajar mengajar 

dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari kemampuan dalam menyampaikan 

materi yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki peserya didik. 
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Tabel 4.26. 
Tanggapan responden tentang guru dapat menjalin komunikasi dan 

memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 17 85.00 51.52 
S 4 16 64.00 48.48 
N 3 0 0.00 0.00 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 149.00 100.00 

Rata-rata skor     4.52 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 51.52 % menyatakan Sangat Setuju, 48.48 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru dapat menjalin komunikasi dan memberikan 

pelayanan yang baik kepada peserta didik dikategorikan Baik. Hal ini 

terlihat ada komunikasi yang terjalin dengan baik oleh guru di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Tabel 4.27 
Tanggapan responden tentang guru memiliki kemampuan 

menyesuaikan diri pada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar yang 
dapat dijadikan teladan 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 9 45.00 27.27 
S 4 22 88.00 66.67 
N 3 0 0.00 0.00 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 137.00 100.00 

Rata-rata skor     4.15 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 27.27 % menyatakan Sangat Setuju, 66.67 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Guru memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada 

tuntutan kerja dan lingkungan sekitar yang dapat dijadikan teladan 

dikategorikan Baik. Hal ini terlihat pada implementasi dilingkungan 

dimana guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

dapat dijadikan teladan dilingkungan sekitar baik disekolah maupun 

dimasyarakat luas. 

4.3.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi 
 

Tabel 4.28. 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 

memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi kerja 
 

 

 

 

 

 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 9.09 %, yang menyatakan Setuju, 60.61 %, 

yang menyatakan Netral24.24 %, yang menyatakan Tidak Setuju 6.06 % 

dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 3 15 9.09 
S 4 20 80 60.61 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 123 100.00 

Rata-rata skor     3.73 
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memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi kerja dikategorikan 

Sangat Baik. Hal ini terlihat dari motivasi guru SMA Mekarwangi 

Lembang Kabupaten Bandung Barat memiliki stimulus untuk mencapai 

prestasi kerja sesuai yang diinginkan oleh lembaga. 

Tabel 4.29. 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 

memiliki dorongan yang kuat dan bertanggung jawab dalam 
pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 4 20 12.12 
S 4 25 100 75.76 
N 3 4 12 12.12 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 132 100.00 

Rata-rata skor     4.00 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 12.12 %, yang menyatakan Setuju, 75.76 %, 

yang menyatakan Netral12.12 %, yang menyatakan Tidak Setuju 0% dan 

yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena 

memiliki dorongan yang kuat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan 

dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari rasa tanggung jawab dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. 
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Tabel 4.30. 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 
memiliki dorongan yang kuat untuk menyukai tantangan dalam 

pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 3 15 9.09 
S 4 25 100 75.76 
N 3 5 15 15.15 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 130 100.00 

Rata-rata skor     3.94 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 9.09 % menyatakan Sangat Setuju, 75.76 % menyatakan Setuju, 

15.15 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan yang kuat 

untuk menyukai tantangan dalam pekerjaan dikategorikan Baik. Hal ini 

terlihat apabila ada tugas yang harus dilaksanakan dalam model yang 

berbeda dan kurikulum yang terus berubah sesuai dengan perkembangan 

saat ini. 

Tabel 4.31 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 

antusias untuk berprestasi tinggi di lembaga saya bekerja 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35 21.21 
S 4 24 96 72.73 
N 3 2 6 6.06 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 137 100.00 
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Rata-rata skor     4.15 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 21.21 % menyatakan Sangat Setuju, 72.73 % menyatakan 

Setuju, 6.06 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena antusias untuk 

berprestasi tinggi di lembaga saya bekerja dikategorikan Baik. Hal ini 

terlihat dari rasa ingin tau dan antusias dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawabnya sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 

Tabel 4.32 
Tanggapan responden tentang Motivasi kerja saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk mengembangkan kreativitas diri dalam 
bekerja 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10 6.06 
S 4 21 84 63.64 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 122 100.00 

Rata-rata skor     3.70 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 

Setuju, 24.24 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang 

kuat untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja dikategorikan 
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Baik. Hal ini terlihat dalam mengemas materi proses belajar mengajar 

dengan kreatifitas sehingga mudah di fahami oleh peserta didik. 

Tabel 4.33 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 
dorongan yang kuat ingin menjadi orang yang selalu diterima oleh 

orang lain di tempat saya bekerja 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 9 45 27.27 
S 4 22 88 66.67 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 137 100.00 

Rata-rata skor     4.15 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 27.27 % menyatakan Sangat Setuju, 66.67 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang tingkat Motivasi kerja saya timbul karena dorongan 

yang kuat ingin menjadi orang yang selalu diterima oleh orang lain di 

tempat saya bekerja dikategorikan Baik. Hal ini tercermin dari 

kesungguhan dalam mengkondisikan dan bisa memahami sifat dan 

karakter rekan kerja pada guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat. 
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Tabel 4.34 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk berkuasa 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 5 25 15.15 
S 4 19 76 57.58 
N 3 6 18 18.18 
TS 2 3 6 9.09 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 125 100.00 

Rata-rata skor     3.79 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 15.15 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 18.18 % menyatakan Netral, 9.09 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang 

kuat untuk berkuasa dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari keinginan 

yang kuat dari guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Barat untuk bersaing dengan sehat sesuai kemampuan yang dimilikinya. 

Tabel 4.35 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul karena 

ingin memperoleh penghargaan baik dari pimpinan maupun rekan 
kerja 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 10 50 30.30 
S 4 21 84 63.64 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah 

 
33 138 100.00 

Rata-rata skor     4.18 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 30.30 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena ingin memperoleh 

penghargaan baik dari pimpinan maupun rekan kerja dikategorikan Baik. 

Terlihat bahwa guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Barat termotivasi dengan komitmen pimpinan tentang pemberian 

penghargaan kinerja bagi guru yang berprestasi. 

Tabel 4.36 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul  karena 

dorongan keinginan untuk mempengaruhi orang lain 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35 21.21 
S 4 17 68 51.52 
N 3 7 21 21.21 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 128 100.00 

Rata-rata skor     3.88 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak21.21 % menyatakan Sangat Setuju, 51.52 % menyatakan 

Setuju, 21.21 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan 

keinginan untuk mempengaruhi orang lain dikategorikan Sangat Baik. 
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Terlihat dari sikap guru yang mempengaruhi dalam hal yang positif 

dalam peningkatan prestasi kerja. 

Tabel 4.37 
Tanggapan responden tentang motivasi kerja saya timbul  karena 

dorongan yang kuat  mencari posisi dalam kelompok 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10 6.06 
S 4 19 76 57.58 
N 3 10 30 30.30 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 120 100.00 

Rata-rata skor     3.64 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 30.30 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat  Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan yang 

kuat  mencari posisi dalam kelompok dikategorikan Baik. Tercermin dari 

guru yang berkeinginan untuk menduduki posisi yang baik dilingkungan 

kerja. 

Tabel 4.38 
Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena 

dorongan yang kuat ingin dihormati 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35 21.21 
S 4 24 96 72.73 
N 3 2 6 6.06 
TS 2 0 0 0.00 
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STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 137 100.00 

Rata-rata skor     4.15 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 21.21 % menyatakan Sangat Setuju, 72.73 % menyatakan 

Setuju, 6.06 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

ingin dihormati dikategorikan Baik. Hal ini terlihat dari rasa empati dan 

simpati untuk diterima dilingkungan kerja dengan menampilakan teladan 

yang baik. 

Tabel 4.39 
Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk mendapat promosi jabatan 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 3 15 9.09 
S 4 20 80 60.61 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 123 100.00 

Rata-rata skor     3.73 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 9.09 % menyatakan Sangat Setuju, 60.61 % menyatakan 

Setuju, 24.24 % menyatakan Netral,6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 

0% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk mendapat promosi jabatan dikategorikan Baik. Hal ini terbukti 
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bahwa di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, bahwa 

kepala sekolah memberikan peluang yang selebar-lebarnya pada guru 

untuk bersaing sehat dengan prestasi yang baik. 

Tabel 4.40 
Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena dorongan 

yang kuat untuk mencari hubungan yang baik dengan organisasi 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 8 40 24.24 
S 4 22 88 66.67 
N 3 1 3 3.03 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 135 100.00 

Rata-rata skor     4.09 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 24.24 % menyatakan Sangat Setuju, 66.67 % menyatakan 

Setuju, 3.03 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk mencari hubungan yang baik dengan organisasi dikategorikan 

Baik. Hal ini terlihat dari kebijakan kepala sekolah kepada guru untuk 

mengikuti hubungan organisasi yang bisa lebih meningkatkan prestasi 

kerja dengan organisasi diluar sekolah. 
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Tabel 4.41 

Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena 
dorongan yang kuat untuk bekerja sama 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10 6.06 
S 4 20 80 60.61 
N 3 9 27 27.27 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 121 100.00 

Rata-rata skor     3.67 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 60.61 % menyatakan 

Setuju, 27.27 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk bekerja sama dikategorikan Baik. Hal ini terlihat adanya 

kekompakan antara rekan guru dalam melaksanakan  kinerja di SMA 

Mekarwangi Lembang di Kabupaten Bandung Barat. 

Tabel 4.42 
Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk percaya kepada rekan kerja 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 10 50 30.30 
S 4 21 84 63.64 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 138 100.00 

Rata-rata skor     4.18 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 30.30 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk percaya kepada rekan kerja dikategorikan Baik. Hal ini tercermin 

bisa saling mengisi dan melengkapi sesama rekan kerja di lingkungan 

SMA Makarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Tabel 4.43 
Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena 

dorongan yang kuat karena kesadaran untuk menyelesaikan tugas 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35 21.21 
S 4 19 76 57.58 
N 3 7 21 21.21 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah 

 
33 132 100.00 

Rata-rata skor     4.00  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 21.21 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 21.21 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

karena kesadaran untuk menyelesaikan tugas dikategorikan Baik. Hal 

ini terlihat dalam komitmen menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. 
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Tabel 4.44 
Tanggapan responden tentang motivasi saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk pencapaian target yang ditetapkan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase (%) 
SS 5 2 10 6.06 
S 4 19 76 57.58 
N 3 10 30 30.30 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 120 100.00 

Rata-rata skor     3.64  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 30.30 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 

0 % Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk pencapaian target yang ditetapkan dikategorikan Baik. Hal ini 

terlihat dalam penyelesaian tugas dan kewajiban tercapai dengan baik 

dan tepat pada waktunya. 

Tabel 4.45 
Tanggapan responden tentang Motivasi saya timbul karena 

bimbingan, arahan dan dorongan kepada pegawai 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 3 15 9.09 
S 4 25 100 75.76 
N 3 5 15 15.15 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 130 100.00 

Rata-rata skor     3.94 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 9.09 % menyatakan Sangat Setuju, 75.76 % menyatakan 

Setuju, 15.15 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi saya timbul karena bimbingan, arahan dan 

dorongan kepada pegawai dikategorikan Baik. Hal ini terlihat bahwa 

guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat selalu 

mendapat bimbingan, arahan serta dorongan dari pimpinan untuk lebih 

baik lagi. 

 
Tabel 4.46 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja saya timbul karena 
adanya pemberian kebebasan bagi pegawai untuk memberikan 

pendapat 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 14 70 42.42 
S 4 19 76 57.58 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 146 100.00 

Rata-rata skor     4.42 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 42.42 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral,0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena adanya 
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pemberian kebebasan bagi pegawai untuk memberikan pendapat 

dikategorikan Baik. 

Tabel 4.47 
Tanggapan responden tentang Motivasi kerja saya timbul karena 
dorongan yang kuat untuk menghindari konflik dengan pimpinan 

maupun rekan kerja 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 6 30 18.18 
S 4 21 84 63.64 
N 3 6 18 18.18 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 132 100.00 

Rata-rata skor     4.00 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 18.18 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 

Setuju, 18.18 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang 

kuat untuk menghindari konflik dengan pimpinan maupun rekan kerja 

dikategorikan Baik. Hal ini terlihat adanya saling menghargai 

dilingkungan tempat bekerja. 

4.3.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Guru 
 

Tabel 4.48 
Tanggapan responden tentang tepat waktu dalam melaksanakan 

tugas 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 18 90 54.55 
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S 4 13 52 39.39 
N 3 2 6 6.06 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 148 100.00 

Rata-rata skor     4.48  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 54.55 %, yang menyatakan Setuju, 39.39 %, 

yang menyatakan Netral 6.06%, yang menyatakan Tidak Setuju 0.78% 

dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang tepat waktu dalam 

melaksanakan tugas dikategorikan Sangat Baik. Hal ini menunjukkan 

semua pekerjaan bisa diatasi dengan baik. 

 
Tabel 4.49 

Tanggapan responden tentang mencapai target dalam 
menyelesaikan pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 5 25 15.15 
S 4 19 76 57.58 
N 3 9 27 27.27 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah 

 
33 128 100.00 

Rata-rata skor     3.88   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 15.15 %, yang menyatakan Setuju, 57.58 %, 

yang menyatakan Netral 27.27 %, yang menyatakan Tidak Setuju 0% 

dan yang menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang mencapai target dalam 
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menyelesaikan pekerjaan dikategorikan Baik. Hal ini terbukti dengan 

setiap tugas bisa diselesaikan sesuai target dan dalam waktu yang sudah 

ditetapkan. 

Tabel 4.50 
Tanggapan responden tentang mengerjakan pekerjaan sesuai yang 

diberikan pimpinan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10 6.06 
S 4 23 92 69.70 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 126 100.00 

Rata-rata skor     3.82 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 69.70 % menyatakan 

Setuju, 24.24 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan 

pimpinan dikategorikan Baik. Terlihat dari hasil pekerjaan yang 

sistematis sesuai dengan yang diharapkan. 

Tabel 4.51 
Tanggapan responden tentang terampil dalam melaksanakan 

pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 3 15 9.09 
S 4 19 76 57.58 
N 3 9 27 27.27 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
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Jumlah   33 122 100.00 
Rata-rata skor     3.70 

 
Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 9.09 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 27.27 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 

0 % Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang terampil dalam melaksanakan pekerjaan 

dikategorikan Baik. 

Tabel 4.52 
Tanggapan responden tentang mencapai hasil kerja yang baik 

sesuai dengan yang diperintahkan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 3 15 9.09 
S 4 20 80 60.61 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 123 100.00 

Rata-rata skor     3.73 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 9.09 % menyatakan Sangat Setuju, 60.61 % menyatakan 

Setuju, 24.24 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 

0 % Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan yang 

diperintahkan dikategorikan Baik.hal ini terlihat dari hasil yang 

diperoleh sesuai harapan. 
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Tabel 4.53 
Tanggapan responden tentang menjalin kerjasama dengan rekan 

kerja dengan baik 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 9 45 27.27 
S 4 22 88 66.67 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 137 100.00 

Rata-rata skor     4.15 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 27.27 % menyatakan Sangat Setuju, 66.67 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang  menjalin kerjasama dengan rekan kerja dengan 

baik dikategorikan Baik. Tercermin adanya kekompakan dalam saling 

membantu setiap pekerjaan yang diberikan. 

Tabel 4.54 
Tanggapan responden tentang bertanggung jawab pada setiap 

hasil kerja yang diperintahkan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 5 25 15.15 
S 4 21 84 63.64 
N 3 5 15 15.15 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 128 100.00 

Rata-rata skor     3.88 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 15.15 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 
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Setuju, 15.15 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 

0 % Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang bertanggung jawab pada setiap hasil kerja yang 

diperintahkan dikategorikan Baik. Terlihat dari setiap pekerjaan bisa 

dilaksanakan dengan baik. 

Tabel 4.55 
Tanggapan responden tentang bertanggung jawab pada pekerjaan 

saat pengambilan keputusan 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 10 50 30.30 
S 4 21 84 63.64 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 138 100.00 

Rata-rata skor     4.18 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 30.30 % menyatakan Sangat Setuju, 63.64 % menyatakan 

Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang bertanggung jawab pada pekerjaan saat 

pengambilan keputusan  dikategorikan Baik. Terlihat pada kesiapan 

guru mempertanggungjawabkan segala hasil pekerjaan ketika 

pimpinan mengambil keputusannya. 
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Tabel 4.56 
Tanggapan responden tentang berinisiatif mengerjakan pekerjaan 

sesuai kemampuaan sebelum diperintah oleh pimpinan 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 7 35 21.21 
S 4 19 76 57.58 
N 3 7 21 21.21 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 132 100.00 

Rata-rata skor     4.00 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 21.21 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 21.21 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 

0% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang berinisiatif mengerjakan pekerjaan sesuai 

kemampuaan sebelum diperintah oleh pimpinan dikategorikan Sangat 

Baik. Terlihat dari kesungguhan dalam melaksanakan tugasnya 

dengan baik tanpa diperintah oleh pimpinan. 

Tabel 4.57 
Tanggapan responden tentang inisiatif yang berguna dalam 

membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih baik 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 2 10 6.06 
S 4 19 76 57.58 
N 3 10 30 30.30 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 120 100.00 

Rata-rata skor     3.64 
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 6.06 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

Setuju, 30.30 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 

0 % Sangat  Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang inisiatif yang berguna dalam membantu 

penyelesaian pekerjaan yang lebih baik dikategorikan Baik. Hal ini 

tercermin sikap saling membantu dan bekerja sama dengan baik dalam 

penyelesaian pekerjaan tanpa diperintah oleh pimpinan. 

Tabel 4.58 
Tanggapan responden tentang berinisiatif membantu pegawai 

lainnya apabila memerlukan bantuan 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 4 20 12.12 
S 4 24 96 72.73 
N 3 5 15 15.15 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 131 100.00 

Rata-rata skor     3.97 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 12.12 % menyatakan Sangat Setuju, 72.73 % menyatakan 

Setuju, 15.15 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 

0% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang berinisiatif membantu pegawai lainnya apabila 

memerlukan bantuan dikategorikan Baik. Tercermin adanya rasa 

empati dan simpati sesama rekan kerja dilingkungan SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 
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Tabel 4.59 
Tanggapan responden tentang Saya selalu setia dan komitmen 

terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor Prosentase 
(%) 

SS 5 6 30 18.18 
S 4 24 96 72.73 
N 3 3 9 9.09 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 135 100.00 

Rata-rata skor     4.09 
 

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 18.18 % menyatakan Sangat Setuju, 72.73 % menyatakan 

Setuju, 9.09 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 

% Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Saya selalu setia dan komitmen terhadap pekerjaan 

yang diberikan oleh pimpinan dikategorikan Baik. Hal ini terlihat pada 

komitmen tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. 

4.3.1.4.  Rekap skor Rata-rata Variabel penelitian 

Berdasarkan gambaran variabel di atas terlihat bahwa skor rata-rata 

masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel bawah ini : 

Tabel 4.60 
Rekap Skor Variabel Kompetensi 

 
VARIABEL KOMPETENSI 

NO PERNYATAAN SKOR 

1 Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik 132 

2 Guru harus menguasai teori-teori belajar dan prinsip-
prinsip proses belajar mengajar yang mendidik 

150 
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3 
Guru harus menguasai kurikulum yang terkait dengan 
bidang pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai 
dengan kurikulum yang digunakan disekolah tersebut 

133 

4 
Guru terampil memanfaatkan dan menguasai ilmu  
Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan 
penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mendidik 

128 

5 Guru memfasilitasi pengembanagan potensi untuk bisa 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 

126 

6 
Guru melaksanakan penilaian dalam setiap proses belajar 
mengajar serta melakukan evaluasi dalam mencapai 
proses belajar mengajar yang berhasil 

118 

7 Guru berpenampilan yang rapih, sopan sesuai dengan 
aturan yang dibuat dan disepakati pihak sekolah 

123 

8 

Guru memiliki sifat dan bertindak sesuai dengan aturan 
atau ketentuan yang mengikat warga kelompok 
dimasyarakat yang dapat mengendalikan tingkah laku 
yang sesuai dan dapat diterima bersumber dari ajaran 
agamanya 

137 

9 
Guru  memiliki pandangan dan wawasan  yang luas  
dalam pendirian kematangan berfikir, bersikap, bertindak, 
dan berbicara dengan bijak 

128 

10 
Guru datang kesekolah tepat waktu, bekerja dengan 
efektif dan efisien, dengan penuh percaya diri dan prestasi 
kerja yang tinggi 

131 

11 
Guru menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik 
dengan menjadi teladan yang baik dan menggunakan akal 
budinya dengan baik 

132 

12 
Guru memiliki sifat yang kokoh dan tidak tergoyahkan 
serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif serta 
dapat menghadapi tantangan dalam segala situasi 

120 

13 Guru menguasai materi, konsep dan pola fikir serta 
keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

145 

14 
Guru mengembangkan materi pembelajaran yang 
diampu secara kreatif dan mudah difahami serta 
bervariasi 

141 

15 
Guru mengembangkan keprofesionalan secara 
berkelanjutan dengan meningkatkan wawasan 
kemampuan diri sendiri sesuai dengan bidang study yang 
menjadi tanggung jawabnya 

140 

16 
Guru mengembangkan teori belajar sesuai kemampuan 
peserta didik dalam menggunakan metode proses belajar 
mengajar 

142 
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17 Guru dapat menjalin komunikasi dan memberikan 
pelayanan yang baik kepada peserta didik 

149 

18 
Guru memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada 
tuntutan kerja dan lingkungan sekitar yang dapat 
dijadikan teladan 

137 

  JUMLAH 2412 

  RATA-RATA 134 
Sumber : Data primer diolah kembali 

 
 Dari tabel di atas terlihat bahwa di dalam variabel Kompetensi, item-item 

yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah pernyataan tentang Guru 

harus mengetahui karakteristik peserta didik, Guru harus menguasai 

kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan pembelajaran yang 

diampu sesuai dengan kurikulum yang digunakan disekolah tersebut, Guru 

terampil memanfaatkan dan menguasai ilmu  Teknologi Informasi dan 

Komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan proses belajar mengajar 

yang mendidik, Guru memfasilitasi pengembanagan potensi untuk bisa 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya, Guru 

melaksanakan penilaian dalam setiap proses belajar mengajar serta 

melakukan evaluasi dalam mencapai proses belajar mengajar yang 

berhasil, Guru berpenampilan yang rapih, sopan sesuai dengan aturan yang 

dibuat dan disepakati pihak sekolah, Guru  memiliki pandangan dan 

wawasan  yang luas  dalam pendirian kematangan berfikir, bersikap, 

bertindak, dan berbicara dengan bijak, Guru datang kesekolah tepat waktu, 

bekerja dengan efektif dan efisien, dengan penuh percaya diri dan prestasi  

kerja yang tinggi, Guru menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik 

dengan menjadi teladan yang baik dan menggunakan akal budinya dengan 
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baik, dan Guru memiliki sifat yang kokoh dan tidak tergoyahkan serta 

tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif serta dapat menghadapi 

tantangan dalam segala situasi. Hal ini menunjukan bahwa item-item 

tersebut membutuhkan peningkatan untuk menciptakan kompetensi yang 

baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja 

guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 
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Tabel 4.61 
Rekap Skor Variabel Motivasi 

 
VARIABEL MOTIVASI 

NO PERNYATAAN SKOR 

1 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan 
yang kuat untuk mencapai prestasi kerja 

123 

2 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan 
yang kuat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan 

132 

3 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan 
yang kuat untuk menyukai tantangan dalam pekerjaan 

130 

4 Motivasi kerja saya timbul karena antusias untuk 
berprestasi tinggi di lembaga saya bekerja 

137 

5 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja 

122 

6 
Motivasi kerja saya timbul ksrena dorongan yang kuat 
ingin menjadi orang yang selalu diterima oleh orang lain 
di tempat saya bekerja 

137 

7 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk berkuasa 

125 

8 Motivasi kerja saya timbul karena ingin memperoleh 
penghargaan baik dari pimpinan maupun rekan kerja 

138 

9 Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan keinginan 
untuk mempengaruhi orang lain 

128 

10 Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan yang kuat  
mencari posisi dalam kelompok 

120 

11 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat ingin 
dihormati  

137 

12 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
mendapat promosi jabatan 

123 

13 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
mencari hubungan yang baik dengan organisasi 

135 

14 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
bekerja sama 

121 

15 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
percaya kepada rekan kerja 

138 

16 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat karena 
kesadaran untuk menyelesaikan tugas  

132 



122 
 

 

17 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
pencapaian target yang ditetapkan 

120 

18 Motivasi saya timbul karena bimbingan, arahan dan 
dorongan kepada pegawai. 

130 

19 Motivasi kerja saya timbul karena adanya pemberian 
kebebasan bagi pegawai untuk memberikan pendapat 

146 

20 
Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk menghindari konflik dengan pimpinan maupun 
rekan kerja 

132 

  JUMLAH 2606 
  RATA-RATA 130 

Sumber : Data primer diolah kembali 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa di dalam variabel Motivasi, item-item 

yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah pernyataan tentang Motivasi 

kerja saya timbul karena memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai 

prestasi kerja,   Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja, Motivasi kerja saya 

timbul karena dorongan yang kuat untuk berkuasa, Motivasi kerja saya 

timbul  karena dorongan keinginan untuk mempengaruhi orang lain,  

Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan yang kuat  mencari posisi 

dalam kelompok, Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 

mendapat promosi jabatan, Motivasi saya timbul karena dorongan yang 

kuat untuk bekerja sama, Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk pencapaian target yang ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa item-

item tersebut membutuhkan peningkatan untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap 

peningkatan motivasi di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Barat. 
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Tabel 4.62 
Rekap skor variabel Kinerja Guru 

 

VARIABEL KINERJA GURU 

NO PERNYATAAN SKO
R 

1 Tepat waktu dalam melaksanakan tugas  148 

2 Saya selalu mencapai target dalam menyelesaikan 
pekerjaan  128 

3 Saya mampu mengerjakan pekerjaan sesuai yang 
diberikan pimpinan 126 

4 Saya terampil dalam melaksanakan pekerjaan 122 

5 Saya dapat mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan 
yang diperintahkan 123 

6 Saya selalu menjalin kerjasama dengan rekan kerja 
dengan baik 137 

7 Saya bertanggung jawab pada setiap hasil kerja yang 
diperintahkan 128 

8 Saya bertanggung jawab pada pekerjaan saat 
pengambilan keputusan 138 

9 Saya selalu berinisiatif mengerjakan pekerjaan sesuai 
kemampuaan sebelum diperintah oleh pimpinan 132 

10 Saya memiliki inisiatif yang berguna dalam membantu 
penyelesaian pekerjaan yang lebih baik 120 

11 Saya berinisiatif membantu pegawai lainnya apabila 
memerlukan bantuan 131 

12 Saya selalu setia dan komitmen terhadap pekerjaan yang 
diberikan oleh pimpinan 135 

  JUMLAH 1568 
  RATA-RATA 131 

Sumber : Data primer diolah kembali 
 

Dari tabel di atas terlihat bahwa di dalam variabel Kinerja guru, item-item 

yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah pernyataan tentangSaya 

selalu mencapai target dalam menyelesaikan pekerjaan, Saya mampu 

mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan pimpinan, Saya terampil 

dalam melaksanakan pekerjaan, Saya dapat mencapai hasil kerja yang baik 
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sesuai dengan yang diperintahkan, Saya bertanggung jawab pada setiap 

hasil kerja yang diperintahkan, Saya memiliki inisiatif yang berguna dalam 

membantu penyelesaian pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menunjukan 

bahwa item-item tersebut membutuhkan peningkatan untuk menciptakan 

lingkungan kerja yang baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi 

terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat. 

4.3.2. Analisa Verifikasi 

4.3.2.1  Uji Asumsi Klasik 

a.  Uji Normalitas 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 
N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. 
Deviation 

1.50970483 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .118 
Positive .114 
Negative -.118 

Kolmogorov-Smirnov Z .676 
Asymp. Sig. (2-tailed) .750 

a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Nilai Kolmogorov-Smirnov 0,750> 0,05, dapat disimpulkan bahwa Data 

berdistribusi normal. 
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b.  Uji Autokorelasi 

 
Model Summaryb 

Mode
l 

R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .947a .896 .889 1.55922 1.613 
a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMPETENSI 
b. Dependent Variable: KINERJA_GURU 

 
Dari tabel di atas dapat terlihat nilai Durbin-Watson adalah 1,613. Nilai 

Durbin-Watson harus berada diantara dL dan (4 – du) untuk dikatakan tidak 

terjadi gejala autokorelasi. Dari Nilai yang tertera di tabel tersebut, maka 

nilai tersebut lebih dari nilai dL (1,4298). Dan kurang dari nilai (4 – du) atau 

(4 – 1,6148) atau 2,3852. Adapun nilai dL dan nilai du dapat dilihat pada 

tabel Durbin-Watson untuk alpha = 5 %. Maka dari nilai yang tertera di 

tabel terlihat 1,613< 2,3852. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak 

terjadi gejala autokorelasi.  

c.  Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toler
ance 

VIF 

1 

(Constant) -4.019 2.564  -1.568 .127   

KOMPETENSI .232 .098 .300 2.376 .024 .218 4.593 

MOTIVASI .455 .085 .671 5.319 .000 .218 4.593 

a. Dependent Variable: KINERJA_GURU 
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Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tolerance 0,218> 0,10, dan nilai VIF 

4,593< 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi Multikolinearitas. 

d.  Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardize
d 

Coefficients T Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toler
ance 

VIF 

1 

(Constant) -.768 1.640  -.468 .643   

KOMPETE
NSI 

.078 .062 .472 1.249 .221 .218 4.593 

MOTIVASI -.041 .055 -.286 -.755 .456 .218 4.593 
a. Dependent Variable: RES2 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikasi variabel Kompetensi 

adalah0,221. Dimana 0,221> 0,05, dan nilai signifikasi variabel Motivasi 

0,456, dimana 0,456> 0,05. Artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.3.2.2.  Perhitungan Besaran Pengaruh Kompetensi dan Motivasi 

terhadap Kinerja Guru 

4.3.2.2.1. Hasil Analisis Korelasi  

Perhitungan analisis korelasi dengan menggunakan korelasi Pearson 

Product  Moment, dilakukan guna mengetahui seberapa kuat hubungan 

antara beberapa variabel independent yang diteliti pada penelitian ini. 

Perhitungan ini menggunakan program SPSS, dan didapat hasil seperti pada 

tabel berikut : 
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Tabel 4.63 
Hasil Korelasi Antar Variabel 

 
Correlations 

 KOMPETENSI MOTIVASI 
KINERJA 

GURU 

KOMPETE
NSI 

Pearson 
Correlation 

1 .884** .893** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 

N 33 33 33 

MOTIVASI 

Pearson 
Correlation 

.884** 1 .936** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 
N 33 33 33 

KINERJA_
GURU 

Pearson 
Correlation 

.893** .936** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 33 33 33 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Sumber : Data primer diolah kembali 

 
Untuk menafsirkan angka-angka yang diperoleh dari tabel di atas, 

digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.64 
Kriteria penafsiran tingkat hubungan antar variabel 

 

Koefisien Korelasi Tingkat Hubungan 

0,000 – 0,199 Sangat rendah 

0,200 – 0,399 Rendah 

0,400 – 0,599 Sedang 

0,600 – 0,799 Kuat 

0,800 – 1,000 Sangat Kuat 

Sumber : Sugiyono (2009: 257) 
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Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa: 

1. Hubungan antara variabel Kompetensi(X1)dengan Motivasi (X2) 

didapat nilai sebesar 0,884 apabila dikonsultasikan dengan tabel 

interpretasi nilai r (korelasi), mempunyai tingkat hubungan yang sangat 

kuat dan searah karena nilainya positif. 

2. Hubungan antara variabel Kompetensi (X1) dengan Kinerja Guru (Y) 

didapat nilai sebesar 0,893. Sehingga apabila dikonsultasikan dengan  

tabel interpretasi nilai r, mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat 

dan searah karena nilainya positif.  

3. Hubungan antara variabel Motivasi(X2) dengan Kinerja Guru(Y) 

didapat nilai sebesar 0,936. Sehingga apabila dikonsultasikan dengan 

tabel interpretasi nilai r (korelasi), mempunyai tingkat hubungan yang 

sangat kuat  dan searah karena nilainya positif.  

4.3.2.2.2. Hasil Perhitungan Pengaruh Kompetensi (X1) dan Motivasi 

(X2), terhadap Kinerja Pegawai (Y) secara simultan. 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .947a .894 .889 1.55922 

a. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMPETENSI 

 
ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares 

Df 
Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 628.571 2 314.286 129.274 .000b 
Residual 72.935 30 2.431   

Total 701.506 32    
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a. Dependent Variable: KINERJA_GURU 
b. Predictors: (Constant), MOTIVASI, KOMPETENSI 

Berdasarkan Tabel di atas, bagian ANOVA  terlihat bahwa p-v 

alue sig. 0.000 < 0.05 dan Fhitung 129.274> Ftabel 3.097 (Ftabel dilihat 

dari tabel F dengan nilai dk penyebut = 33 – 2 – 1 = 30 dan dk pembilang = 

2 pada taraf signifikansi 5%). Sedangkan korelasi R = 0.947 yang artinya 

ada korelasi sangat  kuat antaraKompetensi dan Motivasiserta Kinerja Guru. 

Keputusan dari uji hipotesis simultan adalah: 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Kompetensi dan Motivasi berpengaruh 

terhadap Kinerja Guru. Besarnya pegaruh secara simultan adalah 89,6 % 

(R2 = 0.896). Sedangkan sisanya 10,40% dipengaruhi faktor lain yang tidak 

diteliti. 

4.3.2.2.3. Hasil Perhitungan Pengaruh Kompetensi (X1) dan Motivasi 

(X2) terhadap Kinerja Pegawai (Y) secara parsial. 

 
Coefficientsa 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) -4.019 2.564  -1.568 .127 
KOMPETENSI .232 .098 .300 2.376 .024 
MOTIVASI .455 .085 .671 5.319 .000 

a. Dependent Variable: KINERJA_GURU 

Untuk uji hipotesis secara parsial, untuk variable Kompetensi (X1) p-value 

0.024< 0.05 atau thitug2.376>ttabel1.960. Kemudian variabel Motivasi (X2) p-

value 0.000< 0.05 atau thitug5.319>ttabel1.960 
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Keputusan dari uji hipotesis parsial adalah: 

1) Hipotesis kesatu: H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Kompetensi (X1) 

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja guru (Y) 

2) Hipotesis kedua: H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Motivasi (X2) 

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja guru (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka nilai koefisien jalur model yang 

telah direvisi pengaruh Kompetensi (X1) dan Motivasi (X2) terhadap 

Kinerja guru (Y) adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 4.65 

Hasil Perhitungan Jalur 
 

Variabel Koefisien Jalur 
Kompetensi (X1) 0,300 
Motivasi (X2) 0,671 
Sumber : Hasil perhitungan statistik menggunakan spss 

Tabel di atas menggambarkan hasil perhitungan jalur, bahwa variabel X1 

mempunyai koefisien jalur 0,300, Variabel X2 koefisien jalurnya 0,671, 

Hasil tersebut digambarkan dalam persamaan jalur seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1. Analisa Jalur 

    

 
KOMPETENSI 

(X1) 
 

 
KINERJA GURU 

(Y) 
R2 = 0,894 

 
MOTIVASI 

(X2) 
 

ε 

0,884 

0,300 

0,671 

0,106 



131 
 

  Persamaan jalur nya dapat digambarkan seperti berikut ini : 
 

Y = 0,300X1 + 0,671X2+ ε 
 

Dimana : 

Y=  Kinerja Guru 

X1 =  Kompetensi 

X2 = Motivasi 

Pengaruh langsung (Direct Effect)  dengan analisis jalur dapat di  dihitung 

melalui  hasil pengaruh perhitungan regresi (X1 dan X2) kemudian 

dikuadratkan (a2). Sedangkan pengaruh tidak langsung terhadap Y dapat 

dihitung Kompetensi (X1) terhadap Kinerja guru (Y) melalui Morivasi (X2) 

dan Motivasi (X2) terhadap Kinerja guru (Y) melalui Kompetensi (X1). 

 Dari data di atas dapat diketahui pengaruh langsung (Direct Effect) dan 

tidak langsung (Indirect Effect) dengan analisis jalur dari variabel  

independen terhadap Y sebagai variabel dependen. Untuk lebih jelasnya 

perhitungan pengaruh dari variabel-variabel di atas dapat di lihat pada  tabel 

perhitungan di bawah ini : 

1. Pengaruh Kompetensi (X1) terhadap Kinerja guru (Y) adalah: 

Tabel 4.66 
Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai 

 

Variabel Interpretasi analisis 
jalur 

Proses 
Perhitungan 

Besarnya 
Pengaruh 

X1 Pengaruh langsung ke Y 0.300x0.300 0.090 

 Pengaruh tidak langsung 
melalui X2 ke Y 

0.300 x 0.884 x 
0.671 0.177 

 Jumlah  0.267 
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Sumber : Data primer  diolah kembali 
  

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh Kompetensi secara langsung 

terhadap Kinerja guru adalah sebesar 0.090 melalui Motivasi sebesar 0.177, 

dan secara keseluruhan sebesar 0,267. 

2. Pengaruh Motivasi (X2)  terhadap Kinerja guru (Y)  adalah :  

Tabel 4.67 
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai 

 

Variabel Interpretasi analisis 
jalur 

Proses 
Perhitungan 

Basarnya 
Pengaruh 

X2 Pengaruh langsung ke Y 0.671x0.671 0.450 

 Pengaruh tidak langsung 
melalui X1 ke Y 

0.671x 0.884 x 
0.300 0.177 

 Jumlah  0.627 
Sumber : Data primer  diolah kembali 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh Motivasi secara langsung 

terhadap Kinerja guru adalah sebesar 0.450 melalui Kompetensi sebesar 

0.177 dan secara keseluruhan sebesar 0.627. 

3.  Pengaruh Kompetensi (X1) dan Motivasi (X2) terhadap Kinerja 
Guru (Y) 

 
Tabel 4.68 

Pengaruh Total, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
 

Variabel 

Kinerja Guru (Y) 

Pengaruh 
Langsung 

Pengaruh Tidak 
Langsung Pengaruh 

Total X1 X2 

Kompetensii 
(X1) 9,00 % - 17,70% 26,70 % 
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Motivasi 
(X2) 45,00 % 17,70% - 62,70 % 

Pengaruh 
Total 54,00% 17.70% 17.70% 89,40% 

Sumber : Hasil pengolahan data 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa variabel Kompetensi (X1) 

mempunyai pengaruh langsung sebesar 9,00%, pengaruh tidak langsung 

melalui hubungannya dengan Motivasi (X2) sebesar 17,70 %, sehingga 

total pengaruhnya adalah sebesar 26,70 %.  

Variabel Motivasi (X2) mempunyai  pengaruh  langsung sebesar 45,00%, 

pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Kompetensi (X1) 

sebesar 17,70 %,  sehingga total pengaruhnya sebesar 62,70 %.  

Sehingga Total pengaruh secara keseluruhan Kompetensi (X1) dan  

Motivasi (X2) terhadap Kinerja guru (Y) adalah 89,40%.   

Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti dan turut mempengaruhi terhadap 

Kinerja guru  ditunjukan oleh nilai Pyε = 0,106 atau  sebesar 10,60 %. 

Dengan perhitungan sebagai berikut:  ε = 1-R2 (0.894) = 0.106 atau 

10,60%. Faktor yang dimaksud adalah variabel disiplin, budaya kerja dan 

komitmen. 

4.4.   Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1.  Kompetensi di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat bahwa di dalam variabel 

Kompetensi, item-item yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah 

pernyataan tentang Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik, 
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Guru harus menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai dengan kurikulum yang 

digunakan disekolah tersebut, Guru terampil memanfaatkan dan 

menguasai ilmu  Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan 

penyelenggaraan proses belajar mengajar yang mendidik, Guru 

memfasilitasi pengembangan potensi untuk bisa mengaktualisasikan 

berbagai potensi yang dimilikinya, Guru melaksanakan penilaian dalam 

setiap proses belajar mengajar serta melakukan evaluasi dalam mencapai 

proses belajar mengajar yang berhasil, Guru berpenampilan yang rapih, 

sopan sesuai dengan aturan yang dibuat dan disepakati pihak sekolah, 

Guru  memiliki pandangan dan wawasan  yang luas  dalam pendirian 

kematangan berfikir, bersikap, bertindak, dan berbicara dengan bijak, Guru 

datang kesekolah tepat waktu, bekerja dengan efektif dan efisien, dengan 

penuh percaya diri dan prestasi kerja yang tinggi, Guru menjunjung tinggi 

kode etik profesi pendidik dengan menjadi teladan yang baik dan 

menggunakan akal budinya dengan baik, dan Guru memiliki sifat yang 

kokoh dan tidak tergoyahkan serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan 

negatif serta dapat menghadapi tantangan dalam segala situasi. Hal ini 

menunjukan bahwa item-item tersebut membutuhkan peningkatan untuk 

menciptakan kompetensi yang baik, yang pada akhirnya akan 

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru di SMA Mekarwangi 

Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. 
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4.4.2.  Motivasi di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

Berdasarkan data hasil penelitian terlihat bahwa di dalam variabel 

Motivasi, item-item yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah 

pernyataan tentang Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan 

yang kuat untuk mencapai prestasi kerja, Motivasi kerja saya timbul 

karena dorongan yang kuat untuk mengembangkan kreativitas diri dalam 

bekerja, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 

berkuasa, Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan keinginan untuk 

mempengaruhi orang lain, Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan 

yang kuat  mencari posisi dalam kelompok, Motivasi saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk mendapat promosi jabatan, Motivasi saya 

timbul karena dorongan yang kuat untuk bekerja sama, Motivasi saya 

timbul karena dorongan yang kuat untuk pencapaian target yang 

ditetapkan. Hal ini menunjukan bahwa item-item tersebut membutuhkan 

peningkatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang baik, yang pada 

akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan motivasi di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa Barat. 

4.4.3.  Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

Berdasarkan data yang sudah diolah terlihat bahwa di dalam variabel 

Kinerja guru, item-item yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah 

pernyataan tentang Saya selalu mencapai target dalam menyelesaikan 

pekerjaan, Saya mampu mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan 

pimpinan, Saya terampil dalam melaksanakan pekerjaan, Saya dapat 
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mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan yang diperintahkan, Saya 

bertanggung jawab pada setiap hasil kerja yang diperintahkan, Saya 

memiliki inisiatif yang berguna dalam membantu penyelesaian pekerjaan 

yang lebih baik. Hal ini menunjukan bahwa item-item tersebut 

membutuhkan peningkatan untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

baik, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja 

guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat Jawa 

Barat 

4.4.4.  Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja guru di SMA Mekarwangi 

Lembang Kabupaten Bandung Barat secara parsial. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa pengaruh 

Kompetensi secara langsung terhadap Kinerja guru adalah sebesar 9 %, 

sedangkan pengaruh tidak langsung melalui Motivasi sebesar 17,7 %, 

dengan demikian maka pengaruh secara keseluruhan sebesar 26,7 %. Hasil 

pengolahan data tersebut menunjukan adanya pengaruh Kompetensi 

terhadap Kinerja guru yang cukup signifikan secara parsial. 

4.4.5.  Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja guru di SMA Mekarwangi 

Lembang Kabupaten Bandung Barat secara parsial. 

Berdasarkan hasil pengolahan data dilihat bahwa pengaruh Motivasi secara 

langsung terhadap Kinerja guru adalah sebesar 45  %, sedangkan pengaruh 

tidak langsung melalui Kompetensi sebesar 17,7 %, dengan demikian 

maka pengaruh secara keseluruhan sebesar 62,7 %. Hal ini menunjukan 

bahwa pengaruh motivasi terhadap kinerja guru cukup signifikan secara 
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parsial. Pengaruh motivasi terhadap kinerja guru lebih dominan apabila 

dibandingkan dengan pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru. 

4.4.6.  Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Guru secara 

Simultan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Total pengaruh secara keseluruhan 

Kompetensi (X1) dan  Motivasi (X2) terhadap Kinerja guru (Y) adalah 

89,40 %.  Data tersebut menunjukan adanya pengaruh yang signifikan 

secara simultan. Kedua variabel bebas (Kompetensi dan Motivasi) 

memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap variabel terikat (Kinerja 

guru). Hal tersebut bermakna apabila kompetensi dan motivasi 

ditingkatkan akan berdampak pada peningkatan kinerja guru. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai Pengaruh 

Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Guru di SMA Mekarwangi 

LembangKabupaten Bandung  Barat, maka  penulis dapat menarik  kesimpulan  

sebagai berikut: 

1) Kompetensi guru  di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Baratberdasarkan Hasil Analisis Jalur secara Simultan menunjukkan bahwa 

sebagai variabel independent berpengaruh secara signifikan terhadap 

Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, 

begitu juga hasil analisis jalur secara parsial kompetensi  menunjukkan 

adanya pengaruh secara signifikan  terhadap kinerja guru di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hal ini menunjukkan 

responden memberikan penilaian baik terhadap kompetensi guru , namun 

walaupun demikian masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk 

mencapai kompetensi yang berpengaruh baik terhadap kinerja guru. 

2) Motivasi guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung 

Baratberdasarkan Hasil Analisis Jalur secara Simultan maupun  Parsial 

menunjukkan bahwa Motivasi guru sebagai variabel independent 

berpengaruh secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa responden 
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memberikan penilaian baik terhadap motivasi, namun walaupun demikian 

masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mencapai motivasi 

yang berpengaruh baik terhadap kinerja guru. 

3) Kinerja guru diSMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat 

berada pada kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa responden 

memberikan penilaian baik terhadap Kinerja guru yang terdapat di SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, namun walaupun 

demikian masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk mencapai 

kinerja guru yang lebih baik lagi. 

4) Kompetensi dan Motivasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang  Kabupaten Bandung Barat, 

namun apabila dilihat dari Kompetensi dan Motivasi itu sendiri secara 

parsial, maka motivasi merupakan faktor yang paling dominan 

mempengaruhi Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat. 

5.2.  Saran-saran 

Berdasarkan  hasil penelitian dan kesimpulan tersebut di atas, peneliti mencoba 

menyampaikan saran-saran yang berkaitan dengan apa yang menjadi obyek 

penelitian, yaitu :   

5.2.1. Saran untuk SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat : 
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1. Kompetensi merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 

untuk meningkatkan kinerja guru dimana kompetensi yangsemakin 

baikakan berdampak terhadap kinerja yang semakin baik pula. Adapun 

beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam kompetensi adalah : 

a) Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik. 

b) Guru harus menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai dengan kurikulum 

yang digunakan disekolah tersebut. 

c) Guru terampil memanfaatkan dan menguasai ilmu  Teknologi 

Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan proses 

belajar mengajar yang mendidik. 

d) Guru memfasilitasi pengembanagan potensi untuk bisa 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

e) Guru melaksanakan peni 

f) laian dalam setiap proses belajar mengajar serta melakukan evaluasi 

dalam mencapai proses belajar mengajar yang berhasil. 

g) Guru berpenampilan yang rapih, sopan sesuai dengan aturan yang 

dibuat dan disepakati pihak sekolah. 

h) Guru  memiliki pandangan dan wawasan  yang luas  dalam pendirian 

kematangan berfikir, bersikap, bertindak, dan berbicara dengan bijak. 

i) Guru datang kesekolah tepat waktu, bekerja dengan efektif dan efisien, 

dengan penuh percaya diri dan prestasi kerja yang tinggi. 
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j) Guru menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik dengan menjadi 

teladan yang baik dan menggunakan akal budinya dengan baik, dan  

k) Guru memiliki sifat yang kokoh dan tidak tergoyahkan serta tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif serta dapat menghadapi 

tantangan dalam segala situasi. 

2. Untuk meningkatkan kualitas motivasi, hendaknya SMA Mekarwangi 

Lembang Bandung dapat terus memperhatikan danmeningkatkan motivasi 

agar dapat mencapaikinerja guru yang maksimal. Adapun beberapa hal 

yang perlu ditingkatkan dalam variabel motivasi adalah : 

a) Motivasi kerja timbul karena memiliki dorongan yang kuat untuk 

mencapai prestasi kerja. 

b) Motivasi kerja timbul karena dorongan yang kuat untuk 

mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja. 

c) Motivasi kerja timbul karena dorongan yang kuat untuk berkuasa,  

d) Motivasi kerja timbul  karena dorongan keinginan untuk 

mempengaruhi orang lain. 

e) Motivasi kerja timbul  karena dorongan yang kuat  mencari posisi 

dalam kelompok. 

f) Motivasi timbul karena dorongan yang kuat untuk mendapat promosi 

jabatan. 

g) Motivasi timbul karena dorongan yang kuat untuk bekerja sama. 
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h) Motivasi timbul karena dorongan yang kuat untuk pencapaian target 

yang ditetapkan. 

3. Untuk meningkatkan Kinerja guru padaSMA Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Baratmaka lembaga harus terus mencari solusi dan 

mengevaluasi kinerjaguru dilihat dari kemampuan, upaya dan productivity 

untuk dapat menciptakan kinerja yang maksimal.Adapun beberapa hal 

yang perlu ditingkatkan dalam variabel kinerja guru adalah : 

a) Pencapaian target dalam menyelesaikan pekerjaan,  

b) Kemampuan mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan pimpinan,  

c) Keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan,  

d) Pencapaian hasil kerja yang baik sesuai dengan yang diperintahkan,  

e) Tanggung jawab pada setiap hasil kerja yang diperintahkan,  

f) Inisiatif yang berguna dalam membantu penyelesaian pekerjaan yang 

lebih baik. 

5.2.2.  Saran untuk penelitian lebih lanjut 

Untuk penelitian lebih lanjut penulis mengharapkan apabila mengambil tema 

yang sejenis, judul tesis ini sedikit dimodifikasi dengan menempatkan variabel 

disiplin sebagai variabel intervening, karena ada kemungkinan variabel 

kompetensi dan motivasi memiliki pengaruh secara langsung terhadap 

variabel disiplin, budaya kerja dan komitmen. 
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ANGKET PENELITIAN 

PENGARUH KOMPETENSI DAN MOTIVASI  
TERHADAP KINERJA GURU DI SMA MEKARWANGI LEMBANG 

 
Profil Responden 

Berikan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dengan identitas Bapak/Ibu/Sdr. 

Jenis kelamin :  

Jenis Kelamin :  Pria  Wanita   

Status :  Kawin  Tidak Kawin   

Status Pekerjaan :  PNS  Honor  Lainnya 

Usia :  20 ‒ 30 th  30 ‒ 40 th  40 ‒ 50 th 

Masa Kerja :  Kurang dari 5 th  5 s/d 10 th   Lebih dari10  th 

Pendidikan  :  SLTA  D ‒ 1  D ‒ 2 

   D ‒ 3  S ‒ 1  S ‒ 1 

 

Asal Program Studi Pendidikan : ............................................................ 

 

 

PETUNJUK PENGISIAN 

Mohon bapak/ibu memberi tanda ceklis (√) pada salah satu kolom yang ada pada 

pernyataan untuk jawaban yang paling tepat, nilai tiap alternatif jawaban yang 

tersedia adalah: 

5 = Sangat Setuju (SS) 

4 = Setuju (S) 

3 = Kurang Setuju (KS) 

2 = Tidak Setuju (TS) 

1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 



Variabel Kompetensi (X1) 

No Pernyataan S
S S K

S 
T
S 

ST
S 

1 2 3 
1 Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik      

2 Guru harus menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip 
proses belajar mengajar yang mendidik 

     

3 
Guru harus menguasai kurikulum yang terkait dengan bidang 
pengembangan pembelajaran yang diampu sesuai dengan 
kurikulum yang digunakan disekolah tersebut 

     

4 
Guru terampil memanfaatkan dan menguasai ilmu  Teknologi 
Informasi dan Komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan 
proses belajar mengajar yang mendidik 

     

5 Guru memfasilitasi pengembanagan potensi untuk bisa 
mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya 

     

6 
Guru melaksanakan penilaian dalam setiap proses belajar 
mengajar serta melakukan evaluasi dalam mencapai proses belajar 
mengajar yang berhasil 

     

7 Guru berpenampilan yang rapih, sopan sesuai dengan aturan yang 
dibuat dan disepakati pihak sekolah 

     

8 

Guru memiliki sifat dan bertindak sesuai dengan aturan atau 
ketentuan yang mengikat warga kelompok dimasyarakat yang 
dapat mengendalikan tingkah laku yang sesuai dan dapat diterima 
bersumber dari ajaran agamanya 

     

9 
Guru  memiliki pandangan dan wawasan  yang luas  dalam 
pendirian kematangan berfikir, bersikap, bertindak, dan berbicara 
dengan bijak 

     

10 Guru datang kesekolah tepat waktu, bekerja dengan efektif dan 
efisien, dengan penuh percaya diri dan prestasi kerja yang tinggi 

     

11 
Guru menjunjung tinggi kode etik profesi pendidik dengan 
menjadi teladan yang baik dan menggunakan akal budinya 
dengan baik 

     

12 
Guru memiliki sifat yang kokoh dan tidak tergoyahkan serta tidak 
dapat dipengaruhi oleh keadaan negatif serta dapat menghadapi 
tantangan dalam segala situasi 

     

13 Guru menguasai materi, konsep dan pola fikir serta keilmuan 
yang mendukung mata pelajaran yang diampu 

     

14 Guru mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara 
kreatif dan mudah difahami serta bervariasi 

     

15 
Guru mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan 
dengan meningkatkan wawasan kemampuan diri sendiri sesuai 
dengan bidang study yang menjadi tanggung jawabnya 

     

16 Guru mengembangkan teori belajar sesuai kemampuan peserta 
didik dalam menggunakan metode proses belajar mengajar 

     

17 Guru dapat menjalin komunikasi dan memberikan pelayanan yang 
baik kepada peserta didik 

     

18 Guru memiliki kemampuan menyesuaikan diri pada tuntutan kerja 
dan lingkungan sekitar yang dapat dijadikan teladan 

     



Variabel Motivasi Kerja Guru (X2) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan yang 
kuat untuk mencapai prestasi kerja 

     

2 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan yang 
kuat dan bertanggung jawab dalam pekerjaan 

     

3 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan yang 
kuat untuk menyukai tantangan dalam pekerjaan 

     

4 Motivasi kerja saya timbul karena antusias untuk 
berprestasi tinggi di lembaga saya bekerja 

     

5 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja 

     

6 
Motivasi kerja saya timbul ksrena dorongan yang kuat ingin 
menjadi orang yang selalu diterima oleh orang lain di 
tempat saya bekerja 

     

7 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk berkuasa 

     

8 Motivasi kerja saya timbul karena ingin memperoleh 
penghargaan baik dari pimpinan maupun rekan kerja 

     

9 Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan keinginan 
untuk mempengaruhi orang lain 

     

10 Motivasi kerja saya timbul  karena dorongan yang kuat  
mencari posisi dalam kelompok 

     

11 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat ingin 
dihormati  

     

12 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
mendapat promosi jabatan 

     

13 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
mencari hubungan yang baik dengan organisasi 

     

14 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
bekerja sama 

     

15 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
percaya kepada rekan kerja 

     

16 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat karena 
kesadaran untuk menyelesaikan tugas  

     

17 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 
pencapaian target yang ditetapkan 

     

18 Motivasi saya timbul karena bimbingan, arahan dan 
dorongan kepada pegawai. 

     

19 Motivasi kerja saya timbul karena adanya pemberian 
kebebasan bagi pegawai untuk memberikan pendapat 

     

20 
Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk menghindari konflik dengan pimpinan maupun rekan 
kerja 

     

 



Variabel Kinerja Guru (Y) 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

1 Saya selalu tepat waktu dalam melaksanakan tugas       
2 Saya selalu mencapai target dalam menyelesaikan pekerjaan       

3 Saya mampu mengerjakan pekerjaan sesuai yang diberikan 
pimpinan 

     

4 Saya terampil dalam melaksanakan pekerjaan      

5 
Saya dapat mencapai hasil kerja yang baik sesuai dengan 
yang diperintahkan 

     

6 
Saya selalu menjalin kerjasama dengan rekan kerja dengan 
baik 

     

7 
Saya bertanggung jawab pada setiap hasil kerja yang 
diperintahkan 

     

8 
Saya bertanggung jawab pada pekerjaan saat pengambilan 
keputusan 

     

9 
Saya selalu berinisiatif mengerjakan pekerjaan sesuai 
kemampuaan sebelum diperintah oleh pimpinan 

     

10 
Saya memiliki inisiatif yang berguna dalam membantu 
penyelesaian pekerjaan yang lebih baik 

     

11 
Saya berinisiatif membantu pegawai lainnya apabila 
memerlukan bantuan 

     

12 
Saya selalu setia dan komitmen terhadap pekerjaan yang 
diberikan oleh pimpinan 

     

 



RIWAYAT  HIDUP 

 

Yayah Aryatie, dilahirkan di Bandung, 03 Agustus 1978. 

Penulis adalah anak ke tiga dari empat  bersaudara atas 

pasangan Bapak Ating Umay Umara dengan Ibu Hj 

Umiyati  yang bertempat tinggal di Jl. Pesantren Blk. Tirta 

Kencana No 15 RT 04 / RW 08  Kelurahan Cibabat 

Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi 

JENJANG PENDIDIKAN YANG DITEMPUH : 

1. SDN Tresna Budi II  Cibabat Kota Cimahi,  lulus tahun 1990 

2. SMP Negeri I Parongpong Jl Cihanjuang Rahayu Kabupaten Bandung Barat, 

lulus tahun 1993 

3. SMEA II Cimahi  Jl Citeureup Kota Cimahi, lulus tahun 1996  

4. STAI Siliwangi, lulus tahun 2015 

RIWAYAT PEKERJAAN : 

1. Setelah lulus  SMEA penulis mengajar menjadi guru honorer sekaligus 

Kepala Sekolah di RA Muhammad Iqbal Kelurahan Cibabat Kota Cimahi 

Sampai dengan sekarang.  

2. Dosen Religi di LP3I Jl. Pahlawan Bandung dari 2013 s.d sekarang 

 


	COVER
	hal pengesahan
	PERNYATAAN HASIL PENELITIAN TESIS
	ABSTRAK
	KATA PENGANTAR TESIA DLL
	BAB I, BAB 2, BAB 3
	BAB IV
	BAB V
	DAFTAR PUSTAKA
	QUESIONER okk
	RIWAYAT HIDUP PENULIS

