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ABSTRAK 

AYI RUDIANA: NIM : 4122516210318 “Pengaruh Motivasi dan Disiplin 
Kerja Terhadap Kinerja Guru Pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis “Pengaruh Motivasi dan 
Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 
Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat”. Jumlah sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 33 orang guru. Metode penelitian yang 
digunakan adalah Metode Deskritif dan Metode Verifikatif. 

Hasil analisis dan pembahasan menunjukan bahwa variabel Motivasi (X1) 
di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat berada pada kategori baik, 
namun walaupun demikian masih terdapat aspek yang lemah, yaitu motivasi kerja 
guru timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu diterima oleh rekan kerja 
dalam pekerjaan. Variabel Disiplin Kerja (X2) di SMA Mekarwangi Lembang 
Kab. Bandung Barat berada pada kategori baik, namun demikian masih terdapat 
aspek lemah, yaitu: masih ada guru yang datang terlambat masuk kerja karena 
kemacetan, dan tempat tinggal yang jauh. Sedangkan Variabel Kinerja Guru (Y) 
di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat berada pada kategori baik, 
namun demikian masih terdapat aspek lemah, yaitu: bersedia bekerja melewati 
batas waktu normal jika pekerjaan belum selesai.  

Motivasi Kerja Guru, berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru 
di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat. Hal ini berarti semakin 
motivasi kerja guru tinggi, maka kinerja guru akan semakin baik pula. Tetapi 
sebaliknya apabila semakin rendah motivasi kerja guru maka sudah pasti kinerja 
guru semakin kurang baik. Disiplin kerja berpengaruh terhadap Kinerja guru di 
SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat. Hal ini berarti semakin tinggi 
disiplin kerja, maka kinerja guru semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah 
disiplin kerja guru maka kinerja guru semakin kurang baik.  Ada pengaruh yang 
signifikan secara simultan Motivasi dan Disiplin Kerja guru di SMA Mekarwangi 
Lembang Kab. Bandung Barat. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi dan 
disiplin guru, maka kinerja guru semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah 
motivasi dan disiplin kerja guru maka kinerja guru semakin kurang baik. 

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas, maka penulis 
menyampaikan saran, sebagai berikut: 

1. Bagi guru yang motivasinya tinggi, agar dipertahankan sedangkan
yang belum supaya berusaha memotivasi diri. bagi guru yang sudah
disiplin, agar dipertahankan dan bagiyang belum disiplin supaya
berusaha untuk mendisiplinkan dirinya  dalam kinerja.

2. Kepada Pimpinan Sekolah, agar terus memberikan motivasi  dan
teladan dalam tugasnya sehingga dapat meningkatkan disiplin kerja
para guru dan karyawan

Kata Kunci : Motivasi, Disiplin Kerja dan Kinerja Guru 
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ABSTRACT 

AYI RUDIANA: NIM : 4122516210318 “Influence of Motivate and Work’s 
Discipline In Teacher's Performance on Mekarwangi Senior High School 
Lembang West Bandung Regency”. 

This research aim to analyzed “Influence of Motivate and Work’s 
Discipline In Teacher's Performance on SMA Mekarwangi Lembang, West 
Bandung Regency”. The sample number that to be used in this research is 33 
teacher's people. the research method that to be used is Descriptive Method and 
Verificative Method. 

Analytical result and discussion show that Motivate variable (X1) in SMA 
Mekarwangi Lembang in total of West Bandung Regency in the good category, 
but although still such the weak aspect, that is work’s motivate of teacher emerge 
because the strong pushing to always be accepted by friend’s work in job. 
Discipline Variable’s Work (X2) in Mekarwangi Senior High School Lembang 
West Bandung Regency in the good category, nevertheless still have the weak 
aspect, that is: there is some teachers who come late to school because of the 
stagnation, and the far stay place. Whereas Teacher's Performance Variable (Y) 
in Mekarwangi Senior High School Lembang West Bandung Regency in the good 
category, nevertheless still got weak aspect, that is: want to work pass the limit of 
normal time if the  job had finished. 

Motivation of the Teacher’s Work, influence significantly in teacher's 
performance in SMA Mekarwangi Lembang West Bandung Regency. This Matter 
means more and more high motivation of teacher’s work, so teacher's 
performance will more and more good as well. But on the contrary if more and 
more low of motivation of the teacher’s work so that the teacher’s performance 
more and more good less. Discipline of work also influence the teacher's 
Performance in SMA Mekarwangi Lembang West Bandung Regency. This Matter 
means more and more high the discipline of work, so teacher's performance more 
and more good as well. On the contrary more and more low discipline of 
teacher’s work so teacher's performance more and more good less. There is 
influence significant ones simultaneously Motivation and Discipline of the 
Teacher’s Work in SMA Mekarwangi Lembang West Bandung Regency.  

According to the result of the research’s discussion, so writer submit 
suggest, as to followed: 

1. For teacher that high its motivate, so that to be arrested whereas that not yet 
in order to efforty to motivate his/her own self. For teacher that already 
discipline, so that to be arrested and for the teacher who not yet discipline in 
order to efforty to discipline his/her own self in performance. 

2. For the Leader of School, to continue motivate and be the model in the task 
until can increase the work’s discipline of the teachers and employee 

Key Word : Motivation, Work’s Discipline and Teacher's Performance 

 



i 

 

KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur hanya milik Alloh swt atas segala rahmat dan karuniaNya 

yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian tesis  

dengan judul “Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru pada 

SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat”. 

Penyusunan tesis ini di maksudkan untuk memenuhi salah satu syarat ujian 

guna memperoleh gelar Magister Manajemen Pendidikan pada Program 

Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Bandung. Dalam penyusunan tesis ini, 

penulis mengungkapkan rasa syukur atas pertolongan dan hidayah Allah swt 

sehingga Alhamdulillah tesis ini dapat diselesaikan walaupun sudah pasti masih 

banyak kekurangannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran 

yang konstruktif dari pembaca agar tidak terjadi kekeliruan di masa yang akan 

datang. 

Tanpa adanya do’a, dukungan, motivasi, bantuan dan saran dari semua 

pihak, tentunya dalam penulisan tesis ini tidak akan terwujud. Oleh karena itu 

sudah sepantasnya penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada: 

1. Ayah dan Ibu yang selalu mendo’akan siang dan malam sehingga 

selesainya pendidikan program Pascasarjana dan penulisan tesis ini.  

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Ai Komariah, Ir., Ms, selaku Rektor Universitas 

Winaya Mukti Bandung. 

3. Bapak H. Deden Komar Priatna ,ST., SIP., MM, selaku Dekan 

Universitas Winaya Mukti Bandung, sekaligus Pembimbing I. 



ii 

 

4. Bapak Dr. H. Nandan Limakrisna, Ir., MM, selaku wakil Dekan 

Universitas Winaya Mukti Bandung sekaligus pembimbing II 

5. Bapak Dr. H. Adriza., Ir., M.Si sebagai direktur LP3I Bandung 

6. Bapak dan ibu dosen Program Pascasarjana Magister Manajemen yang 

telah memberikan wawasan dan pengetahuan selama penulis mengikuti 

program pendidikan. 

7. Istriku tercinta Siti Aisyah yang selalu penuh kesabaran, do’a serta 

cucuran air mata  yang selalu membuat kokohnya semangat untuk 

menyelesaikan pendidikan ini, serta kedua anakku Syifa Nurul Ilma 

dan Hilman Maulana Al Ghifari yang menjadi harapan masa depan 

yang lebih baik, semoga menjadi putra dan putriku yang Aliman, 

Sholihan dan Mujahidan.. 

8. Bapak Ayi Enoh, SH., sebagai Ketua yayasan Mekarwangi sekaligus 

orang tua yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk 

melanjutkan pendidikan Program Pascasarjana ini. 

9. Guru dan staf SMP / SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

yang terus memberikan motivasi dan semangat untuk melanjutkan 

pendidikan Pascasarjana.  

10. Rekan - rekan seperjuangan di Pascasarjan terutama sahabat setiaku 

Yayah Aryatie, S.Pd.I yang selalu memberikan motivasi, semangat, 

saran serta dukungan materi dan do’anya sehingga penyusunan tesis ini 

dapat terselesaikan.     



iii 

 

11. Bapak dan ibu staf administrasi pada program Pascasarjana Magister 

Manajemen Pendidikan Universitas Winaya Mukti Bandung. 

Semoga Allah swt, membalas semua kabaikannya, jazakallohu khaoiron 

katsiroo. 

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari 

sempurna karena keterbatasan yang penulis miliki, namun demikian harapan yang 

diinginkan semoga memberikan manfaat khusunya bagi penulis dan para 

pembaca. 

 

Bandung, November 2018 

 

Penulis. 

 

 

  



iv 

 

DAFTAR ISI 

ABSTRAK  

ABSTRACT 

LEMBAR HALAMAN 

LEMBAR PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR ................................................................................  i  

DAFTAR ISI ...............................................................................................  iv  

DAFTAR TABEL ......................................................................................  viii 

DAFTAR GAMBAR ..................................................................................  xiii 

BAB I.  PENDAHULUAN ...................................................................  1 

1.1. Latar Belakang Masalah .................................................  1 

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .................................  12 

1.2.1. Identifikasi Masalah ............................................  12 

1.2.2. Rumusan Masalah ...............................................  13 

1.3. Tujuan Penelitian ............................................................  14 

1.4. Kegunaan Penelitian .......................................................  15 

BAB II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 
HIPOTESIS ............................................................................  16 

 2.1.  KAJIAN PUSTAKA ......................................................  16 

  2.1.1. Pengertian Manajemen ........................................  16 

  2.1.2. Pengertian Smber Daya Manusia ........................  17 

  2.1.3. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia ...  19 

 2.2. MOTIVASI ...................................................................  20  

  2.2.1. Jenis jenis Motivasi .............................................  25 

  2.2.2. Faktor faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja.. 27 



v 

 

  2.2.3. Indikator Motivasi Kerja ....................................... 28 

  2.2.4. Tekhnik Pengukuran Motivasi Kerja ...................  29  

  2.2.5. Model Umum tentang Motivasi ............................  30 

  2.2.6. Tujuan Motivasi ....................................................  31 

  2.2.7. Teori Motivasi ......................................................  32 

   2.2.7.1. Teori Kebutuhan dari Maslow ............  32 

   2.2.7.2. Teori Motivasi Dua Faktor dari 
Herzberg’s .........................................   33  

   2.2.7.3. Teori Motivasi Berprestasi Mc. Clelland 33 

 2.3. DISIPLIN KERJA ........................................................... 35 

  2.3.1. Tujuan Pembinaan Disiplin ................................... 38 

  2.3.2. Jenis jenis Disiplin ................................................  40 

  2.3.3. Bentuk dan Pelaksanaan Sanksi Disiplin .............  43 

  2.3.4. Faktor faktor yang Mempengaruhi Disiplin ........  46  

  2.3.5. Faktor faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan 
Guru .................................................................  52 

  2.3.6. Disiplin dalam Presfektif Islam ...........................  53 

 2.4.  KINERJA ........................................................................  57 

  2.4.1. Pengertian Kinerja ................................................  57 

  2.4.2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kinerja .........  60 

  2.4.3. Tujuan dn Sasaran Kinerja ...................................  61 

 2.5. KERANGKA PEMIKIRAN .............................................  63 

 2.6. HIPOTESIS PENELITIAN ..............................................  64 

BAB III. METODE PENELITIAN ......................................................  65 

 3.1. Metode Penelitian .............................................................  65  

 3.2. Sumber dan cara Penentuan Data/Informasi .....................  71 



vi 

 

 3.3. Tekhnik Pengumpulan Data .............................................  73 

 3.4. Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis .............................  74 

  3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas ...............................  74  

 3.5. Analisa Korelasi ...............................................................  76 

 3.6. Analisis Jalur ....................................................................  77 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ....................  81 

 4.1. Gambaran Umum ..............................................................  81 

  4.1.1 Profil SMA Mekarwangi Lembang .......................  81 

 4.2.  Karakteristik Responden .................................................  85 

 4.3.  Hasil Uji Instrumen Penelitian .......................................  86 

  4.3.1. Hasil Uji Validitas ................................................. 87 

  4.3.1.1. Hasil Uji validitas Instrumen Variabel Motivasi .. 87 

  4.3.1.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Disiplin .. 88 

  4.3.1.3. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Kinerja        
Guru ..................................................................  89 

  4.3.2. Hasil Uji Reliabilitas .............................................. 90 

 4.4.  Hasil Pengolahan Data ..................................................... 91 

  4.4.1. Analisis Deskritif .................................................... 91 

  4.4.1.1. Analisis Deskritif Variabel Motivasi ................... 91 

  4.4.1.2. Analisis Deskritif Variabel Disiplin .................... 106 

  4.4.1.3. Analisis Deskritif Variabel Kinerja Guru ............ 117 

  4.4.1.4. Rekap skor Rata rata variabel Penelitian ............. 130 

  4.4.2. Analisa Verifikatif .................................................. 137 

  4.4.2.1. Uji Asumsi Klasik ............................................... 137 

  4.4.2.2.  Perhitungan Besaran Pengaruh Motivasi dan 
Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru ................. 139 



vii 

 

  4.4.2.2.1. Hasil Analisis Korelasi ....................................... 139 

  4.4.2.2.2. Hasil Perhitungan Pengaruh Motivasi (X1) dan 
Disiplin (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) secara 
Simultan ......................................................... .... 141 

  4.4.2.2.3. Hasil Perhitungan Pengaruh Motivasi (X1) dan 
Disiplin (X2) terhadap Kinerja Guru (Y) secara 
Parsial .......................................................... ....... 142 

 4.5. Pembahasan Hasil Penelitian ............................................. 146 

  4.5.1. Motivasi di SMA Mekarwangi Lembang ................ 146 

  4.5.2. Disiplin di SMA Mekarwangi Lembang ................. 147 

  4.5.3. Kinerja Guru di SMA Mekarwangi Lembang .......... 147 

  4.5.4. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Guru di SMA 
Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat secara 
Parsial ..............................................................  148 

  4.5.5. Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Guru di SMA 
Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat secara 
Parsial ................................................................. ... 148 

  4.5.6. Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja 
Guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab. 
Bandung Barat secara Simultan ............................. 149 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .............................................. . 150 

 5.1. Kesimpulan ....................................................................... .... 150 

 5.2. Saran - Saran ..................................................................... .... 151 

  5.2.1. Saran untuk SMA Mekarwangi Lembang Kab. 
Bandung Barat ...................................................  .. 151 

  5.2.1.  Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut ....................  154 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN -LAMPIRAN  



viii 

 

DAFTAR TABEL 

No 
Tabel 

Judul Tabel Hal 

3.1 Operasional Tabel Penelitian 67 

3.2 Kriteria Penafsiran kondisi Variabel X1, X2, dan Y 74 

3.3 Tingkatan Koefisien Korelasi 76 

4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 85 

4.2 
Karakrteristik Responden Berdasarkan Tingkat 
Pendidikan 

85 

4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Masa Kerja 86 

4.4 Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel Penelitian 86 

4.5 Hasil Uji Validitas X1 87 

4.6 Hasil Uji Validitas X2 88 

4.7 Hasil Uji Validitas Y 89 

4.8 Rekapitulasi Item Pertanyaan Instrumen 90 

4.9 Hasil Uji Realibilitas 90 

4.10 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi Kerja Saya 
timbul karena memiliki dorongan yang kuat untuk 
mencapai prestasi kerja 

91 

4.11 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan 

91 

4.12 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena memiliki dorongan yang kuat untuk 
menyukai pekerjaan saya 

92 

4.13 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena antusias untuk berprestasi tinggi di 
lembaga saya bekerja 

93 

4.14 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan untuk mengembangkan 
kreativitas diri dalam bekerja 

94 

4.15 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu diterima 
oleh rekan kerja dalam pekerjaan 

94 



ix 

 

 

No 
Tabel 

Judul Tabel Hal 

4.16 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan yang kuat untuk memperoleh 
jabatan yang lebih tinggi 

95 

4.17 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena ingin memperoleh penghargaan, baik dari 
pimpinan atau dari rekan kerja  

95 

4.19 
Tanggapan Responden Tentang  Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan untuk mencari posisi yang lebih 
baik dari rekan kerja 

97 

4.20 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan ingin dihormati 

97 

4.21 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan yang kuat untuk mendapatkan 
promosi jabatan 

98 

4.22 
Tanggapan Responden Tentang  Motivasi saya timbul 
karena dorongan yang kuat bekerja sama dengan rekan 
kerja 

99 

4.23 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
terdorong dengan keinginan untuk mencari hubungan 
baik dengan organisasi 

99 

4.24 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi saya terdorong 
untuk saling percaya dengan rekan kerja 

100 

4.25 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu 
menyelesaikan tugas dengan baik 

101 

4.26 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena untuk mencapai target yang telah 
ditetapkan 

101 

4.27 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan, arahan dan dorongan pimpinan  

102 

4.28 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena adanya pemberian kebebasan bagai 
karyawan dalam memberikan pendapat 

102 

4.29 
Tanggapan Responden Tentang Motivasi kerja saya 
timbul karena dorongan untuk menghindari konflik 
dengan pimpinan maupun rekan kerja 

103 



x 

 

No 
Tabel 

Judul Tabel Hal 

4.30 
Tanggapan Responden Tentang Kehadiran adalah salah 
satu cermin loyalitas terhadap pekerjaan 

104 

4.31 
Tanggapan Responden Tentang Disiplin dalam waktu 
merupakan salah satu bentuk tanggungjawab guru dalam 
melaksanakan pekerjaannya 

104 

4.32 
Tanggapan Responden Tentang Kendala keterlambatan 
masuk kerja karena kemacetan, tempat tingal yang jauh, 
transfortasi yang sulit 

105 

4.33 
Tanggapan Responden Tentang Setiap karyawan harus 
mengikuti upacara bendera pada hari senin  

106 

4.34 
Tanggapan Responden Tentang Disiplin karyawan dalam 
mengikuti upacara merupakan cerminan loyalitas dalam 
pekerjaan 

106 

4.35 
Tanggapan Responden Tentang Kualitas dan 
penyelesaian pekerjaan merupakan tanggungjawab guru 
pada pekerjaan 

107 

4.36 
Tanggapan Responden Tentang  Pemberian insentif dan 
bantuan kesejahteraan dapat meningkatkan kedisiplinan 
guru 

107 

4.37 
Tanggapan Responden Tentang Seorang guru harus 
berprestasi untuk mendapatkan jabatan 

108 

4.38 
Tanggapan Responden Tentang Tingkat kesadaran 
pegawai mentaati peraturan merupakan cerminan 
tanggungjawab guru 

109 

4.39 
Tanggapan Responden Tentang Peraturan tentang disiplin 
dilaksanakeun secara umum, konsisten, dan berlaku untuk 
semua guru 

109 

4.40 
Tanggapan Responden Tentang Sanksi disiplin diberikan 
sebagai upaya untuk pembinaan dan dilakukan segera 
bagi semua guru 

110 

4.41 
Tanggapan Responden Tentang Kedidislinan pegawai 
bisa dilaksanakan bila pimpinan dapat menjadi contoh 
bagi guru 

110 

4.42 
Tanggapan Responden Tentang Tingkat kesediaan 
pegawai melaksanakan peraturan merupakan kesadaran 
diri sendiri 

111 



xi 

 

 

No 
Tabel 

Judul Tabel Hal 

4.43 
Tanggapan Responden Tentang Pimpinan selalu 
memberikan petunjuk tentang tugas dan fungsi dalam 
pekerjaan 

112 

4.44 
Tanggapan Responden Tentang Sangat tingginya 
toleransi yang dimiliki atasan sehingga guru dapat 
menangkap sesuatu yang diinginkan atasan. 

112 

4.45 
Tanggapan Responden Tentang Saya  selalu hadir tepat 
waktu dalam melaksanakan tugas  

113 

4.46 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu mencapai 
target dalam melaksanakan tugas 

114 

4.47 
Tanggapan Responden Tentang Efesiensi dalam waktu 
kerja akan sangat membantu pekerjaan yang atasan 
berikan  

114 

4.48 
Tanggapan Responden Tentang saya mampu 
mengerjakan tugas sesuai waktu yang diberikan oleh 
pimpinan 

114 

4.49 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu mengerjakan 
tugas dengan teliti 

115 

4.50 
Tanggapan Responden Tentang Saya mempunyai 
kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan 

116 

4.51 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu tepat waktu 
dalam menyelesaikan pekerjaan 

117 

4.52 
Tanggapan Responden Tentang Saya bekerja dengan baik 
sesuai dengan tugas dan perintah dari pimpinan 

117 

4.53 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu menjaga 
kerjasama  yang baik dengan rekan kerja 

118 

4.54 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu 
mendahulukan pekerjaan yang merupakan prioritas kerja 
saya 

118 

4.55 
Tanggapan Responden Tentang Saya bertanggungjawab 
pada setiap hasil pekerjaan yang diperintah oleh atasan 

119 

4.56 
Tanggapan Responden Tentang Saya bertanggung jawab 
penuh pada pekerjaan yang saya lakukan  

120 

4.57 
Tanggapan Responden Tentang Melapor kepada atasan 
jika ada masalah pekerjaan 

120 



xii 

 

No 
Tabel 

Judul Tabel Hal 

4.58 
Tanggapan Responden Tentang saya berinisiatif untuk 
mengerjakan tugas sesuai kemampuan sebelum diperintah 
oleh atasan 

121 

4.59 
Tanggapan Responden Tentang Saya berinisiatif untuk 
melakukan pekerjaan secara maksimal 

121 

4.60 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu berinisiatif 
untuk membantu apabila ada rekan kerja membutuhkan 
bantuan 

122 

4.61 
Tanggapan Responden Tentang Saya selalu komitmen 
dengan tugas dalam pekerjaan yang diberikan oleh 
pimpinan 

123 

4.62 
Tanggapan Responden Tentang Saya sangat disiplin 
dalam bekerja 

123 

4.63 
Tanggapan Responden Tentang Bersedia bekerja 
melewati batas waktu normal jika pekerjaan belum selesai 

124 

4.64 
Tanggapan Responden Tentang Berusaha dengan serius 
menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas 

124 

4.65 Rekap skor variabel Motivasi 125 

4.66 Rekap skor variabel Disipli 127 

4.67 Rekap skor variabel Kinerja Guru 129 

4.68 Hasil Korelasi anatar Variabel 133 

4.69 Kriteria penafsiran tingkat hubungan antar variabel 134 

4.70 Hasil Perhitungan Jalur 137 

4.71 Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai  138 

4.72 Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Guru 139 

4.73 Pengaruh Total, PengaruhLangsung dan Tidak Langsung 139 

 

    



xiii 

 

DAFTAR GAMBAR 

No 
Gambar  

Judul  Hal 

2.1 Gbr. Proses Motivasi 24 

2.2 Gbr. Hambatan pemenuhan kebutuhan dan akibatnya  27 

2.3 Gbr. Model Umum tentang Proses Motivasi 30 

2.4 Gbr. Kerangka Konsep Pemikiran 63 

3.5 
Gbr. Diagram Jalur Keterkaitan Motivasi dan 
Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru 

78 

4.1 Gbr. Diagram Jalur  137 

 

 

 

 

 

 

   

   

 



1 

 

       

 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
1.1 Latar Belakang Masalah    

Pendidikan merupakan jalur utama dalam upaya mempersiapkan 

generasi muda. Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya 

mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber 

daya manusia merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan dengan 

proses peningkatan pelayanan pendidikan oleh guru. Sebagai salah satu 

upaya pokok, pendidikan ini harus dilaksanakan sebaik mungkin. 

Pelaksanaan pendidikan yang berkualitas adalah sesuatu yang tidak bisa 

ditawar lagi.  

Pendidikan  merupakan kebutuhan yang penting untuk dipenuhi, 

sama halnya dengan kebutuhan pangan sandang dan papan. Pendidikan 

dibutuhkan manusia sejak usia dini sampai dengan usia lanjut. Tanpa 

pendidikan yang diembannya, manusia akan sulit menjalankan kehidupannya 

pada saat ia dihadapkan dengan permasalahan yang bersifat formal dan 

terstruktur. Maka dari  itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 

2008, seluruh warga Negara Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan 

wajib belajar  9 (Sembilan) tahun yang merupakan program pendidikan 

minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung 

jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa 

Pendidikan menengah pada pasal 18 adalah merupakan lanjutan pendidikan 
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dasar (Depdiknas, 2003:14) lebih lanjut dijelaskan bahwa pendidikan 

menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan 

menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah 

Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), 

dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat. 

Sekolah Menengah Umum merupakan bentuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu 

mengembangkan ilmunya lebih tinggi. Tujuan dari Sekolah Menengah 

Umum untuk menyiapkan lulusan yang berkualitas  sehingga dapat 

memenuhi kebutuhan sumber daya manusia di masa datang. Untuk dapat 

memenuhi kebutuhan tersebut, Sekolah Menengah Umum dituntut memiliki 

guru yang berkompetensi.  

Guru merupakan komponen paling menentukan dalam pendidikan 

secara keseluruhan yang harus mendapat perhatian sentral pertama dan 

utama, pigur 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 
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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 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 
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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 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). 
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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 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 
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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 hasil belajar siswa. Sebagai perencana, maka 

guru harus mampu mendesain pembelajaran yang 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 hasil belajar 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 
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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.   

Kinerja guru juga ditentukan oleh  disiplin kerja yang tinggi. Dengan 

demikian sekolah yang di dalam proses belajar-mengajar tumbuh 
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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 
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mentrasformasikan 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 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. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati 

semua peraturan dan norma – norma sosial yang berlaku, dimana guru selalu 

pulang, datang tepat waktu dan mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. 

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif keenam dari Manajemen Sumber 

Daya Manusia yang terpenting karena semakin baik disiplin guru, semakin 

tinggi prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin yang baik, sulit 

bagi organisasi/sekolah mencapai hasil yang optimal. Kedisiplinan 

merupakan sifat seorang guru yang secara sadar mematuhi aturan dan 

peraturan sekolah tertentu. 

Kedisiplinan sangat mempengaruhi kinerja guru dan sekolah, karena 

kedisiplinan sebagai bentuk latihan bagi guru dalam melaksanakan aturan-

aturan sekolah. Semakin disiplin semakin tinggi produktivitas kerja guru dan 
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kinerja sekolah. Pemimpin harus dapat menyeleksi dan menyadari tujuan 

sekolah yang mempekerjakan orang – orang yang cekatan, disiplin, terampil 

dalam melaksanakan pekerjaan. Pimpinan harus mampu memfungsikan 

otoritas fungsional dalam  mengimplementasikan kedisiplinan untuk 

mengambil keputusan, penetapan rencana atas dasar kebijakan khususnya 

menyangkut perilaku disipliner kehadiran kerja, kelalaian kerja, 

keterlambatan kerja. Hal tersebut bukan hanya sekedar melengkapi 

menegaskan tetapi pemimpin harus dapat menegaskan peraturan dalam 

pencapaian tujuan sekolah. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi pada sekolah, nampak bahwa 

salah satu faktor yang mengakibatkan penurunan kinerja sekolah disebabkan 

karena sekolah mempunyai masalah yang kompleks dalam hal sumber daya 

manusia, khususnya mengenai masalah kurang kedisiplinannya guru. 

Dimana masih ada guru yang belum mentaati disiplin jam kerja, seperti 

mereka datang kesekolah tidak sesuai dengan waktunya kehadiran, selain itu 

masih ada guru yang tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang 

berlaku pada sekolah, sehingga mengakibatkan kinerja guru mengalami 

penurunan. Sehingga dengan menurunnya kinerja guru, sekolah harus 

menerapkan kedisiplinan guru, yakni dengan mematuhi segala peraturan 

atau tata tertib yang akan menjadi rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh 

seluruh guru dalam sekolah. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, diantaranya adalah 

kompetensi yang memadai, kondisi kerja yang aman, kesempatan untuk 
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mengembangkan kemampuan, rasa ikut memliki, motivasi kerja, disiplin 

kerja dan lain-lain. Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini adalah para 

guru dalam sebuah lembaga pendidikan, tentunya berusaha bekerja dengan 

kemampuan yang mereka miliki agar dapat mencapai kepuasan kerja yang 

sesuai dengan keinginan karyawan, semakin tinggi tingkat kepuasan yang 

dirasakannya (Moh. As’ad, 1995: 16). Rasa aman akan suasana kerja yang 

mampu mendorong guru untuk lebih berdedikasi tinggi dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik suasana aman 

sebelum kerja, saat kerja maupun setelah kerja. Kondisi kerja yang aman 

semacam ini, serta didukung rekan kerja yang dapat diajak untuk 

bekerjasama dalam berbagai aktifitas merupakan keinginan dari setiap guru 

di suatu sekolah atau organisasi. Dengan situasi semacam itu diharapkan 

para guru dapat bekerja secara maksimal dan senang terhadap pekerjaan 

yang dilakukannya. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari perasaan guru 

terhadap pekerjannya.  

Guru tidak hanya secara formalitas bekerja di sekolah saja, tetapi 

harus mampu merasakan dan menikmati pekerjaannya, sehingga ia  tidak 

akan merasa bosan dan lebih tekun dalam beraktifitas. Para guru akan lebih 

senang dalam bekerja apabila didukung oleh berbagai situasi yang kondusif, 

sehingga dapat mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan yang 

dimilikinya.  

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi kinerja 

mengajar guru adalah suasana lingkungan kerja yang kondusif di sekolah, 
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agar guru dapat mengaktualisasikan diri. Dapat diartikan bahwa iklim 

sekolah dan lingkungan pembelajaran di kelas maupun di sekolah 

mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap proses 

kegiatan belajar mengajar.  

Kondisi di lapangan tentang kinerja guru di SMA Mekarwangi 

Kecamatan Lembang menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang 

mempunyai kecenderungan menurun dalam hal kedisiplinan diantaranya 

adalah guru yang datang terlambat, keberangkatan dan kepulangan mereka 

tidak sesuai dengan jam yang telah dijadwalkan, sering melalaikan tugas, 

dan tidak membuat rencana pembelajaran. Jika hal ini dibiarkan berlanjut 

tanpa adanya teguran baik secara langsung maupun tidak langsung, akan 

mempengaruhi kinerja guru dalam proses belajar-mangajar. Atas dasar 

permasalahan ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul 

“Pengaruh Motivasi dan Disiplin Guru terhadap Kinerja Guru pada 

SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat.  

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah  

1.2.1. Identifikasi Masalah 

Disiplin merupakan kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang 

tidak boleh dilanggar oleh setiap pegawai (Guru) (Moenir, 2002 : 94). 

Disiplin merupakan aspek sosial yang perlu dipahami secara mendalam dan 

tumbuh dari dalam diri pribadi sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk 

melaksanakan sesuatu aturan yang berlaku. Untuk mengerti dan memahami 

kemudian mematuhi aturan tersebut diperlukan waktu sedangkan bentuk 



13 

 

       

 

ketaatan itu ialah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya (masyarakat organisasi atau masyarakat umum). Hal ini 

berarti bahwa disiplin merupakan pemahaman sikap mental tingkah laku 

yang merupakan sikap untuk berbuat sesuatu secara sadar, taat dan tertib, 

sebagai hasil pengembangan dari latihan, pengendalian watak, serta 

pengendalian pengaruh lingkungan.   

“Faktor lain yang sangat menentukan sikap mental dan nilai sosial  
kerja adalah motivasi (Ermaya,1997: 169) karena faktor motivasi 
merupakan penentu kinerja. Guru sebagai tenaga profesional dalam 
pendidikan kinerja sehari-hari ada kedisiplinan dan motivasi kerja.”  

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila suatu organisasi 

sekolah ingin meningkatkan kinerja guru, maka salah satu usaha yang harus 

dilakukan adalah menegakkan disiplin kerja guru. Dalam menegakkan 

disiplin kerja unsur kepala sekolah diharapkan dapat  selalu menciptakan, 

menegakkan dan memelihara kedisiplinan yang baik dari para anggota, 

sehingga produktivitas yang diinginkan terwujud. Hal ini tergantung dari 

sikap dan efektivitas kepemimpinan, dalam arti pemimpin harus mampu 

menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan suatu iklim yang kondusif 

bagi terciptanya kedisiplinan kehidupan organisasi.   

1.2.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  :  

1. Bagaimana motivasi kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Merkarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 
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2. Bagaimana disiplin kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

3. Bagaimana kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Merkarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

4. Seberapa besar pengaruh motivasi dan disiplin terhadap kinerja guru 

pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat baik secara parsial maupun secara simultan. 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan menganalisis:   

1. Motivasi kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat.  

2. Disiplin kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

3. Kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Mekarwangi 

Lembang Kabupaten Bandung Barat.  

4. Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja guru pada 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat baik secara parsial maupun secara simultan. 
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1.4  Kegunaan Penelitian. 

1. Secara Teoritias. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

pengaruh faktor ‒ faktor motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja 

guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

2. Manfaat Praktis. 

a. Manfaat praktis bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi guru dapat bermanfaat dalam 

upaya untuk memberi masukan dalam rangka mengenal aspek 

motivasi dan disiplin kerja, sehingga dapat memacu guru untuk 

meningkatkan kinerjanya 

b.  Manfaat praktis bagi sekolah 

Diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam 

mengembangkan kualitas proses belajar mengajar sehingga hasil 

yang diharapkan dapat tercapai secara optimal serta dapat 

menciptakan kualitas mutu lulusan 

c.  Manfaat praktis bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat 

Hasil penelitian ini diharapkan untuk jadi bahan masukan bagi 

Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan 

mutu pendidikan melalui pengolahan sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

2. 1. KAJIAN PUSTAKA 

2. 1. 1. Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi. 

Agar tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik maka setiap organisasi 

harus memiliki peraturan manajemen yang efektif dan efisien.  

Untuk lebih memahami manajemen sebagai berikut ini pendapat ahli 

mengenai definisi manajemen.  

Menurut Martoyono (2000:3):”Manajemen adalah bekerja dengan 

orang- orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-

tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia dan kepegawaian 

(staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading) dan pengawasan 

(controling)”. 

Hasibuan (2005:1) menggatakan  “Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu”. Menurut 

Terry dalam Hasibuan (2005:3): “Management is a distinct process 

consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, performed to 

determine and accomplish stated objective by use of human being and other 

resources.” Definisi diatas dapat diartikan bahwa manajemen adalah suatu 
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proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. 

Defenisi sederhana dikemukakan oleh Siagian (2002:2): 

“Manajemen adalah seni memperoleh hasil melalui kegiatan yang dilakukan 

oleh orang lain”. Setiap organisasi selalu membutuhkan manajemen dan 

peranan penting dalam tercapainya tujuan organisasi, karena tanpa 

manajemen yang efektif dan efisien tidak ada usaha berhasil cukup lama. 

Manajemen sebagai ilmu memiliki fungsi menerangkan berbagai kejadian ‒ 

kejadian serta memberikan penjelasan ‒  penjelasan. Sedangkan manajemen 

sebagai seni berfungsi untuk mencapai hasil maksimal dan bermanfaat maka 

diperlukan alat manajemen yang benar ‒ benar mampu mewujudkan 

terciptanya suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.2. Pengertian Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam suatu kegiatan usaha. Oleh karena itu sumber daya manusia harus 

dikelola dengan baik karena hal tersebut merupakan penentu nasib 

organisasi dimasa yang akan datang. Dimana sumber daya manusia 

mencerminkan kualitas usaha yang diberikan untuk menghasilkan barang 

dan jasa. 
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Menurut Gomes (2002:1): “SDM merupakan salah satu sumber daya 

yang terdapat dalam organisasi. Meliputi semua orang yang melakukan 

aktivitas”.  

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sumber daya 

manusia memegang peranan penting dalam sekolah. Karena tidak satupun 

faktor yang dalam kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak langsung 

pada kesejahteraan sekolah selain dari pada sumber daya manusia. 

Definisi di atas dapat diartikan bahwa sumber daya manusia adalah 

pengembangan dan pemanfaatan personil atau pegawai bagi pencapai tujuan 

yang efektif tentang sasaran-sasaran dan tujuan individu, organisasi, 

masyarakat nasioanal dan internasioanal. Menurut Hamalik (2001:7): 

Sumber daya manusia adalah “Tenaga kerja yang memiliki potensi, 

kemampuan yang tepat guna, berpribadi dalam kategori tertentu untuk 

bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna 

bagi dirinya dan masyarakat secara keseluruhan”. 

Sedangkan Hasibuan (2005:224): Sumber daya manusia adalah 

“kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki induvidu. 

Perilaku dan sifatnya ditentukan oleh keturunan dan lingkungannya, 

sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi 

kepuasannya”.  

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan di atas disimpulkan 

bahwa sumber daya manusia merupakan faktor penting dan sangat 

menentukan karena merupakan modal utama dalam pelaksanaan jalannya 



19 

 

       

 

suatu sekolah, karena sumber daya manusia merupakan satu sumber daya 

yang memiliki akal, perasaan, keinginan, kemampuan, ketrampilan, 

pengetahuan, dan dorongan. 

2. 1. 3. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan bagian dari ilmu 

manajemen. Dimana dalam hal ini manajemen sumber daya manusia 

pembahasannya mengenai pengaturan peranan manajemen dalam 

mewujudkan tujuan optimal. Selain itu manajemen sumber daya manusia 

merupakan wadah untuk mengembangkan manusia agar menjadi sumber 

daya yang potensial sehingga mampu memberikan kontribusi bagi 

organisasi.  

Beberapa ahli mendefinisikan pengertian dari manajemen sumber 

daya manusia sebagai berikut: 

Hasibuan (2005:10) mengatakan MSDM adalah “ilmu yang 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, pegawai, dan masyarakat”. 

Menurut Dale Yodar yang dikutip Hasibuan (2005:11): “personel 

management is the provision of leadership and direct of people in their 

working or employment relationship”. (manajemen personalia adalah 

penyedia kepemimpinan dan pengarahan para pegawai dalam pekerjaan dan 

hubungan kerja mereka). 

Menurut Heidjrachman dan Suad Husnan (2000:5): Manajemen 

Personalia adalah “perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan 
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dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi pengintegrasian, 

dan pemeliharaan tenaga kerja dalam maksud untuk membantu mencapai 

tujuan-tujuan perusahaan, individu, dan masyarakat”.  

Sedangkan dalam buku Handoko (2001:4) yang berjudul 

“Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia” mengemukakan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah: “penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, penggunaan sumber daya manusia untuk 

pencapaian baik tujuan - tujuan invidu maupun organisasi.  

Siagian (2002:21) memberi defenisi Manajemen Sumber Daya 

Manusia sebagai berikut: 

“Manajemen Sumber daya manusia adalah seni untuk 
merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi 
kegiatan- kegiatan Sumber daya manusia atau pegawai dalam rangka 
mencapai tujuan tujuan perusahaan.” 

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan suatu ilmu 

dan seni yang sangat penting bagi suatu sekolah dalam mengelolah dan 

memanfaatkan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dengan menerapkan fungsi-fungsi manjemen yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan, pengadaan, penempatan, 

pengembangan kompensasi. 

2. 2.  Motivasi 

Robin dan Judge (2007: 56) memberikan pengertian bahwa: 

“motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan 

usaha untuk mencapai suatu  tujuan”. Motivasi mengarahkan bagaimana 
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cara daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan 

(Malayu S.P, Hasibuan, 2006:45). Pada hakikatnya seorang karena ingin 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Dorongan itu menyebabkan seseorang 

dengan orang lain berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam di 

dalam bekerja. 

Viron dalam Ngalim Purwanto (2006: 47) menuliskan bahwa : 

“motivasi mengacu terhadap bermacam ‒ macam bentuk kegiatan yang 

dikehendaki”. 

Rivai (2004: 455) juga berpendapat, bahwa motivasi adalah 

“serangkaian sikap dan nilai ‒ nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu”. Handoko (2003: 

252) mengemukakan bahwa motivasi adalah “keadaan pribadi seseorang 

yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu 

guna mencapai tujuan”. Menurut Hasibuan (2005: 143), motivasi adalah 

“pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang 

agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan 

segala daya upayanya untuk mencapai”. 

Menurut Ngalim Purwanto (2006: 56), motivasi mengandug tiga 

komponen pokok, yaitu: 

1. Menggerakan berarti menimbulkan kekuatan pada individu, 

memimpin seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

2. Mengarahkan atau menyalurkan tingkah laku. Dengan demikian ia 

menyediakan suatu orientasi tujuan. Tingkah laku individu diarahkan 

terhadap sesuatu. 
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3. Untuk menjaga atau menopang tingkah laku, lingkungan sekitar harus 

menguatkann (reniforce) intensitas, dorongan ‒  dorongan dan 

kekuatan ‒ individu     

Robins (2006: 36), mengemukakan bahwa motivasi adalah 

“keinginan untuk melakukan sebagai ketersediaan untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan ‒ tujuan organisasi, yang 

dikondisikan oleh kemampuan upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan 

individual”. 

Menurut Mangkunagara (2005: 67), mengemukakan bahwa motivasi 

adalah: 

1. Teknik pemenuhan kebutuhan pegawai, artinya bahwa pemenuhan 

kebutuhan pegawai merupakan fundamental yang mendasari perilaku 

kerja. 

2. Teknik komunikasi persuasif, adalah merupakan salah satu teknik 

motivasi kerja pegawai yang dilakukan dengan cara mempengaruhi 

secara extra logis. Teknik ini dirumuskan dengan istilah “AIDDAS”, 

yaitu Attention (Perhatian), Interest (minat) Desire (hasrat), Decesion 

(keputusan), Action (Aksi atau tindakan), dan Satisfaction (kepuasan). 

Herzberg (dalam Robbins, 2006: 37), memperkenalkan teori 

motivasi higiene atau yang sering di sebut dengan teori dua faktor yang 

berpendapat bahwa; hubungan individu dengan pekerjaan merupakan 

hubungan dasar dan bahwa sikap seseorang terhadap kerja sangat 

menentukan kesuksesan atau kegagalan individu tersebut ‘’. Herzberg juga 

mengatakan bahwa terdapat faktor yang di inginkan seseorang terhadap 

pekerjaannya mereka. Dari respon yang di kategorikan, diketahui bahwa 



23 

 

       

 

respon mereka yang tidak merasa senang. Beberapa faktor tertentu 

cenderung secara konsisten terkait dengan kepuasan kerja dan yang lain 

terkait dengan ketidak puasan kerja. 

Mangkunegara (2005:98) menyatakan: motivasi terbentuk dari sikap 

(atittude) karyawan dalam menghadapi situasi kerja di perusahaan 

(situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi yang menggerakan diri 

karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi 

perusahaan. Sikap mental karyawan yang pro dan positif terhadap situasi 

kerja itulah yang merupakan motivasi kerjanya untuk mencapai kinerja 

maksimal’’ 

Lebih lanjut, Mangkunegara (2005:108), menjelaskan tentang 

prinsip - prinsip dalam motivasi karyawan, yaitu: 

1. Prinsip Partisipasi. 

Dalam memotipasi kerja ,pegawai perlu di berikan kesempatan untuk 

ikut berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan di capai oleh 

pemimpin 

2. Prinsip Komunikasi 

Pemimpin harus mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubugan 

dengan usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas, pegawai 

akan lebih mudah di motivasi kerjanya. 

3. Prinsip Mengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) mempunyai andil di 

dalam usaha pencapaian  tujuan. Dengan pengakuan tersebut, pegawai 

akan lebih dimotivasi kerjanya. 
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4. Prinsip Pendelegasian Wewenang. 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada bawahan 

untuk sewaktu waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan 

yang di lakukannya , akan membuat pegawai yang bersangkutan 

menjadi termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh 

pemimpin. 

5. Prinsip memberi perhatian. 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan 

pegawai/bawahan,akan memotivasi pegawai bekerja apa yang 

diharapkan oleh pemimpin. 

Menurut Hasibuan (2007:25), proses motivasi dapat digambarkan 

sebagai berikut:  

Gambar 2.1 
Proses Motivasi 
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Hasibuan (2007), mendefinisikan motivasi adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau 

bekerja  sama, bekerja efektif dan berintegrasi dengan segala daya upayanya 

untuk mencapai kepuasan. 

2.2.1 Jenis ‒ Jenis Motivasi 

Jenis ‒ jenis motivasi dapat dikelompokan menjadi dua jenis menurut 

Malayu S.P. Hasibuan (2006: 76), yaitu: 

1. Motivasi Positif 

Manajer memotivasi bawahan dengan memberikan hadiah kepada 

mereka yang berprestasi baik. Dengan motivasi positif ini semangat 

kerja bawahan akan meningkat, karena manusia pada umumnya 

senang menerima yang baik ‒ baik saja. 

2. Motivasi Negatif (insentif negatif) 

Manajer memotivasi bawahan dengan memmberikan hukuman kepada 

mereka yang pekerjaannya kurang baik (prestasi rendah). Dengan 

memotivasi negatif ini semangat kerja bawahan dalam waktu pendek 

akan meningkat, karena takut dihukum. 

Menurut Hagerman (2003: 201), juga menungkapkan penelitian 

tentang faktor ‒ faktor yang mempengaruhi motivasi adalah: 

1. Kebutuhan sosio psikologis: umpan balik (rasa memiliki, keterbukaan, 

kejujuran, kepercayaan, keadilan, perhatian tanggung jawab dan 

partisifasi. 

2. Kebutuhan intelektual: rasa pemenuhan diri, tugas yang menarik, 

bervariasi. 

3. Rangsangan materi: upah. 
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4. Kualitas ruangan untuk bekerja: lokasi kerja, suasana kerja, 

lingkungan kerja, dan teknologi.  

Berdasarkan berbagai teori motivasi yang telah dikemukakan oleh 

beberapa ahli tersebut, maka dalam penelitian ini akan menggunakan 

indikator ‒ indikator yang dikembangkan oleh Herzberg (dalam Robbins, 

2006: 56), meliputi motivasi intrinsik yang terdiri dari:  

1. Prestasi adalah pemberian kesempatan yang diberikan oleh 

perusahaan kepada karyawan yang berpotensi; 

2. Penghargaan adalah pemberian penghargaan kepada karyawan atau 

hasil kerja untuk mengembangkan diri; 

3. Tanggung jawab adalah tugas karyawan agar memenuhi dengan benar 

peran dan wewenang yang diberikan oleh perusahaan; 

4. Kesempatan maju dan berkembang adalah kesempatan karyawan 

untuk maju dan berkembang dalam hal pekerjaan. 

Sedangkan motivasi ekstrinsik terdiri dari 

5. Kompensasi adalah besarnya imbalan yang diberikan kepada 

karyawan, selain upah/gaji 

6. Status adalah tingkat keberadaan sosial karyawan dalam pekerjaan; 

7. Supervisi (pengawasan) adalah  pengawasan dari atasan kepada 

karyawan; 

8. Kompetisi adalah pesaingan dalam pekerjaan. 

Teori Herzberg ini melihat adanya dua faktor yang mendorong 

karyawan termotivasi yaitu faktor intrinsik mendorong dirinya dari dalam, 

faktor ekstrinsik yaitu suatu daya dorong yang datang dari luar dirinya, 

terutama dari organisasi tempat kerjanya. 
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Motivasi merupakan timbulnya perilaku yang mengarah pada tujuan 

dengan penuh komitmen untuk tercapainya tujuan yang dimaksud. Berikut 

ini adalah hambatan pemenuhan kebutuhan dan akibatnya; 

Gambar. 2.2 

 

  

 

 

 

 

 

Yang terdorong secara intrinsik akan menyenangi pekerjaan yang 

akan memunculkan kreativitas dan inovasinya, bekerja dengan tingkat 

kemandirian yang tinggi dan tidak perlu diawasi dengan ketat. Kepuasan di 

sini tidak dikaitkan dengan perolehan hal ‒ hal yang bersifat materi. 

Sebaliknya, mereka yang lebih terdorong oleh faktor ‒ faktor ekstrinsik 

cenderung melihat kepada apa yang diberikan oleh organisasi kepada 

mereka dan kinerjanya diarahkan kepada perolehan hal ‒ hal yang 

diingkinannya dari organisasi. 

2.2.2. Faktor ‒ faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Seorang pemimpin yang merupakan motivator harus mengetahui 

tentang motivasi agar keberhasilan organisasi dalam mewujudkan usaha 

kerja manusia dapat tercapai.  
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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, 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. 

2.2.3.  Indikator Motivasi Kerja 

Menurut Ridwan (2002: 66), bahwa motivasi kerja dapat diukur 

melalui indikator sebagai berikut: 

1. Upah/gaji yang layak, yang dapat diukur melalui gaji yang memadai 

dan besarnya sesuai standar mutu hidup. 

2. Pemberian insentif, yang diukur melalui pemberian bonus sewaktu ‒ 

waktu, rangsangan kerja, prestasi kerja. 

3. Mempertahankan harga diri, yaitu diukur dengan iklim kerja yang 

kondusif, kesamaan hak, dan kenaikan pangkat. 



29 

 

       

 

4. Memenuhi kebutuhan rohani, yaitu diukur dengan kebebasan 

menjalankan sariat agama, menghormati kepercayaan orang dalam 

penyelenggaraan ibadah. 

5. Memenuhi kebutuhan partisipasi, yaitu diukur melalui kbersamaan, 

kerjasama, rasa memiliki, dan tanggung jawab. 

6. Menempatkan pegawai pada tempat yang sesuai, dalam hal ini diukur  

dengan seleksi sesuai kebutuhan, memperhatikan kemampuan, 

pendidikan, pengalaman, memberikan pekerjaan sesuai kemampuan. 

7. Menimbulkan rasa aman di masa depan, seperti indikator 

penyelenggaraan jaminan hari tua, pembayaran pensiun, pemberian 

perumahan. 

8. Memperhatikan lingkungan kerja, yang diukur melalui tempat kerja 

yang nyaman, cukup cahaya, jauh dari polusi dan berbahaya. 

9. Memperhatikan kesempatan untuk maju, yang diukur dengan 

memberikan upaya pengembangan, kursus, diklat. 

10. Menciptakan persaingan yang sehat, yang diukur melalui 

produktivitas, prestasi kerja, pengembangan karier yang jelas, bonus, 

kinerja pegawai, penghargaan dan hukuman. 

2.2.4.  Teknik Pengukuran Motivasi Kerja 

Kekuatan motivasi tenaga kerja untuk bekerja / berkinerja secara 

langsung tercermin sebagai upaya dalam mengukur seberapa jauh seseorang 

bekerja keras, upaya ini mungkin menghasilkan kinerja yang baik atau 

sebaliknya. Menurut Sastrohardiwiryo (2002: 175), mengatakan bahwa ada 

dua faktor yang dapat mengubah motivasi menjadi kinerja adalah sebagai 

berikut: 

1. Tenaga kerja harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk 

mengerjakan tugasnya dengan baik. Tanpa kemampuan dan upaya 

yang tinggi tidak mungkin menghasilkan kinerja yang baik 
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2. Persepsi tenaga kerja yang bersangkutan tentang bagaimana upayanya 

dapat diubah menjadi kinerja. 

Salah satu cara untuk mengukur motivasi kerja adalah dengan 

menggunakan teori penghargaan (expection theory). Teori pengharapan 

adalah sesuatu yang bermanfaat untuk mengukur sikap para individu guna 

membuat suatu permasalahan motivasi. 

Berdasarkan beberpa pendapat para ahli, maka motivasi kerja dapat 

disimpulkan: “adalah suatu dorongan jiwa yang membuat seseorang 

tergerak untuk melakukan tindakan yang produktif, baik yang berorientasi 

kerja menghasilkan uang maupun yang tidak. Motivasi kerja yang dimiliki 

seorang pekerja tentunya tidahk akan selalu sama dan akan selalu berubah. 

Tidak selamanya kegairahan dalam bekerja bisa terus berada pada titik 

maksimal. 

2.2.5. Model Umum tentang Motivasi 

Untuk memahami sifat dinamika dari proses motivasi dapat kita lihat 

dari model yang merupakan kerangkanya. Sebuah model umum tentang 

variabel ‒ variabel independen yang bersifat dasar bagi motivasi kerja 

menurut Dunnutte, dkk (dalam J. Winardi, 2004: 25) disajikan pada gambar 

berikut ini: 

 

 

 

Ketidak seimbangan 
internal: kebutuhan, 

keinginan, ekspektasi 

PERILAKU Tujuan ‒ tujuan, insentif, 
atau imbalan 

Pengurangan Ketidakseimbangan 
Pemuasan kebutuhan/ Kepuasan 

Gambar. 2.3. Model Umum Tentang Proses Motivasi 
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Dari rumusan tentang motivasi dalam gambar 2.3 tersebut maka 

ketidakseimbangan psikologikal menyebabkan munculnya perilaku yang 

diarahkan kearah pemenuhan sebuah insentif tertentu atau tujuan yang 

dianggap akan mengembalikan kondisi keseimbangan. Disamping itu orang 

akan tetap berusaha untuk mencapai insentif yang relevan dengan tujuan 

yang diinginkan sampai keseimbangan dikembalikan. Disinilah aspek ‒ 

aspek pemunculan, pengarahan, dan presistensi rumusan kita tentang 

motivasi. Sewaktu insentif atau tujuan dicapai maka umpan balik internal 

menyebabkan menyusutnya ketidakseimbangan maupun motivasi.  

2.2.6. Tujuan Motivasi 

Mangkunegara (2005: 91) pada dasarnya motivasi mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

a. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

b. Meningkatkan produktifitas kerja karyawan. 

c. Mempertahankan kestabilan karyawan.  

d. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

e. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

f. Meningkatkan loyalitas, kreatifitas dan partisipasi karyawan. 

g. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. 

h. Mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugasnya. 

i. Meningkatkan efisiensi penggunaan alat ‒ alat dan bahan baku dalam 

setiap pekerjaan  
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2.2.7. Teori Motivasi 

2.2.7.1. Teori kebutuhan dari Maslow (Hierarchy of need theory) 

Kebutuhan dapat didefinisilan sebagai suatu kesenjangan atau 

pertentangan yang dialami antara kenyataan dengan dorongan yang ada 

dalam diri. Apabila kebutuhan pegawai tidak terpenuhi maka pegawai 

tersebut akan menunjukan perilaku kecewa. Sebaliknya jika kebutuhan 

terpenuhi maka karyawan akan memperlihatkan perilaku yang gembira 

sebagai manisfestasi dari rasa puas. 

Menurut Abraham Maslow mengemukakan bahwa hirarki kebutuhan 

manusia adalah sebagai berikut: 

a. Kebutuhan Fisiologis (Phisiologis needs), yaitu kebutuhan yang 

diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang. 

b. Kebutuhan keselamatan dan keamanan (safety and security needs), 

yaitu kebutuhan keamanan dari ancaman.  

c. Kebutuhan rasa memiliki (Sosial need), yaitu kebutuhan akan adanya 

teman. 

d. Kebutuhan akan harga diri (esteem need or status needs), yaitu 

kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan 

prestise dari karyawan. 

e. Kebutuhan akan perwujudan diri (Self actualization), adalah 

kebutuhan akan faktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, 

kemampuan, keterampilan dan potensi yang optimal.   

Maslow memisahkan kelima kebutuhan itu sebagai tingkat tinggi 

dari tingkat rendah. Kebutuhan psikologis, digambarkan sebagai tingkat 

rendah dan kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri dan kebutuhan akan 

perwujudan diri sebagai kebutuhan tingkat tinggi.   
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2.2.7.2. Teori Motivasi Dua Faktor dari Herzberg’s (Two Factor Motivation 

Trapy) 

Herzberg’s two factor theory atau teori motivasi dua faktor atau 

motivasi kesehatan atau faktor higienis, menurut teori ini motivasi yang 

ideal dapat merangsang usaha untuk melaksanakan tugas yang lebih 

membutuhkan keahlian dan peluang untuk mengembangkan kemampuan 

mendorong karyawan adalah : 

a. Hal ‒ hal yang mendorong karyawan adalah pekerjaan yang menantang 

yang mencakup perasaan untuk berprestasi, tanggung jawab, kemudian 

dapat menikmati pekerjaan itu sendiri 

b. Hal ‒ hal yang mengecewakan karyawan adalah faktor yang bersipat 

embel ‒ embel saja pada pekerjaan, peraturan pekerjaan, hak, gaji, 

tunjangan dan lain – lain. 

c. Karyawan kecewa jika peluang untuk berprestasi terbatas mereka akan 

menjadi sensitif pada lingkungannya, mereka mulai mencari cari 

kesalahan. 

2.2.7.3. Teori Motivasi Berprestasi Mc.Clelland 

Teori ini menurut Mangkunegara (2005:97), motip seseorang dalam 

bertingkah laku akan ditentukan 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 

motiv kekuasaan yang tinggi banyak menggunakan waktunya untuk berfikir 
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tentang cara mempengaruhi orang lain dan sangat memperhatikan 

kedudukan atau statusnya . Ciri dari motiv 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 yanga  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. 

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 
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organisasi. Motivasi kerja yang tepat akan mampu memajukan dan 

mengembangkan organisasi karena karyawan akan melaksanakan tugas atas 

dasar kesadaran. 

2.3. Disiplin Kerja 

 Disiplin merupakan modal yang diperlukan dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan. Sehingga keberadaan disiplin kerja amat diperlukan dalam 

suatu perusahaan, karena dalam suasana disiplin sebuah organisasi atau 

instansi akan dapat melaksanakan program-program kerjanya mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. 

Guru yang disiplin dan menaati tata tertib, menaati semua norma-

norma dan peraturan yang berlaku dalam sekolah atau instansi akan dapat 

meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktivitas. Sedangkan sekolah 

atau intansi yang mempunyai guru yang tidak disiplin, akan sulit sekali 

melaksanakan program- programnya untuk meningkatkan produktivitas, dan 

akan tidak mungkin untuk dapat merealisasikan pencapaian tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya.  Oleh sebab itu seorang pemimpin yang baik 

harus berusaha agar para bawahannya mempunyai disiplin yang baik dan 

juga harus memberikan contoh dalam menjalankan disiplin yang baik dalam 

suatu organisasi.  

Beberapa pengertian disiplin oleh para ahli diantaranya adalah sebagai 

berikut: 

Menurut Siagian (2002:305): “Disiplin adalah suatu bentuk pelatihan 

yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan 
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perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha 

bekerja kooperatif dengan para pegawai yang lain serta meningkatkan 

prestasi kerja”. 

Hasibuan (2005:193) memberikan defenisi Kedisiplinan adalah 

kesadaran atau kesediaan seseorang mentaati semua peraturan organisasi 

atau perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Disiplin dapat diartikan jika: 

a. Pegawai selalu datang dan pulang tepat pada waktunya. 

b. Mengerjakan semua pekerjaan dengan baik. 

c. Mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang 

berlaku. 

Dari beberapa definisi diatas disimpulkan bahwa disiplin adalah 

sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk mematuhi dan mentaati 

segala peraturan dan tata tertib yang berlaku disekitarnya. Penempatan 

disiplin dalam kehidupan suatu sekolah ditujukan agar semua guru yang 

dalam sekolah bersedia dengan sukarela mematuhi dan mentaati segala 

peraturan dan tata tertib yang berlaku tanpa paksaan. Setiap para guru dalam 

sekolah tersebut dapat mengendalikan diri dan mematuhi norma yang 

berlaku dalam sekolah, maka hal ini akan menjadi modal utama yang amat 

penting dalam pencapaian tujuan yang diinginkan. Disiplin juga akan 

tercipta apabila guru dapat mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 

pada sekolah, dan hal tersebut dapat di ukur. 

Menurut Simamora (2005:611), yang dimaksud disiplin adalah 

“bentuk  pengendalian diri pegawai dan pelaksanaan yang teratur 
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menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja dalam suatu organisasi”. 

Disiplin sangat diperlukan untuk mengontrol manajemen. Idealnya harus 

disajikan sebagai sebuah mekanisme perbaikan untuk menciptakan dan 

memelihara produktif dan mau mendengarkan tenaga kerja. 

Menurut Saydam (2000:208) tentang bentuk disiplin kerja yang baik 

akan tergambar pada suasana: 

a. Tingginya rasa kepedulian pegawai terhadap pencapaian tujuan yang 

ingin dicapai. 

b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif kerja pegawai 

dalam melakukan kerjanya. 

c. Besarnya rasa tanggungjawab para pegawai untuk melaksanakan tugas 

sebaik-baiknya. 

d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan pegawai. 

e. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. 

 Menurut Dharma (2004:388) perilaku tidak disiplin sering dijumpai 

ditempat kerja adalah sebagai berikut: 

a. Melanggar peraturan jam istirahat dan peraturan kerja lainnya. 

b. Melanggar peraturan keamanan dan kesejahteraan. 

c. Terlambat masuk kerja, mangkir dari pekerjaan. 

d. Berkembang rasa tidak puas, saling curiga dan saling melempar rasa 

tanggungjawab. 

e. Bekerja dengan ceroboh dan merusak peralatan. 

f. Terang-terangan menunjukan ketidakpatuhan, seperti menolak 

melaksanakan tugas yan seharusnya dilakukan.  

g. Sering terjadi konflik antara pegawai dan pimpinan. 
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Dalam usaha menegakkan kedisiplinan, maka perlu dikeluarkan 

aturan-aturan berupa sanksi hukuman bagi para pegawai yang melanggar 

tatatertib dan tidak melaksanakan kewajiban dengan baik, sehingga pada 

akhirnya menimbulkan suasana tertib dalam melaksanakan pekerjaan. 

Tujuan sanksi dan hukuman tersebut adalah memperbaiki dan mendidik 

guru untuk tidak melakukan pelanggaran disiplin, sehingga diharapkan 

tercipta tata tertib kelancaran tugas guru. 

Strategi yang perlu diupayakan dalam penegakan disiplin adalah 

menciptakan kebiasaan-kebiasan yang positif seperti kita ketahui bahwa 

pemberlakuan suatu disiplin tidak mungkin terwujud dalam waktu 

mendadak, tetapi hanya dapat dilakukan secara berangsur-angsur dan 

dibiasakan.  

Disiplin adalah prosedur yang mengoreksi atau menghukum 

bawahan karena melanggar peraturan dan prosedur. Disiplin merupakan 

bentuk pengendalian diri guru dan pelaksanaan yang teratur dan 

menunjukan tingkat kesungguhan tim kerja guru didalam suatu sekolah.  

Oleh sebab itu, menumbuhkan disiplin membutuhkan kebiasaan-

kebiasaan positif dilingkungan dalam suatu sekolah, sehingga dengan 

kebiasaan positif itu para guru akan terbiasa dengan berdisiplin tanpa 

merasa terpaksa atau tekanan dari luar. 

2. 3. 1.  Tujuan Pembinaan Disiplin 

Setiap tenaga kerja memiliki banyak motif dan hampir tak ada satu 

orang tenaga kerja pun yang memiliki motif sama. Ini berarti kenyataannya 
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tidak satu motif pun yang menentukan bagaimana setiap tenaga kerja harus 

bereaksi terhadap seluruh beban yang ada. Oleh karena itu, tak ada teknik 

dan strategi yang dapat menjamin terpenuhinya moral dan disiplin kerja 

yang tinggi bagi setiap tenaga kerja di mana pun juga. Beberapa guru 

bekerja hanya untuk mendapatkan uang, ada yang bekerja mencari 

keselamatan, dan ada pula yang bekerja karena tertarik pada pekerjaannya. 

Bahkan mungkin ada beberapa guru yang tidak tahu apa yang akan mereka 

lakukan. Akan tetapi generalisasi terhadap motif mana pun yang bersifat 

universal amat sulit untuk dipertahankan. 

Banyak problem yang dihadapi dalam memahami motif yang 

terbentuk dalam diri setiap guru. Dengan demikian, amat sulit menerapkan 

disiplin terhadap pekerjaan bagi setiap guru. Tampaknya motif stiap tenaga 

kerja menerima struktur dan dinamika sendiri. Struktur tersebut seringkali 

disebut hierarki, yaitu suatu motif biasanya lebih kuat dibandingkan motif 

yang lain. Oleh karena itu, motif juga kuat pengaruhnya terhadap disiplin 

kerja guru dibandingkan motif-motif yang lain. Akan tetapi, sebenarnya 

struktur tersebut tidak tetap. Motif utama guru yang ada saat ini mungkin 

bukan merupakan motif yang utama untuk hari esok. Perubahan susunan 

motif tersebut terjadi kapan saja setelah suatu motif terpenuhi dengan baik 

dan motif yang lain muncul menggantikannya. Motif lama yang sudah 

terpuaskan akan menjadi tenang dan mungkin tak akan banyak mendorong 

guru untuk bertindak dan berperilaku dibandingkan dengan motif baru yang 

masih belum terpuaskan. 
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Motif-motif para guru yang memiliki struktur dan selalu timbul 

apabila motif yang satu terpenuhi amat mempengaruhi kondisi disiplin kerja 

para guru. Dampak tersebut perlu mendapatkan porsi pembinaan dengan 

prioritas utama dari pemimpin. Dengan demikian, disiplin kerja para guru 

diharapkan terus dibina dan ditegakkan. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002 : 292): Tujuan utama pembinaan 

disiplin kerja adalah untuk memastikan bahwa perilaku guru konsisten 

dengan aturan sekolah. Secara khusus tujuan pembinaan disiplin kerja, 

antara lain: 

a. Agar para guru menepati segala peraturan dan kebijakan 

ketenagakerjaan maupun peraturan dan kebijakan organisasi yang 

berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, serta melaksanakan 

perintah pemimpin. 

b. Dapat melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya serta mampu 

memberikan pelayanan yang maksimum kepada pihak tertentu yang 

berkepentingan dengan perusahaan sesuai dengan bidang pekerjaan 

yang diberikan kepadanya. 

c. Dapat menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana, barang 

dan jasa sekolah dengan sebaik-baiknya. 

d. Dapat bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma-norma yang 

berlaku pada sekolah. 

e. Guru mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi sesuai dengan 

harapan sekolah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 

2. 3. 2. Jenis-Jenis Disiplin 

Pemimpin organisasi harus mampu mengenal dan mempelajari 

perilaku dan sifat guru-gurunya. Hal ini dapat membantu pemimpin dalam 
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memilih jenis motivasi kerja mana yang sesuai dengan gurunya. Selain itu, 

perilaku dan sifat guru juga berpengaruh terhadap pemilihan jenis 

pendisiplinan mana yang dapat diterapkan kepada guru. 

Menurut Handoko (2008:208) Terdapat beberapa tipe kegiatan 

pendisiplinan, antara lain : 

a. Disiplin Preventif 

Adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para karyawan 

agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-

penyelewengan dapat dicegah. 

b. Disiplin Korektif 

Adalah kegiatan yang diambil untuk menangani pelanggaran terhadap 

aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari pelanggaran-

pelanggaran lebih lanjut. 

c. Disiplin Progresif 

Adalah memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap 

pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Sasaran pokok dari disiplin 

preventif adalah untuk mendorong disiplin diri di antara para guru. 

Dengan cara ini para guru dapat menjaga disiplin diri mereka bukan 

semata-mata karena dipaksa pemimpin. Pemimpin harus mempunyai 

tanggung jawab untuk menciptakan suatu iklim disiplin preventif di 

mana berbagai standar diketahui dan dipahami. Bila para guru tidak 

mengetahui standar-standar apa yang harus dicapai, mereka cenderung 

menjadi salah arah. Di samping itu, pemimpin hendaknya menetapkan 
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standar-standar secara positif dan bukan secara negatif. Para guru 

biasanya perlu mengetahui alasan-alasan yang melatar belakangi suatu 

standar agar mereka dapat memahami dan menjalankannya. 

Sedangkan pada disiplin korektif kegiatannya biasanya dapat 

diaplikasikan dalam suatu bentuk hukuman atau disebut juga sebagai 

tindakan pendisiplinan (disciplinary action). Tindakan pendisiplinan ini 

dapat berupa peringatan maupun skorsing. 

Adapun sasaran tindakan pendisiplinan menurut Handoko 

(2008:209) dapat dibagi menjadi tiga, antara lain sebagai berikut : 

a. Untuk memperbaiki pelanggar, 

b. Untuk menghalangi para guru yang lain melakukan kegiatan-kegiatan 

yang serupa, 

c. Untuk menjaga berbagai standar kelompok tetap konsisiten dan efektif. 

Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya bersifat positif, 

bersifat mendidik dan mengoreksi. Sasaran tindakan pendisiplinan bukan 

merupakan tindakan negatif yang dapat menjatuhkan guru yang berbuat 

salah. Maksud pendisiplinan itu sendiri adalah untuk memperbaiki kegiatan 

di waktu yang akan datang bukannya malah menghukum kegiatan di masa 

lalu. Pendekatan negatif dalam menerapkan disiplin kerja guru yang bersifat 

menghukum biasanya mempunyai berbagai pengaruh sampingan yang 

merugikan, seperti hubungan emosional terganggu, absensi guru meningkat, 

dan juga ketakutan yang dapat menganggu kinerja guru. 

Disiplin progresif dijalankan dengan tujuan untuk memberikan 

kesempatan kepada guru untuk mengambil tindakan korektif sebelum 
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hukuman yang lebih serius diberikan. Disiplin progresif memungkinkan 

pemimpin untuk membantu guru memperbaiki kesalahannya. Tindakan 

pendisiplinan dapat diberikan berurut, misalnya : teguran secara lisan oleh 

pimpinan, setelah itu teguran tertulis, dengan catatan dalam file personalia, 

skorsing dari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, penurunan jabatan 

(demosi), dan yang terakhir pemecatan. Tindakan ini sering dikatakan 

sebagai kegagalan manajemen sumber daya manusia, tetapi pandangan 

tersebut tidaklah realistik. Tidak ada pemimpin maupun guru yang 

sempurna, sehingga hampir pasti ada saja berbagai masalah yang tidak dapat 

dipecahkan. 

 2. 3. 3. Bentuk dan Pelaksanaan Sanksi Disiplin 

Disiplin yang baik adalah disiplin diri. Kecenderungan orang normal 

adalah melakukan apa yang menjadi kewajibannya dan menempati aturan 

permainan. Suatu waktu orang mengerti apa yang dibutuhkan dari mereka, 

dimana mereka diharapkan untuk selalu melakukan tugasnya secara efektif 

dan efisien dengan senang hati. Kini banyak orang mengetahui bahwa 

kemungkinan yang terdapat di balik disiplin adalah meningkatkan diri dari 

kemalasan. Pengenaan sanksi kepada para pelanggar disiplin, tergantung 

pada tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Pelanggaran disiplin berupa 

sering terlambat tentu lebih ringan sanksinya daripada sanksi yang 

dikenakan kepada guru yang sering mangkir tidak masuk kerja. Sanksi bagi 

guru yang tidak mau bekerja tentu lebih berat daripada sanksi bagi 

pelanggar disiplin yang tidak mau memakai pakaian seragam dan 
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sebagainya. Dengan demikian, penerapan sanksi itu sebaiknya diatur dengan 

menampung usulan atau masukan yang berasal dari para guru sendiri. 

Sehingga bila mereka diikut sertakan dalam menyusun sanksi itu sedikit 

banyak akan dapat mengurangi ketidakdisiplinan itu sendiri. 

Sanksi yang paling tepat dan bisa diterapkan adalah sanksi berupa 

pengurangan hak-hak imbalan guru itu sendiri, seperti pengurangan gaji, 

penurunan gaji, dan sebagainya sehingga bagi mereka benar-benar akan 

terasa pengaruh sanksi itu bagi diri dan keluarganya.  

Dengan adanya bentuk disiplin kerja yang baik akan tergambar pada 

suasana : 

a. Tingginya rasa kepedulian guru terhadap pencapaian tujuan 

organisasi. 

b. Tingginya semangat dan gairah kerja dan inisiatif para guru dalam 

melakukan pekerjaan. 

c. Besarnya rasa tanggungjawab para guru untuk melaksanakan tugas 

dengan sebaik-baiknya. 

d. Berkembangnya rasa memiliki dan rasa solidaritas yang tinggi 

dikalangan guru. 

e. Meningkatnya efisiensi dan produktivitas para guru. 

Menurut Sastrohadiwiryo (2002 : 293) bahwa sanksi disiplin kerja 

terbagi menjadi 3, yaitu: 

1. Sanksi Disiplin Berat, Sanksi disiplin berat misalnya: 

1) Demosi jabatan yang setingkat lebih rendah dari 

jabatan/pekerjaan yang diberikan sebelumnya. 

2) Pembebasan dari jabatan/pekerjaan untuk dijadikan sebagai 

tenaga kerja biasa bagi yang memegang jabatan. 
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3) Pemutusan hubungan kerja dengan hormat atas permintaan 

sendiri tenaga kerja yang bersangkutan. 

4) Pemutusan hubungan kerja tidak dengan hormat sebagai tenaga 

kerja di organisasi. 

2. Sanksi Disiplin Sedang, Sanksi disiplin sedang misalnya: 

1) Penundaan pemberian kompensasi yang sebelumnya telah 

dirancangkan sebagaimana tenaga kerja lainnya.  

2) Penurunan upah sebesar satu kali upah yang biasanya diberikan, 

harian, mingguan atau bulanan. 

3) Penundaan program promosi bagi tenaga kerja yang bersangkutan 

pada jabatan yang lebih tinggi. 

3. Sanksi Disiplin Ringan, Sanksi disiplin ringan misalnya: 

1) Teguran lisan kepada tenaga kerja yang bersangkutan. 

2) Teguran tertulis. 

3) Pernyataan tidak puas secara tertulis. 

Mangkunegara (2009:131) mengatakan bahwa Pelaksanaan sanksi 

terhadap pelanggar disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, 

konsisten, dan impersonal. 

a. Pemberian Peringatan 

Guru yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan surat peringatan 

agar guru yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 

dilakukannya. 
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b. Pemberian Sanksi Harus Segera 

Guru yang melanggar disiplin kerja harus segera diberikan sanksi 

sesuai dengan peraturan sekolah yang berlaku. Kelalaian pemberian 

sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. 

c. Pemberian Sanksi Harus Konsisten 

 Pemberian sanksi kepada guru tidak disiplin harus konsisten agar 

guru sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang berlaku di 

sekolah. Setiap orang yang melakukan pelanggaran yang sama akan 

dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. 

d. Pemberian Sanksi Harus Impersonal 

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan 

guru, tua-muda, pria-wanita tetap diberlakukan sama sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

2. 3. 4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Disiplin 

Kedisiplinan harus ditegakkan dalam suatu sekolah. Tanpa dukungan 

disiplin kerja guru dengan baik, sulit bagi sekolah untuk mewujudkan 

tujuannya. Jadi, kedisiplinan merupakan suatu kunci keberhasilan suatu 

sekolah dalam mencapai tujuannya. 

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplinan 

pegawai dalam suatu perusahaan menurut Hasibuan (2009 : 194), 

diantaranya : 

a. Tujuan dan kemampuan, 

b. Teladan pimpinan, 

c. Balas jasa, 
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d. Keadilan, 

e. Waskat (pengawasan melekat), 

f. Sanksi hukuman, 

g. Ketegasan, dan 

h. Hubungan kemanusiaan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka akan diuraikan satu persatu 

sebagai berikut : 

1. Tujuan dan kemampuan 

Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal. 

Pekerjaan yang dibebankan kepada guru harus sesuai dengan kemampuan 

guru bersangkutan, agar guru bekerja sungguh-sungguh dan disiplin dalam 

mengerjakannya. Akan tetapi, jika pekerjaan itu di luar kemampuannya atau 

jauh di bawah kemampuannya maka kesungguhan dan kedisiplinan guru 

rendah, misalnya : pekerjaan untuk guru berpendidikan diploma tiga 

ditugaskan kepada seorang sarjana atau pekerjaan seorang sarjana 

ditugaskan bagi guru berpendidikan diploma. Jelas guru bersangkutan 

kurang berdisiplin dalam melaksanakan pekerjaan itu. 

2. Teladan pimpinan 

Teladan pimpinan sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan 

guru karena pimpinan dijadikan teladan dan panutan oleh para bawahannya. 

Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, 

serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan pimpinan yang baik, 

kedisiplinan bawahan pun akan ikut baik. Jika teladan pimpinan kurang baik 

(kurang berdisiplin), para bawahan pun akan kurang disiplin. 
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Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik jika 

dia sendiri kurang disiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya 

akan dicontoh dan diteladani bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan 

pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik agar para bawahan pun 

mempunyai disiplin yang baik pula. 

3. Balas Jasa 

Balas jasa (gaji dan kesejahteraan) ikut mempengaruhi kedisiplinan  

guru karena balas jasa akan memberikan kepuasan dan kecintaan guru 

terhadap pekerjaannya. Jika kecintaan guru semakin baik terhadap 

pekerjaan, kedisiplinan mereka akan semakin baik pula. 

Untuk mewujudkan kedisiplinan guru yang baik, pihak - pihak 

terkait harus memberikan balas jasa yang relatif besar. Kedisiplinan guru 

tidak mungkin baik apabila balas jasa yang mereka terima kurang 

memuaskan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta keluarga. Jadi, 

balas jasa berperan penting untuk menciptakan kedisiplinan guru. Artinya 

semakin besar balas jasa semakin baik kedisiplinan guru. Sebaliknya, 

apabila balas jasa kecil kedisiplinan guru menjadi rendah. Guru sulit untuk 

berdisiplin baik selama kebutuhan-kebutuhan primernya tidak terpenuhi 

dengan baik. 

4. Keadilan 

Keadilan ikut mendorong terwujudnya kedisiplinan guru, karena ego 

dan sifat manusia yang selalu merasa dirinya penting dan minta 

diperlakukan sama dengan manusia lainnya. Keadilan yang dijadikan dasar 



49 

 

       

 

kebijaksanaan dalam pemberian balas dan jasa (pengakuan) atau hukuman 

akan merangsang terciptanya kedisiplinan guru yang baik. pemimpin yang 

cakap dalam memimpin selalu berusaha bersikap adil terhadap semua 

bawahannya. Dengan keadilan yang baik akan menciptakan kedisiplinan 

yang baik pula. Jadi, keadilan harus diterapkan dengan baik pada setiap 

sekolah supaya kedisiplinan guru baik pula. 

5. Waskat 

Waskat (pengawasan melekat) adalah tindakan nyata dan paling 

efektif dalam mewujudkan kedisiplinan guru disekolah. Dengan waskat 

berarti atasan harus aktif dan langsung mengawasi perilaku, moral, sikap, 

gairah kerja, dan prestasi kerja bawahannya. Hal ini berarti atasan harus 

selalu ada / hadir di sekolah agar dapat mengawasi dan memberikan 

petunjuk, jika ada bawahannya yang mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

Waskat efektif merangsang kedisiplinan dan moral kerja guru. Guru 

merasa mendapat perhatian, bimbingan, petunjuk, pengarahan, dan 

pengawasan dari pimpinannya. Dengan waskat, atasan secara langsung 

dapat mengetahui kemampuan dan kedisiplinan secara individu 

bawahannya, sehingga kondisi setiap bawahan dinilai objektif. Waskat 

bukan hanya mengawasi moral kerja dan kedisiplinan guru saja, tetap juga 

harus berusaha mencari sistem kerja yang lebih efektif untuk mewujudkan 

tujuan sekolah, guru dan masyarakat. Dengan sistem yang baik akan tercipta 
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internal kontrol yang dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dan 

mendukung kedisiplinan serta moral kerja guru. 

Jadi waskat menuntut adanya kebersamaan aktif antara atasan 

dengan bawahan dalam mencapai tujuan sekolah, guru dan masyarakat. 

Dengan kebersamaan aktif antara pemimpin dengan bawahan, terwujudlah 

kerjasama yang baik dan harmonis dalam sekolah yang 

mendukungterbinanya kedisiplinan guru yang baik. 

6. Sanksi Hukuman 

Sanksi hukuman berperang penting dalam memelihara kedisiplinan 

guru. Dengan sanksi hukuman yang semakin berat, guru akan semakin takut 

melanggar peraturan-peraturan sekolah, sikap, dan perilaku indisipliner guru 

akan berkurang. 

Berat ringannya sanksi hukuman yang akan diterapkan ikut 

mempengaruhi baik / buruknya kedisiplinan guru. Sanksi hukuman harus 

diterapkan berdasarkan pertimbangan logis, masuk akal, dan diinformasikan 

secara jelas kepada semua guru. Sanksi hukuman seharusnya tidak terlalu 

ringan atau terlalu berat supaya hukuman itu tetap mendidik guru untuk 

mengubah perilakunya. Sanksi hukuman hendaknya cukup wajar untuk 

setiap tingkatan indisipliner, bersifat mendidik, dan menjadi alat motivasi 

untuk memelihara kedisiplinan dalam sekolah. 

7. Ketegasan 

Ketegesan pimpinan dalam melakukan tindakan akan mempengaruhi 

kedisiplinan guru disekolah. Pimpinan harus berani dan tegas, bertindak 
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untuk menghukum setiap guru yang indisipliner sesuai dengan sanksi 

hukuman yang telah ditetapkan. Pimpinan yang berani bertindak tegas 

dalam menerapkan hukuman bagi guru yang indisipliner akan disegani dan 

diakui kepemimpinannya oleh bawahan. Dengan demikian, pimpinan akan 

dapat memelihara kedisiplinan guru disekolah. Sebaliknya apabila seorang 

pimpinan kurang tegas atau tidak menghukum guru yang indisipliner, sulit 

baginya untuk memelihara kedisiplinan bawahnnya, bahkan sikap 

indisipliner guru semakin banyak karena mereka beranggapan bahwa 

peraturan dan sanksi hukumannya tidak berlaku lagi. Pimpinan yang tidak 

tegas menindak atau menghukum guru yang melanggar peraturan, 

sebaliknya tidak usah membuat peraturan atau tata tertib pada sekolah 

tersebut. 

8.  Hubungan Kemanusiaan 

Hubungan Kemanusiaan yang harmonis diantara sesama guru ikut 

menciptakan kedisiplinan yang baik pada suatu sekolah. Hubungan-

hubungan baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terdiri dari direct 

single relationship, direct group relationship, dan cross relationship 

hendaknya harmonis.  

Pemimpin sekolah berusaha menciptakan suasana hubungan 

kemanusiaan yang serasi serta mengikat, vertikal maupun horizontal 

diantara semua guru-gurunya. Terciptanya human relationship yang serasi 

akan mewujudkan lingkungan dan suasana kerja yang nyaman. Hal ini akan 

memotivasi kedisiplinan yang baik pada sekolah. Jadi, kedisiplinan guru 
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akan tercipta apabila hubungan kemanusiaan yang ada disekolah tersebut 

baik. 

2. 3. 5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kedisiplinan Guru 

Guru sangat banyak makna dan artinya, ada yang bilang guru juga 

arti guru digugu terus ditiru yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah 

dipercaya dan dicontoh. Guru dari bahasa sansekerta guru yang juga berarti 

guru, tetapi artinya harafiahnya adalah “berat” adalah seorang pengajar 

suatu ilmu. 

Menurut WJS poerwadarminta (2007) dalam kamus umum bahasa 

Indonesia yang disususnnya mengartikan bahwa guru adalah orang yang 

pekerjaannya mengajar. McLend (1989) dalam Hendry (2003) berasumsi 

guru adalah seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain. Guru adalah 

pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Guru-guru seperti ini harus mempunyai semacam kualifikasi formal. 

Dalam defenisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajar suatu hal yang 

baru dapat juga dianggap seorang guru. Jadi penegrtian guru adalah tnaga 

pendidik yang pekerjaan utamanya mengajar (UUSPN tahun 1989 Bab VII 

pasal 27 ayat 3), IG Wursanto (2004:146) menjelaskan bahwa ada beberapa 

faktor yang menyebabkan merosotnya disiplin guru antara lain : 
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1. Faktor Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah mengarahkan, membimbing, mempengaruhi 

atau mengawasi pikiran, perasaan atau tindakandari tingkah laku 

orang lain  

2. Faktor Kebutuhan 

Pegawai tidak hanya menuntut terpenuhi kebutuhan ekonomis, tetapi 

kebutuhan sosial dan psikologis perlu diperhatikan pula. 

3. Faktor Pengawasan 

Faktor pengawasan sangat penting dalam usaha mendapatkan disiplin 

kerja yang tinggi. 

Suroso (2003:55) menjelaskan, Untuk menegakkan disiplin kerja 

guru perlu dilaksanakan pengawasan yang sifatnya membantu setiap 

porsenel agar selalu melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing. 

2. 3. 6. Disiplin dalam Prespektif Islam 

1.  Disiplin Dalam Kehidupan pribadi 

Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan 

suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk kepada suatu 

keputuasan, perintah dan peraturan yang berlaku. Dengan kata lain disiplin 

adalah sikap mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan tampa 

pamrih. 
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Dalam ajaran, islam banyak Al Qura’an dan Hadist, yang 

memerintahkan disiplin dalam arti ketaatan pada peraturan yang telah 

ditetapkan, antara lain surat An Nisa ayat 59 : 

“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah 
Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada 
Allah (Al Quran ) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 

 
Disiplin adalah kunci sukses, sebab dalam disiplin akan tumbuh sifat 

yang teguh dalam memegang prinsip, tekun dalam berusaha, pantang 

mundur dalam kebenaran dan rela berkorban untuk kepentingan agama 

dan jauh dari sifat putus asa. Perlu kita sadari bahwa betapa pentingnya 

disiplin dan betapa besarnya pengaruh disiplin dalam kehidupan, baik 

dalam kehidupan pribadi, dalam kehdupan masyarakat maupun dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

2.  Disiplin Dalam Penggunaan Waktu 

Disiplin dalam penggunaan waktu perlu diperhatikan dengan 

seksama. Waktu yang sudah berlaku tak mungkin dapat kembali lagi. 

Dengan demikian pentingnya waktu sehingga berbagai bangsa dunia 

mempunyai ungkapan yang menyatakan penghargaan terhadap waktu. 

Orang Inggris menyatakan ‘‘waktu adalah uang”, pribahasa Arap 

mengatakan “waktu adalah pedang’’, atau “ waktu adalah emas”, dan kita 

orang Indonesia mengatakan “ sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak 

ada guna”. 
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Tak dapat dipungkiri bahwa orang-orang yang berhasil mencapai 

sukses dalam hidupnya adalah orang-orang yang hidupnya berdisiplin 

memanfaatkan waktunya. Disiplin tidak akan dating dengan sendirinya, 

akan tetapi melalui latihan yang ketat dalam kehidupan pribadinya.  

3.  Disiplin Dalam Penggunaan Beribadah 

Menurut bahasa, ibadah berarti tunduk atau merendahkan diri. 

Pengertian yang luas dalam ajaran islam, ibadah berarti tunduk dan 

merendahkan diri hanya kepada Allah dengan rasa cinta kepada Nya. Dari 

pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa disiplin dalam beribadah itu 

mengandung dua hal : 

1) Berpegang teguh apa yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya, baik 
berupa perintah dan laranganya, maupun ajaran yang bersifat 
menghalalkan, menganjurkan, Sunnah dan Makruh. 

2) Sikap berpegang teguh yang berdasarkan cinta kepada Allah, 
bukan karena rasa takut dan terpaksa. Maksud cinta kepada Allah 
adalah senantiasa taat kepada Nya.  

Perhatikan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 31 :  

“Artinya : Katakanlah : “ jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, 
ikutilah Aku, niscahaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.  

Sebagaimana telah kita ketahui, ibadah itu dapat digolongkan 

menjadi duayaitu : 

1) Ibadah Mahdah (murni) yaitu bentuk ibadah yang langsung 

berhubungan dengan Allah. 

2) Ibadah Ghaira Mahdah (selain mahdah, yang tidak langsung 

dipersembahkan kepada Allah melainkan melalui hubungan 

kemanusian).  
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Dalam ibadah mahdah disebut juga ibadah khusus aturan-aturannya 

tidak boleh semuanya akan tetapi harus mengikuti aturan yang sudah 

ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Orang yang mengada-ada aturan 

baru misalnya, sholat subuh 3 raka’at atau puasa 40 hari terus-menerus 

tampa berbuka adalah orang yang tidak disiplin dalam ibadah, karena tidak 

mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ia 

termasuk orang yang berbuat bid’ah dan tergolong sebagai orang yang 

sesat. 

Dalam ibadah Ghaira mahdah (disebut juga ibadah umum ) orang 

yang dapat menentukan aturannya yang terbaik, kecuali yang jelas dilarang 

oleh Allah. Tentu saja suatu perbuatan yang dicatat sebagai ibadah kalau 

niatnya ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena riya ingin dipuji 

oleh orang lain.  

4.  Disiplin Dalam Bermasyarakat 

Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia. Dilihat dari latar 

belakang budaya setiap manusia mempunyai latar belakang yang berbeda. 

Namun demikian, dengan masyarakat, mereka telah memiliki norma-

norma dan nilai-nilai kemasyarakatan serta peraturan yang disepakati 

bersama, yang harus dihormati dan dihargai serta ditaati oleh setiap 

anggota masyarakat tersebut. Agama Islam mengibaratkan anggota 

masyarakat itu bagaikan suatu bangunan yang didalamnya terdapat 

beberapa komponen yang satu sama lainnya berfungsi yang berbeda-beda, 

mana kalah salah satu komponen rusak atau binasa. 
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Al- Albani (2009 : 146) Hadis nabi SAW menegaskan : 

“seseorang mukmin dengan mikmin lainnya bagaikan bangunan 
yang sebagain dari mereka memperkuat bagian lainnya. Kemudian 
mereka menelusupkan jari-jari yang disebelah kejari-jari tangan 
lainnya”. (H.R Bukhori Mulsim dan Turmizi) 

 
5.  Disiplin Dalam Berbangsa dan Bernegara 

Negara adalah alat untuk memperjuangakan kegiatan bersama 

berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para anggota atau bernegara. 

Tampa adanya masyarakat yang menjadi warganya, Negara tidak akan 

terwujud. Oleh karena itu masyarakat merupakan prasayarat untuk 

berdirinya suatu Negara. Tujuan dibentuknya suatu Negara adalah agar 

seluruh keinginan dan cita-cita yang didambakan oleh warga masyarakat 

dapat diwujudkan dan dilaksanakan. 

Al-Albani (2009:148) Rasulullah bersabda yang artinya : 

“seorang muslim dan wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang 
disukainya maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia 
diperintahkan untuk mengerjakan maksiat. Apabila ia diperintahkan 
mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk mendengarkan dan 
taat. (H.R Bukhori) 

 
2. 4. KINERJA 

2. 4. 1. Pengertian Kinerja 

Menurut Anwar Prabu mangkunegara (2008: 10) istilah kinerja 

berasal dari kata job performance atau actual performance (prestasi kinerja 

atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja 

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



58 

 

       

 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

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”. 
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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. 

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. 
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2. 4. 2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

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 yang 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 

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. 
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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 factor, 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. 

e. Constextual / situasional factors, ditunjukan oleh tingginya tingkat 

tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal. 

 2. 4. 3. Tujuan dan Sasaran Kinerja 

Tujuan dan sasaran kinerja tidak lain adalah untuk menjamin agar 

proses kinerja dapat berlangsung seperti diharapkan dalam tercapainya 

prestasi kerja yang tinggi. 

a. 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 : 
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a. Corporate level merupakan tingkatan dimana tujuan dihubungkan 

dengan maksud dan nilai-nilai dan rencana strategis dari organisasi 

secara menyeluruhu ntuk 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. 

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. 

b. 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. 
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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. 

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. 

2.5. Kerangka Pemikiran.  

Gambar 2.4. Kerangka Konsep Pemikiran 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Veitzal Rivai (2010: 842) 

Mathis & Jackson (2010: 548 

Veithzal Rivai (2010: 548) 

Motivasi Kerja (X1) 

1. Motivasi Intristik. 
2. Motivasi Ekstrinstik. 

 

Herzberg (dalam Robin, 
2006:56) 

Disiplin Kerja (X2) 

1. Disiplin Preventif 
2. Disiplin Korektif 

 
Sumber: 

T. Hani Handoko (2008: 208) 

Kinerja Guru (Y) 

1. Kuantitas kerja 
2. Kualitas kerja 
3. Pengetahuan kerja. 
4. Kreativitas 
5. Kerjasama 
6. Inisiatif 

Sumber :  
Mangkunegara, (2008: 67)  
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2.6. Hipotesisis Penelitian  

Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat disusun suatu jawaban 

sementara yang dirumuskan dalam bentuk hipotesis sebagai berikut: 

“Motivasi dan Disiplin kerja secara simultan maupun parsial berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat”. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1. Metode Penelitian  

Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan 

kebenaran atau fakta, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan 

menganalisis data secara teliti, jelas, serta sistematis dan dapat 

dipertanggungjawabkan atau dapat diuji kebenarannya. (Ferdinan, 2006: 

12). 

Metode penelitian dirancang melalui langkah langkah penelitian dari 

mulai kegiatan operasional variabel, penentuan jenis dan sumber data, 

pengumpulan data dan diakhiri dengan merancang analisis data dan 

pengujian hipotesis. 

Menurut Sugiyono (2007:5), metode penelitian bisnis adalah: 

Cara ilmiah untuk mendapatkan data valid dengan tujuan dapat 
ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan 
tertentu sehinga pada gilirannya, dapat digunakan untuk memahami, 
memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bisnis. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskritif 

verifiktif. Menurut Sugiono (2007: 206), metode deskritif adalah: 

Metode deskritif adalah metode yang digunakan untuk menganalisis 
data dengan cara mendeskriifsikan atau mengambarkan data yang 
telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat 
kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. 
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Sedangkan menurut Mashuri (2008:45), pengertian metode 

verifikatif adalah sebagai berikut: 

Metode verifikatif adalah memeriksa benar atau tudaknya apabila 
dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan tanpa perbaikan yang 
telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang 
serupa dengan kehidupan. 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa metode 

analisis deskritif merupakan metode penelitian untuk membuat gambaran 

mengenai situasi atau kejadian yang ada, sehingga metode ini harus 

diadakan akumulasi data. Sedangkan metode verifikatif bertujuan dengan 

untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) 

dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk 

menguji pengaruh variabel X terhadap Y yang diteliti. Verifikatif berarti 

menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau 

ditolak. 
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Dalam bentuk tabel, dimensi dan indikator dari beberapa variabel 

tersebut dapat dilihat seperti pada tabel berikut dibawah ini : 

Tabel 3.1 

Operasional Tabel Penelitian 

Variabel Konsef Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Motivasi 
Kerja X1 

Motivasi 
merupakan 
timbulnya 

perilaku yang 
mengarah 

pada tujuan 
dengan penuh 

komitmen 
untuk 

tercapainya 
tujuan yang 
dimaksud 

 (Herzberg 
dalam Robin, 

2006:56) 

Motivasi 
Intrinstik 

1. Berprestasi. 

2. Tanggung jawab 
dalam pekerjaan 

3. Menyukai 
pekerjaan 

4. Adanya 
Keinginan untuk 
berprestasi lebih 
dari rekan kerja 

5. Adanya 
kreatifitas dalam 
bekerja 

6. Adanya 
keinginan untuk 
diterima oleh 
rekan kerja 

7. Dorongan untuk 
mendapatkan 
jabatan 

8. Keinginan 
mendapatkan 
penghargaan 

9. Memberikan 
semangat kepada 
rekan kerja 

10. Keinginan posisi 
kerja yang lebih   

a. Tingkat dorongan 
untuk berprestasi 

b. Tingkat tanggung 
jawab dalam 
bekerja 

c. Tingkat dorongan 
menyukai 
pekerjaan 

d. Tingkat keinginan 
untuk berprestsi 
lebih 

e. Tingkat adanya 
dorongan untuk 
mengembangkan 
kreatifitas bekerja 

f. Tingkat keinginan 
untuk diteria rekan 
kerja 

g. Tingkat dorongan 
untuk mendapatkan 
jabatan 

h. Tingkat 
mendapatkan 
penghargaan 

i. Tingkat semangat 
bekerja 

j. Tingkat keinginan 
untuk mendapatkan 
posisi kerja yang 
lebih 

Ordinal 

 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

Ordinal  
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Variabel Konsef Dimensi Indikator Ukuran Skala 

 

 

2. Motivasi 
Ekstrinsik 

11. Dorongan ingin 
dihormati 

12. Bersaing sehat 
dengan rekan 
kerja 

13. Kerja sama dalam 
bekerja 

14. Hubungan baik 
dengan lembaga 
lain 

15. Saling percaya 
dalam bekerja 

16. Menyelesaikan 
kerja dengan baik 

17. Pencapaian target 
dalam bekerja 

18. Dorongan dan 
arahan pimpinan 

19. Kebebasan dalam 
berkarya 

20. Menghindari 
konflik kerja 

k. Tingkat keinginan 
untuk dihormati 

l. Tingkat keinginan 
dalam bersaing 
sehat 

m. Tingkat untuk 
bekerjasama dalam 
bekerja 

n. Tingkat keinginan 
untuk mencari 
hubungan baik 
dengan lembaga 
lain 

o. Tingkat keinginan 
untuk saling 
percaya 

p. Tingkat dorongan 
untuk selalu 
menyelesaikan 
pekerjaan dengan 
baik 

q. Tingkat pencapaian 
target kerja 

r. Tingkat dorongan 
dan arahan 
pimpinan 

s. Tingkat pemberian 
kebebasan dakam 
bekerja 

t. Tingkat dorongan 
untuk menghindari 
konflik kerja 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

 



69 

 

       

 

Variabel Konsef Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Disiplin 
Kerja (X2) 

Disiplin 
adalah 

kegiatan 
manajemen 

untuk 
menjalankan 

standar 
standar 

organisasi 

 

Sumber :   
T. Hani 

Handoko 
(2008:208) 

Disiplin 
Preventif 

1. Kehadiran kerja 

2. Disiplin bekerja 

3. Keterlambatan 
dalam bekerja 

4. Mengikuti upacara 
hari senin 

5. Loyalitas dalam 
pekerjaan 

6. Penyelesaian 
pekerjaan  

7. Insentif 
meningkatkan 
disiplin kerja 

8. Disiplin mengajar 

9. Taat aturan  

a. Tingkat kehadiran 
karyawan di 
tempat bekerja 

b. Tingkat disiplin 
dalam bekerja 

c. Tingkat adanya 
keterlambbatan 
kehadiran dalam 
bekerja 

d. Tingkat frekuensi 
karyawan untuk 
upacara 

e. Tingkat loyalitas 
dalam bekerja 

f. Tingkat 
penyelesaian 
pekerjaan 

g. Tingkat insentif 
untuk dapat 
meningkatkan 
disilin kerja 

h. Tingkat disiplin 
guru dalam 
mengajar 

i. Tingkaat ketaatan 
dalam aturan 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

Disiplin 
Korektif 10.  Konsisten dalam 

bekerja 

11.  Sanksi  disiplin 
harus ditegakan 

12.  Pimpinan 
menjadi contoh 
dalamdisiplin 
kerja 

13.  Kesadaran 
karyawan dan 
guru dalam 
ketaatan 
peraturan 

14.  Petunjuk dari  
pimpinan dalam 
mengerjakan 
pekerjaan 

15. Toleransi atasan 
dalam 
pekerjaan. 

j. Tingkat konsisten 
dalam bekerja 

k. Tingkat sanksi 
disiplin  

l. Tingkat pimpinan 
menjadi contoh 
dalam bekerja 

m. Tingkat kesadaran 
karyawan dan 
guru dalam 
ketaatan 

n. Tingkat petunjuk 
dari pimpinan 
dalam 
mengerjakan 
pekerjaan 

o. Tingkat toleransi 
atasan dalam 
pekerjaan 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

Ordianl  

 

Ordinal  

 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

Ordinal  
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Variabel Konsef Dimensi Indikator Ukuran Skala 

Kinerja 
Guru (Y) 

 

 

Hasil Kerja 
secara kualitas 
dan kuantitas 
yang dicapai 

oleh seseorang 
karyawan 

dalam 
melaksanakan 

tugasnya 
sesuai dengan 

tanggung 
jawab yang 
diberikan 
kepadanya 

 

Sumber: 

Mangkun
egara 
2008: 67 

1. Kuantitas 
Kerja 

1. Kehadiran tepat 
waktu dalam 
bekerja 

2. Pencapaian target 
dalam tugas 

3. Efisiensi waktu 
untuk 
mengerjakan 
suatu pekerjaan 

4. Bertugas sesuai 
waktu yang 
ditentukan 
pimpinan 

a. Tingkat ketepatan 
Jumlah  

b. Tingkat pencapaian 
target dalam 
bekerja 

c. Tingkat Efesiensi 
waktu untuk 
mengerjakan 
suatu pekerjaan 

d. Tingkat bertugas 
sesuai waktu yang 
ditentukan 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

0rdinal 

 

 

Ordinal  

2. Kualitas 
Kerja 

5. Selalu teliti 
dalam bekerja 

6. Kemampuan 
dalam 
menyelesaikan 
pekerjaan 

7. Tepat waktu 
dalam 
penyelesaian 
pekerjaan 

8. Berusaha untuk 
bekerja dengan 
baik 

e. Tingkat ketelitian 
dalam bekerja 

f. Tingkat 
kemampuan 
bekerja 

g. Tingkat ketepatan 
waktu dalam 
penyelesaian 
pekerjaan 

h. Tingkat usaha 
untuk bekerja 
dengan baik 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal  

3. Pengetahuan 
Kerja 

9. Pengetahuan 
yang dimiliki 
mengenai 
pekerjaan 

i. Tingkat 
Pengetahuan yang 
dimiliki mengenai 
pekerjaan 

Ordinal  

4. Kreativitas 
10. Gagasan / ide 

yang 
dimunculkan 

j. Tingkat Gagasan / 
ide yang 
dimunculkan 

Ordinal  

5. Kerjasama 11. Kerjasama yang 
baik dengan 
rekan kerja 

12. Mendahulukan 
pekerjaan yang 
prioritas 

13. Laporan rutin 
kepada atasan 

14. Inisiatif bekerja 
untuk cepat 
selesai 

k. Tingkat Kerjasama 
dengan orang lain 

l. Tingkat 
mendahulukan 
prioritas pekerjaan 

m. Tingkat laporan 
pekerjaan kepada 
pimpinan 

n. Tingkat inisiatif 
penyelesaian 
pekerjaan 

Ordinal  

 

Ordinal  

 

 

Ordinal  

 

Ordinal  

6. Loyalitas 
kerja 

15. Kehadiran 
Penyelesaian 
Kerja 

o. Tingkat 
Penyelesaian 
Kerja 

Ordinal  
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3.2  Sumber dan Cara Penentuan Data/Informasi 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis 

yaitu data primer dan data sekunder.  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan cara 

wawancara dan mengacu pada kuesioner yang telah disiapkan, dengan 

responden seluruh populasi. Kuesioner disusun dengan skala ordinal yang 

bepedoman pada Likert Summated Rating. Data primer diperoleh dengan 

mengambil sampel dari seluruh populasi. 

Populasi adalah wilayah geeneralisasi yang terdiri dari objek atau 

subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

16.  Selalu membantu 
rekan kerja yang 
membutuhkan 
bantuan 

p. Tingkat selalu ingin 
membantu rekan 
kerja dalam 
pekerjaan 

Ordinal  

 

 

7. Inisiatif 

17. Mengerjakan 
tugas sesuai 
kemampuan 
sebelum 
diperintah atasan 

18. Mengerjakan 
pekerjaan dengan 
maksimal 

19. Bersedia bekerja 
melewati batas 
waktu normal 

20. Semangat untuk 
menyelesaikan 
tugas  

q. Tingkat Semangat 
untuk 
menyelesaikan 
tugas baru 

r. Tingkat 
mengerjakan  
maksimal dalam 
bekerja 

s. Tingkat kesediaan 
bekerja melewati 
waktu yang 
normal 

t. Tingkat semangat 
untuk 
menyelesaikan 
pekerjaan 

Ordinal  

 

 

Ordinal 

 

 

 

Ordinal  

 

 

 

ordinal 
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kesimpulannya (Sugiyono, 2011: 61). Sebagaimana permasalahan 

penelitian, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini merupakan 

keseluruhan dari karakteristik yang melekat pada variabel motivasi kerja, 

disiplin kerja dan kinerja guru pada Sekolah Menengah Atas (SMA) 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat. 

Berdasarkan anggota populasinya berjumlah 33 orang guru di 

lingkungan Sekolah Menengah Atas (SMA) Mekarwangi Lembang 

Kabupaten Bandung Barat, maka penelitian ini dilakukan terhadap populasi 

(survey). Dalam hal ini tidak menpergunakan sampe;. Sebagaimana 

Arikunto (2007: 107) berpendapat bahwa: “Apabila populasi kurang dari 

100 orang, lebih baik diambil semua populasi untuk dijadikan sampel 

sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

populasinya lebih besar di atas 100 orang, maka diambil 10 / 15%  atau 

lebih dari itu. 

Sugiyono (1997: 57) menyatakan bahwa populasi adalah: “wilayah 

generalisasi yang terdiri atas subjek / objek yang mempunyai kuantitas dan 

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 

kemudian ditarik kesimpulan”. Sedangkan Nazir (1999 : 27) mengatakan :” 

Unsur atau unit elemeter adalah sebuah obyek dimana akan dilakukan 

pengukuran pengukuran. Kumpulan dari unit unit elemnter tersebut disebut 

populasi. 
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7.3 Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian 

dimaksudkan ini terdiri dari : kuesioner, wawancara, dan observasi. 

Kuesioner dimaksudkan untuk menjaring data tentang Motivasi, Disiplin 

kerja dan Kinerja Guru. Sementara wawancara dimaksudkan untuk 

menjaring data ketiga varibel penelitian yang tidak dapat dijaring dengan 

teknik kuesioner. 

Dalam penyusunan intrumen digunakan model dari Rensis Likert 

yakni dengan option Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Cukup Setuju (CS), 

Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS). Masing-masing option 

diberikan bobot mulai dari 5 untuk sangat setuju hingga bobot 1 untuk 

option sangat tidak setuju. Sugiyono ( 2010: 93-96) mengkatagorikan sifat 

data tersebut ke dalam skala interval. 

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden 

dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan skala likert (ordinal) 

dengan metode rating yang dijumlahkan. Pengolahan data dalam penelitian 

ini menggunakan SPSS. 

Menghitung rata-rata (mean) dari masing-masing variabel penelitian. 

Kriteria yang digunakan untuk penafsiran hasil olah data adalah: 
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Tabel. 3.2 
Kriteria Penafsiran Kondisi Variabel X1, X2, dan Y 

No Rata-rata Skor Penafsiran 

1 4,21 – 5,00 Sangat Baik 
2 3,41 – 4,20 Baik 
3 2,61 – 3,40 Cukup Baik 
4 1,81 – 2,60 Kurang Baik 
5 1,00 – 1,80 Sangat Tidak Baik 

 

3.4 Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis  

Statistika deskriptif yang digunakan adalah ukuran gejala pusat yang 

meliputi rata-rata, median dan modus, dan ukuran penyebaran atau 

variabilitas dengan menggunakan standar deviasi dan rentangan skor. Selain 

ukuran gejala pusat dan ukuran penyebaran untuk keperluan penyebaran 

data digunakan juga tabel frekuensi dan grafik yaitu histogram. 

Penyajian data masing-masing variabel penelitian dilakukan dengan 

menyajikan rata-rata standar deviasi, median, modus, skor minimum dan 

skor maksimum, rentang skor, tabel frekuensi dan histogram. 

3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 3.4.1.1 Uji Validitas 

Uji validitas menggunakan teknik analisis korelasi, yaitu untuk 

mengetahui derajat keeratan hubungan antar variabel penelitian. Uji korelasi 

ini tidak membedakan jenis variabel (tidak ada variabel bebas dan variabel 

terikat). Keeratan hubungan dinyatakan dalam bentuk koefisien 

korelasional. Untuk menghitung uji korelasi dengan rumus sebagai berikut: 

r  =  
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 3.4.1.2 Uji Reliabilitas 

Untuk mengetahui keandalan pertanyaan - pertanyaan dalam 

kuesioner yang merupakan dimensi suatu variabel serta kestabilan dan 

konsistensi para responden dalam menjawab pertanyaan, diperlukan uji 

reliabilitas. Cara  untuk  mencari  reliabilitas dapat digunakan Teknik  Belah  

Dua (Spit half ), dimana data dibagi dua sebagai item kelompok ganjil dan 

item kelompok genap kemudian dicari korelasinya. Untuk itu digunakan 

sebuah tes dan dicobakan satu kali ( single- test- single- trial-method). 

Untuk mengetahui realibilitas seluruh tes digunakan rumus 

Spearman Brown. 

 

Dimana:  = Koefisien reliabilitas internal seluruh item 

    = Korelasi Product moment 

Kaidah keputusan: Jika >  berarti Reliabel, sebaliknya 

                 <  berarti tidak Reliabel 

Uji reliabilitas dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap 

seluruh butir pertanyaan untuk lebih dari satu variabel. Tetapi sebaiknya uji 

reliabilitas dilakukan pada masing- masing variabel pada lembar kerja yang 

berbeda sehingga dapat diketahui konstruk variabel mana yang tidak 

reliabel. Reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki 

Cronbach’s Alpha > 0,60. 
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3.5 Analisa Korelasi 

Nilai koefisien korelasional merupakan nilai yang digunakan untuk 

mengukur kekuatan (keeratan) suatu hubungan antar variabel. Untuk 

menentukan koefisien korelasional dapat dilakukan dengan bantuan 

software SPSS. 

Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 hingga +1, yang berarti: 

1. Korelasi positif (+) berarti jika variabel X1 mengalami kenaikan satu 

satuan, maka variabel X2 juga akan mengalami kenaikan, atau jika 

variabel X2 mengalami kenaikan maka variabel X1 akan mengalami 

kenaikan. 

2. Korelasi negatif (-) berarti jika variabel X1 mengalami kenaikan satu 

satuan, maka variabel X2 mengalami penurunan, atau jika variabel X2 

mengalami kenaikan, maka variabel X1 mengalami penurunan 

(Nugroho, 2005:36) dalam Darwis Agustriana (2013). 

Sifat korelasi akan menentukan arah dari korelasi. Keeratan korelasi 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

Tabel 3.3  Tingkatan Koefisien Korelasi 

Interval Koefisien Tingkat hubungan 

0,00 - 0,199 Sangat Rendah 
0,20 - 0,399 Rendah 
0,40 - 0,599 Sedang 
0,60 – 0,799 Kuat 
0,80 – 1,000 Sangat kuat 

Sumber: Sugiyono, (2009: 231) 
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3.6 Analisis Jalur 

Analisis jalur adalah suatu bentuk terapan dari analisis multiregresi. Dalam 

analisis ini digunakan diagram jalur untuk membantu konseptualisasi masalah-

masalah atau untuk menguji hipotesis yang kompleks. Dengan menggunakan 

analisis ini dapat dihitung langsung dan tak langsung dari variabel - variabel bebas 

terhadap variabel terikat. Pengaruh-pengaruh itu tercermin dalan kuefisien jalur, 

yang sebenarnya koefisien regresi yang telah dibakukan (Kerlenger, 2004:990) 

dalam Darwis Agustriana (2013). 

 Selanjutnya teknik analisis jalur mengikuti langkah - langkah yang 

dikemukakan Kerlinger (2004:990-993) dan pengolahannya direncanakan 

menggunakan SPSS. 

Nirwana dalam Kuntadi (2002:58) menyatakan dengan analisis jalur dapat 

diketahui besarnya pengaruh masing-masing variabel dan dapat digambarkan 

secara diagramatik. Besarnya pengaruh (relatif) dari suatu variabel penyebab ke 

variabel akibat tertentu dinyatakan oleh besarnya bilangan koefisien jalur dari 

variabel tersebut ke variabel akibatnya. Koefisien jalur adalah koefisien yang 

tidak memliki satuan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa makin besar 

koefisien jalur, maka secara relatif makin besar pengaruh yang diberikan variabel 

itu. Analisis jalur itu dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.5. Diagram Jalur Keterkaitan Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap  
Kinerja Guru 

 
Gambar di atas menunjukkan bahwa antara X1 dan X2 terhadap Y terdapat 

hubungan. Sementara hubungan X1 terhadap X2 merupakan hubungan 

korelasional. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas (X), Motivasi Kerja 

(X1) dan Disiplin Kerja (X2) serta satu variabel terikat ( Y) yaitu Kinerja Guru. 

Diagram di atas dapat dinyatakan dengan persamaan struktural sebagai 

berikut: 

Persamaan struktural: 

Y = + +  

Keterangan: 

X1  = Motivasi Kerja  Y = Kinerja Guru 

X2  = Disiplin Kerja  ε = Variabel Epsilon 
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Selanjutnya untuk menghitung koefisien korelasi dan koefisien jalur dan 

yang lainnya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: 

a. Menghitung dan menyusun matrik koefisien korelasi (r) guna 

mengetahui korelasi antara variabel 

b. Menghitung koefisien jalur (p) 

c. Menghitung koefisien determinasi (  ) 

d. Menghitung koefisien jalur epsilon (ε ) yang tidak diteliti 

e. Melakukan uji signifikansi koefisien jalur secara parsial melalui uji t 

dengan kriteria tolak Ho bila t hitung > t tabel, atau p value < 0,05. 

Pengujian hipotesis yang diajukan adalah Pengaruh Motivasi dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Guru di SMA Mekarwangi Lembang.  

a. Hipotesis secara parsial 

Hipotesis I 
Ho :  = 0 Kinerja Guru tidak dipengaruhi oleh Motivasi 

Kerja  
H1 :  0 Kinerja Guru dipengaruhi oleh Motivasi kerja 

 
Hipotesis II 

Ho :  = 0 Kinerja Guru tidak dipengaruhi oleh Disiplin kerja 

H1 :  0 Kinerja Guru dipengaruhi oleh Disiplin Kerja 

 
b Hipotesis secara simultan 

 
Ho : = = 0 Peran motivasi dan disiplin kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru 
H1 : 0 Peran motivasi dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap Kinerja Guru 
 

Keputusan Hipotesis : 

Jika t > t : (n-k-1) maka Ho ditolak 

Jika t < t : (n-k-1) maka Ho diterima 
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Selanjutnya penentuan prosedur/langkah pengujian adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan kriteria 

Peneliti berasumsi bahwa dalam penelitian ini, sampel tersebut 

memiliki varians yang homogen, sedangkan jumlah (n) adalah sama. 

b. Membuat Hipotesis 

Ho  : Motivasi kerja dan disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap 

Kinerja Guru. 

Hi : Motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

guru. 

c. Mencari t hitung 

d. Keputusan Hipotesis 

Jika t hitung > t Tabel, Ho ditolak 

Jika t hitung < t Tabel, Ho diterima 

e. Kesimpulan 

Jika Ho diterima, maka artinya motivasi kerja dan disiplin kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Jika Ho ditolak, artinya motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja guru. 



81 
 

81 
 

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 Kabupaten 

Bandung Barat. 

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 Kabupaten Bandung Barat memiliki citra 
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moral yang menggambarkan profil sekolah yang diinginkan di masa datang 

yang diwujudkan dalam Visi sekolah berikut: 

VISI SMA Mekarwangi Lembang 
 

“Bertaqwa,Berkepribadan, Berkualitas " 
 

Visi tersebut di atas mencerminkan cita-cita sekolah yang 

berorientasi ke depan dengan memperhatikan potensi kekikinian, 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 

1)  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. 

2)  Tujuan  Umum SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung 

Barat 

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 mulia, serta 
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keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. 

3)  Tujuan  Sekolah  SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung 

Barat 

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 Motivasi, Motivasi 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 
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h. Pencapaian stándar pendidik dan tenaga kependidikan 

meliputi: semua guru berkualifikasi minimal S1, semua 

mengajar sesuai bidangnya dan pencapaian estándar 

Motivasinya. 

4.2. Karakteristik  Responden 

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 laki-laki lebih 

sedikit  dari responden perempuan, yaitu untuk  laki-laki sebanyak 45,45 %, 

sedangkan perempuan  54,54 %. 

Tabel 4.2. 

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Pendidikan 
terakhir 

Kepala 
Sekolah 

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 
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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 

 

4.3. Hasil Uji Instrumen Penelitian 

Untuk melakukan penelitian ini, penulis menggunakan instrumen 

berupa kuesioner yang terdiri dari variabel :  

1) Motivasi  (20 pernyataan),  

2) Disiplin  (15 pernyataan),  

3) Kinerja Guru (20 pernyataan).  

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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Untuk menguji kelayakan kuesioner yang akan digunakan maka 

digunakan uji validitas dan reliabilitas. 

4.3.1.  Hasil Uji Validitas 

4.3.1.1. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Motivasi  

Tabel 4.5 

Hasil Uji Validitas X1 

Validitas data Motivasi (X1) 

Item variabel 
penelitian 

Hasil 
perhitungan 

Standar 
kevalidan 
kuesioner 

Kategori 

X1.1 0,423 0,3 Valid 
X1.2 0,552 0,3 Valid 
X1.3 0,483 0,3 Valid 
X1.4 0,671 0,3 Valid 
X1.5 0,671 0,3 Valid 
X1.6 0,694 0,3 Valid 
X1.7 0,533 0,3 Valid 
X1.8 0,552 0,3 Valid 
X1.9 0,535 0,3 Valid 

X1.10 0,698 0,3 Valid 
X1.11 0,441 0,3 Valid 
X1.12 0,419 0,3 Valid 
X1.13 0,741 0,3 Valid 
X1.14 0,386 0,3 Valid 
X1.15 0,484 0,3 Valid 
X1.16 0,540 0,3 Valid 
X1.17 0,537 0,3 Valid 
X1.18 0,523 0,3 Valid 
X1.19 0,423 0,3 Valid 
X1.20 0,671 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 > 

0,30, dan disimpulkan bahwa butir pernyataan 1 sampai 20 dinyatakan valid 

sebagai indikator motivasi. 
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4.3.1.2. Hasil Uji Validitas Instrumen Variabel Disiplin 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas X2 

Validitas data Disiplin (X2) 

Item variabel 
penelitian 

Hasil 
perhitungan 

Standar 
kevalidan 
kuesioner 

Kategori 

X2.1 0,355 0,3 Valid 
X2.2 0,347 0,3 Valid 
X2.3 0,722 0,3 Valid 
X2.4 0,512 0,3 Valid 
X2.5 0,787 0,3 Valid 
X2.6 0,636 0,3 Valid 
X2.7 0,820 0,3 Valid 
X2.8 0,604 0,3 Valid 
X2.9 0,765 0,3 Valid 
X2.10 0,321 0,3 Valid 
X2.11 0,385 0,3 Valid 
X2.12 0,803 0,3 Valid 
X2.13 0,618 0,3 Valid 
X2.14 0,729 0,3 Valid 
X2.15 0,666 0,3 Valid 

Sumber :  Data primer diolah kembali 

 
Pernyataan dalam instrumen variabel disiplin di atas terdiri dari 15 

item. Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan yaitu  > 

0,30. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan 21 

sampai 35 dapat dinyatakan valid dan benar-benar sebagai indikator 

disiplin. 
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4.3.1.3. 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 0,636 0,3 Valid 
Y2 0,613 0,3 Valid 
Y3 0,643 0,3 Valid 
Y4 0,729 0,3 Valid 
Y5 0,707 0,3 Valid 
Y6 0,711 0,3 Valid 
Y7 0,644 0,3 Valid 
Y8 0,686 0,3 Valid 
Y9 0,835 0,3 Valid 

Y10 0,654 0,3 Valid 
Y11 0,529 0,3 Valid 
Y12 0.821 0,3 Valid 
Y13 0,352 0,3 Valid 
Y14 0,835 0,3 Valid 
Y15 0,364 0,3 Valid 
Y16 0,396 0,3 Valid 
Y17 0,396 0,3 Valid 
Y18 0,364 0,3 Valid 
Y19 0,422 0,3 Valid 
Y20 0,471 0,3 Valid 

Sumber :  Data primer diolah kembali 

Pernyataan dalam instrumen variabel Kinerja Guru di atas terdiri dari 

20 item. Hasil uji variabel tersebut memenuhi kriteria yang disyaratkan 

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

36 sampai 55 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 % 

Motivasi (X1) 20 100 - - 20 100 

Disiplin (X2) 15 100 - - 15 100 

Kinerja Guru (Y) 20 100 - - 20 100 

Jumlah 55 100 - - 55 100 

Sumber : Lampiran hasil uji validitas – reliabilitas 
 
4.3.2.   Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.9.  

Hasil Uji Reliabilitas 
Reliabilitas data X1, X2, dan Y 

Variabel 
Penelitian 

Hasil 
Perhitungan 

Standar 
Reliabilitas 
Kuesioner 

Kategori 

Motivasi(X1) 0,740 0,6 Reliabel 
Disiplin (X2) 0,753 0,6 Reliabel 
Kinerja Guru (Y) 0,751 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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4.4. Hasil Pengolahan Data 

4.4.1. Analisis Deskriptif 

4.4.1.1. Analisis Deskriptif Variabel Motivasi 

Tabel 4.10. 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena memiliki 
dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi kerja 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 25 125.00 75.76 
S 4 8 32.00 24.24 
N 3 0 0.00 0.00 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah  33 157.00 100.00 

Rata-rata skor     4.76   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju75,76%, yang menyatakan Setuju, 24,24%, yang 

menyatakan Netral 0,00 % yang menyatakan Tidak Setuju 0.00% dan yang 

menyatakan Sangat Tidak Setuju 0.00%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan responden mengenai : Motivasi kerja timbul 

karena memiliki dorongan yang kuat untuk mencapai prestasi kerja 

dikategorikan sangat baik. Guru SMA Mekarwangi Lembang Kabupaten 

Bandung Barat , sudah memiliki motivasi untuk mencapai prestasi dalam 

pekerjaannya, hal ini dapat dilihat dari pekerjaan yang selesai dengan 

memuaskan sesuai waktu yang ditargetkan. 
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Tabel 4.11 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena memiliki 
tanggung jawab dalam pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 2 10.00 6.06 
S 4 21 84.00 63.64 
N 3 8 24.00 24.24 
TS 2 2 4.00 6.06 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah  33 122.00 100.00 

Rata-rata skor   3.70  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yang 

menyatakan Sangat Setuju 6,06 %, yang menyatakan Setuju, 63,64%, yang 

menyatakan Netral 24,24%, yang menyatakan Tidak Setuju 6.06% dan yang 

menyatakan Sangat Tidak Setuju 0.00%. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pernyataan tentang Motivasi kerja timbul karena 

memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan dikategorikan Baik. Guru SMA 

Mekarwangi Lembang Kabupaten Bandung Barat sudah memiliki motivasi 

kerja dang tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat 

dilihat dengan hasil kerjanya selesai dengan memuaskan dan waktu yang 

tepat.  

Tabel 4.12. 
Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena memiliki 

dorongan yang kuat untuk menyukai pekerjaan saya 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 8 40.00 24.24 
S 4 18 72.00 54.55 
N 3 6 18.00 18.18 
TS 2 1 2.00 3.03 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah  33 132.00 100.00 
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Rata-rata skor   4.00  

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 24,24 % menyatakan Sangat Setuju, 54,55 % menyatakan 

Setuju, 18,18 % menyatakan Netral, 3,03 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja  timbul karena memiliki dorongan yang 

kuat untuk menyukai pekerjaan saya dikategorikan Baik. Hal ini dapat 

dilihat Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat, sudah 

memiliki kesukaan dengan pekerjaannya, hal ini terbukti ketika bekerja 

dijalani dengan penuh semangat dan hasil yang memuaskan. 

 
Tabel 4.13. 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena antusias 
untuk berprestasi tinggi di lembaga saya bekerja 

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 Motivasi kerja timbul karena antusias untuk berprestasi 
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tinggi di lembaga saya bekerja dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari 

motivasi kerjanya yang terus berkembang serta peningkatan kearah yang 

lebih berkualitas. 

Tabel 4.14. 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena dorongan 
untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja 

 

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 Motivasi kerja timbul karena dorongan untuk mengembangkan 

kreativitas diri dalam bekerja dikategorikan Baik. Hal ini dapat dilihat dari 

kreativitas guru dalam bekerja selalu melakukan perubahan dan 

pembaharuan dalam tugasnya.  Sehingga setiap waktunya ada inovasi baru 

yang menunjukan kreativitas guru itu sendiri. 
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Tabel 4.15. 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena dorongan 
yang kuat untuk selalu diterima oleh rekan kerja dalam pekerjaan 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 3 15.00 9.09 
S 4 17 68.00 51.52 
N 3 10 30.00 30.30 
TS 2 3 6.00 9.09 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 119.00 100.00 

Rata-rata skor   3.61  

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 Motivasi kerja  timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu 

diterima oleh rekan kerja dalam pekerjaan dikategorikan Baik. Dalam hal ini 

Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat rekan guru saling 

menghargai dan memberikan perhatian dan dorongan untuk melakukan 

pekerjaan dengan kemampuan yang dimilikinya.  

Tabel 4.16. 

Tanggapan responden tentang Motivasi kerja timbul karena dorongan 
yang kuat untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 2 10.00 6.06 
S 4 21 84.00 63.64 
N 3 8 24.00 24.24 
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TS 2 2 4.00 6.06 
STS 1 0 0.00 0.00 

Jumlah  33 122.00 100.00 

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  timbul karena dorongan yang kuat untuk 

memperoleh jabatan yang lebih tinggi dikategorikan Baik. Hal ini dapat 

terlihat guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

berkompetensi untuk meningkatkan kualitas dalam pekerjaan, pihak sekolah 

dalam hal ini yayasan membuka peluang kepada semua guru untuk 

mendapatkan jabatan di sekolah.  

Tabel 4.17. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena ingin 
memperoleh penghargaan, baik dari pimpinan atau dari rekan kerja 

 

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 sebanyak 27.27 % menyatakan Sangat Setuju, 66.67 % menyatakan 
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Setuju, 0 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja timbul karena ingin memperoleh 

penghargaan, baik dari pimpinan atau dari rekan kerja dikategorikan Baik. 

Hal ini dapat dilihat bahwa Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat berusaha untuk meningkatkan kualitas kerjanya. Kepala 

Sekolahpun memberikan penghargaan kepada guru tersebut, juga dari rekan 

kerja mendapatkan pujian atas prestasi kerjanya.   

Tabel 4.18. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan 
untuk mempengaruhi rekan kerja yang lain 

 

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 Motivasi kerja timbul karena dorongan untuk 

mempengaruhi rekan kerja yang lain dikategorikan Baik. Hal ini terlihat 

bahwa Guru SMA Mekawangi Lembang Kab. Bandung Barat saling 
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motivasi rekannya untuk selalu  bekerja dengan baik untuk meningkatkan 

kualitas kerja di sekolah demi kemajuan bersama.  

Tabel  4.19 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan 
untuk mencari posisi yang lebih baik dari rekan kerja 

 

 

 

 

D 

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 Motivasi kerja timbul karena dorongan untuk mencari posisi yang 

lebih baik dari rekan kerja dikategorikan Baik. Hal ini Guru SMA 

Mekarwangi saling menopang dan berusaha untuk meningkatkan prestasi 

kerjanya dengan tujuan untuk saling mendapatkan posisi pekerjaan yang 

lebih sesuai dengan kemampuanya.  

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 10 50.00 30.30 
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  
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Tabel 4.20. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan 
ingin dihormati 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja  timbul karena dorongan ingin dihormati 

dikategorikan Baik. Hal ini terbukti bahwa Guru SMA Mekarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat berlomba secara positif dengan harapan  

kerjanya dihargai dan setiap mereka saling menghormati dalam pekerjan.  

Tabel 4.21. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan 
yang kuat untuk mendapatkan promosi jabatan 

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  



100 
 

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 timbul karena dorongan yang kuat untuk 

mendapatkan promosi jabatan dikategorikan Baik. Hal ini terlihat bahwa 

guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat termotivasi kerjanya 

untuk mendapatkan promosi jabatan dari aatsan, hal ini ditujukan dengan 

prestasi kerja yang optimal. 

Tabel 4.22 

Tanggapan responden tentang motivasi timbul karena dorongan yang 
kuat bekerja sama dengan rekan kerja 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 13 65.00 39.39 
S 4 18 72.00 54.55 
N 3 2 6.00 6.06 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 
Jumlah   33 143.00 100.00 

Rata-rata skor     4.33   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 39,39 % menyatakan Sangat Setuju, 54.55 % menyatakan 

Setuju, 6,06 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0. % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi timbul karena dorongan yang kuat bekerja 

sama dengan rekan kerja Sangat Baik. Hal ini terbukti guru SMA 

Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat saling memotivasi dan 
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bekerjasama untuk meningkatkan kualitas kerjanya, dengan saling bantu 

ketika ada pekerjaan rekannya yang belum selesai pada waktunya. 

Tabel 4.23 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja terdorong dengan 
keinginan untuk mencari hubungan baik dengan organisasi 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 12 60.00 36.36 
S 4 17 68.00 51.52 
N 3 4 12.00 12.12 
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 36,36 % menyatakan Sangat Setuju, 51,52 % menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja  terdorong dengan keinginan untuk 

mencari hubungan baik dengan organisasi dikategorikan Sangat Baik. Hal 

ini terlihat bahwa guru SMA Mekarwangi saling berhubungan dengan 

keaktipan dalam berorganisasi baik itu di dalam juga di lingkungan 

masyarakat. 

 
Tabel 4.24. 

Tanggapan responden tentang motivasi terdorong untuk saling percaya 
dengan rekan kerja 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 14 70.00 42.42 
S 4 13 52.00 39.39 
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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 

pernyataan tentang Motivasi terdorong untuk saling percaya dengan rekan 

kerja dikategorikan Sangat Baik. Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat berusaha membrikan kepercayaan penuh kepada rekan 

kerjanya terutama pada masing masing kemampuan dalam bekerja sehingga 

kerukunan dan kepercayaan terjalin sangat erat. 

Tabel 4.25 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan 
yang kuat untuk selalu menyelesaikan tugas dengan baik 

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 % 
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Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja timbul karena dorongan yang kuat untuk 

selalu menyelesaikan tugas dengan baik dikategorikan sangat baik. Hal ini 

terbukti bahwa Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

dalam melaksanakan pekerjaan selalu selesai dalam waktu yang telah 

ditentukan dengan hasil yang sesuai harapan. 

Tabel 4.26. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena untuk 
mencapai target yang telah ditetapkan 

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 Motivasi kerja timbul karena untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan dikategorikan Sangat Baik. Hal ini dapat terlihat bahwa guru 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat melakukan tugasnya 

disetiap pekerjaan dilakukan dengan tuntas dan mencapai target sesuai 

dengan waktunya.   
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Tabel 4.27 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan, 
arahan dan dorongan pimpinan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 6 30.00 18.18 
S 4 27 108.00 81.82 
N 3 0 0.00 0.00 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 0 0.00 0.00 

Jumlah   33 138.00 100.00 

Rata-rata skor     4.18   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 18,18 % menyatakan Sangat Setuju, 81,82% menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Motivasi kerja  timbul karena dorongan, arahan dan 

dorongan pimpinan dikategorikan Baik. Hal ini dapat terlihat bahwa guru 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat termotivasi dalam bekerja 

dikarenakan adanya dorongan arahan dari pimpinan. Dorongan dan arahan 

pimpinan tersebut menciftakan semangat kerja dan tanggung jawab atas 

pekerjaannya.   

Tabel 4.28. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena adanya 
pemberian kebebasan bagai karyawan dalam memberikan pendapat 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 7 35.00 21.21 
S 4 24 96.00 72.73 
N 3 2 6.00 6.06 
TS 2 0 0.00 0.00 
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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 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 timbul karena adanya pemberian 

kebebasan bagi karyawan dalam memberikan pendapat dikategorikan Baik. 

Hal ini dapat terlihat bahwa guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat mempunyai kebebasan untuk menyampaikan pendapat, 

saran dan  masukan untuk kemajuan kualitas dan kemajuan sekolah. 

Tabel 4.29. 

Tanggapan responden tentang motivasi kerja timbul karena dorongan 
untuk menghindari konflik dengan pimpinan maupun rekan kerja 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 8 40.00 24.24 
S 4 22 88.00 66.67 
N 3 2 6.00 6.06 
TS 2 0 0.00 0.00 

STS 1 1 1.00 3.03 
Jumlah   33 135.00 100.00 

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, 6,06 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 3,03 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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pernyataan tentang Motivasi kerja timbul karena dorongan untuk 

menghindari konflik dengan pimpinan maupun rekan kerja dikategorikan 

Baik. Hal ini terbukti bahwa guru SMA Mekarwangi dengan pimpinan 

sekolah sangat harmonis dalam melaksanakan pekerjaan walaupun kadang 

ada perbedaan diantara Kepala Sekolah dan guru, tetapi selalu dapat 

dikomunikasikan dengan penuh keharmonisan. 

4.4.1.2. Analisis Deskriptif Variabel Disiplin 

Tabel 4.30 

Tanggapan responden tentang kehadiran adalah salah satu cermin 
loyalitas terhadap 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 Netral 12,12 %, yang menyatakan Tidak Setuju 0% dan yang 

menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan tentang kehadiran adalah salah satu cermin loyalitas 

terhadap pekerjaan dikategorikan Baik. Hal  ini berarti bahwa guru SMA 

Mekarwang Lembang Kab. Bandung Barat mempunyai tangung jawab dan 

loyal terhadap kehadiran di sekolah walaupun belum maksimal semua guru 

hadir tepat pada waktunya.  
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Tabel 4.31 

Tanggapan responden tentang disiplin dalam waktu merupakan salah 
satu bentuk tanggungjawab guru dalam melaksanakan pekerjaannya 

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 yang 

menyatakan Sangat Setuju 12.12 %, yang menyatakan Setuju, 72,73%, yang 

menyatakan Netral15,15%, yang menyatakan Tidak Setuju 0% dan yang 

menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan tentang disiplin dalam waktu merupakan salah satu 

bentuk tanggungjawab guru dalam melaksanakan pekerjaannya 

dikategorikan Baik. tingkat disiplin kerjanya dalam masuk dan pulang 

sekolah sangat diperhatikan dan konsisten, hal ini merupakan sikap disiplin 

dan tanggung jawab guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Tabel 4.32. 

Tanggapan responden tentang kendala keterlambatan masuk kerja 
karena kemacetan, tempat tingal yang jauh, transfortasi yang sulit 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 0 0 0.00 
S 4 20 80 60.61 
N 3 10 30 30.30 
TS 2 3 6 9.09 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 116 100.00 

Rata-rata skor     3.52   
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 0 % menyatakan Sangat Setuju, 60,61 % menyatakan 

Setuju, 30,30 % menyatakan Netral, 9,09 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang kendala keterlambatan masuk kerja karena kemacetan, 

tempat tingal yang jauh, transfortasi yang sulit dikategorikan Baik. . Ini 

berarti guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat dalam 

kehadirannya sesuai waktu yang telah ditentukan, kemacetan dan tempat 

tinggal yang jauh bukan alesan. Kepala Sekolah selalu memberikan teguran 

dan solusi kepada guru yang datang terlambat yaitu dengan memberikan 

saran supaya berangkat lebih pagi. Karena akibat datang terlambat jam 

belajar dan mengajar akan terganggu.    

Tabel 4.33. 

Tanggapan responden tentang setiap karyawan harus mengikuti 
upacara bendera pada hari senin 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 2 10 6.06 
S 4 22 88 66.67 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 1 2 3.03 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah  33 124 100.00 

Rata-rata skor     3.76   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 6,06 % menyatakan Sangat Setuju, 66,67 % menyatakan 

Setuju, 24,24 % menyatakan Netral, 3,03 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
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pernyataan tentang Setiap karyawan harus mengikuti upacara bendera pada 

hari senin dikategorikan Baik. Tingkat kesadaran guru dan karyawan dalam 

melaksanakan upacara bendera sudah sesuai dengan harapan, hal ini dapat 

dilihat dari tingkat kesadaran dalam mengikuti kegiatan upacara bendera 

cukup tinggi. 

Tabel 4.34 

Tanggapan responden tentang disiplin karyawan dalam mengikuti 
upacara merupakan cerminan loyalitas dalam pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 7 35 21.21 
S 4 24 96 72.73 
N 3 0 0 0.00 
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 21,21 % menyatakan Sangat Setuju, 72,73 % menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang disiplin karyawan dalam mengikuti upacara merupakan 

cerminan loyalitas dalam pekerjaan dikategorikan Baik. Ini berarti bahwa 

guru dan karyawan SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

memiliki loyalitas dan tanggung jawab yang cukup tinggi, hal ini terlihat 

dalam mengikuti upacara memiliki kesadaran yang cukup tinggi.    
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Tabel 4.35. 

Tanggapan responden tentang kualitas dan penyelesaian pekerjaan 
merupakan tanggungjawab guru pada pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 4 20 12.12 
S 4 18 72 54.55 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 3 6 9.09 

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 12,12 % menyatakan Sangat Setuju, 54,55 % menyatakan 

Setuju, 24,24 % menyatakan Netral, 9.09 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang kualitas dan penyelesaian pekerjaan merupakan 

tanggungjawab guru pada pekerjaan dikategorikan Baik. Hal ini terlihat 

guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat dalam 

menyelesaikan pekerjaan mengedepankan kualitas dan tanggung jawab 

sehingga pimpinan merasa puas ini berarti guru tersebut memiliki tanggung 

jawab yang tinggi dengan pekerjaannya. 

Tabel 4.36 

Tanggapan responden tentang pemberian insentif dan bantuan 
kesejahteraan dapat meningkatkan kedisiplinan guru 

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 
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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 pemberian insentif dan bantuan kesejahteraan dapat 

meningkatkan kedisiplinan guru dikategorikan Baik. Untuk meningkatkan 

disiplin dan kinerja guru, Kepala SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat memberikan insentif dan riward untuk kesejahteraan 

gurunya. 

Tabel 4.37 

Tanggapan responden tentang seorang guru harus berprestasi untuk 
mendapatkan jabatan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 5 25 15.15 
S 4 19 76 57.58 
N 3 7 21 21.21 
TS 2 2 4 6.06 

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 15,15% menyatakan Sangat Setuju, 57,58% menyatakan 

Setuju, 21,21% menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang seorang guru harus berprestasi untuk mendapatkan 
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jabatan dikategorikan Baik. Hal ini kepala SMA Mekarwangi Lembang 

Kab. Bandung Barat bersupaya untuk selalu memberikan semangat dan 

disiplin supaya berprestasi dengan harapan dapat bersaing secara sehat 

untuk mendapatkan jabatan di sekolah. 

Tabel 4.38. 

Tanggapan responden tentang tingkat kesadaran pegawai mentaati 
peraturan merupakan cerminan tanggungjawab guru 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 2 10 6.06 
S 4 18 72 54.55 
N 3 11 33 33.33 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah  33 119 100.00 

Rata-rata skor 3.61   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 6,06 % menyatakan Sangat Setuju, 54,55 % menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang tingkat kesadaran pegawai mentaati peraturan 

merupakan cerminan tanggungjawab guru dikategorikan Baik. Hal ini dapat 

dilihat dari tingkat kesadaran dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar 

dan mengajar cukup tinggi. 

Tabel 4.39 

Tanggapan responden tentang peraturan tentang disiplin 
dilaksanakeun secara umum, konsisten, dan berlaku untuk semua guru 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 8 40 24.24 
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S 4 22 88 66.67 
N 3 3 9 9.09 
TS 2 0 0 0.00 

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 24,24 % menyatakan Sangat Setuju, 66,67 % menyatakan Setuju, 

9,09 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat  

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang Peraturan tentang disiplin dilaksanakeun secara umum, konsisten, 

dan berlaku untuk semua guru dikategorikan Baik. Tingkat kedidiplinan 

guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat sudak baik dimana 

tingkat konsistensi berlaku untuk semua guru.  

Tabel 4.40 

Tanggapan responden tentang sanksi disiplin diberikan sebagai upaya 
untuk pembinaan dan dilakukan segera bagi semua guru 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 1 5 3.03 
S 4 22 88 66.67 
N 3 9 27 27.27 
TS 2 1 2 3.03 

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 3,03 % menyatakan Sangat Setuju, 66,67 % menyatakan 

Setuju,27,27 % menyatakan Netral, 3,03 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Sanksi disiplin diberikan sebagai upaya untuk 
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pembinaan dan dilakukan segera bagi semua guru dikategorikan Baik. 

Penerapan sanksi disiplin sudah diterapkan di SMA Mekarwangi Lembang 

Kab. Bandung Barat, sanksi disiplin diterapkan untuk semua guru untuk 

pembinaan dan dilaksanakan segera mungkin. 

Tabel 4.41. 

Tanggapan responden tentang kedidislinan pegawai bisa dilaksanakan 
bila pimpinan dapat menjadi contoh bagi guru 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 7 35 21.21 
S 4 23 92 69.70 
N 3 1 3 3.03 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah  33 134 100.00 

Rata-rata skor     4.06   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak21,21 % menyatakan Sangat Setuju, 69,70 % menyatakan 

Setuju, 3,03 % menyatakan Netral,6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Kedidislinan pegawai bisa dilaksanakan bila pimpinan 

dapat menjadi contoh bagi gurudikategorikan Baik. Sikap tauladan seorang 

Kepala Sekolah dapat menjadi contoh bagi guru dan siswa. Kepemimpinan 

kepala sekolah yang baik di mana bisa memberikan tauladab kepada guru 

dan siswa didiknya. 
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Tabel 4.42. 

Tanggapan responden tentang tingkat kesediaan melaksanakan 
peraturan merupakan kesadaran diri sendiri 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 3 15 9.09 
S 4 18 72 54.55 
N 3 10 30 30.30 
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 9,09% menyatakan Sangat Setuju, 54,55 % menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang tingkat kesediaan pegawai melaksanakan peraturan 

merupakan kesadaran guru dikategorikan Baik. Tingkat kesadaran dalam 

melaksanakan peraturan  sudah baik, hal ini dapat dilihat dari tingkat 

kesadaran dan tanggung jawab dalam kegiatan belajar mengajar cukup 

tinggi. 

Tabel 4.43. 

Tanggapan responden tentang pimpinan selalu memberikan petunjuk 
tentang tugas dan fungsi dalam pekerjaan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 8 40 24.24 
S 4 23 92 69.70 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 136 100.00 
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Rata-rata skor     4.12   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 24,24 % menyatakan Sangat Setuju, 69,70 % menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang Pimpinan selalu memberikan petunjuk tentang cara 

mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan dikategorikan Baik. Arahan 

kepala sekolah dan petunjuk tentang tata cara mengerjakan pekerjaan sangat 

dibutuhkan guru untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. 

Tabel 4.44. 

Tanggapan responden tentang sangat tingginya toleransi yang dimiliki 
atasan sehingga guru dapat menangkap sesuatu yang diinginkan 

atasan. 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 5 25 15.15 
S 4 20 80 60.61 
N 3 8 24 24.24 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 129 100.00 

Rata-rata skor     3.91   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 15,15 % menyatakan Sangat Setuju, 60,61 % menyatakan 

Setuju, 24,24 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang sangat tingginya toleransi yang dimiliki atasan sehingga 

guru dapat menangkap sesuatu yang diinginkan atasan.dikategorikan Baik. 



117 
 

Di mana hubungan kekeluargaan, dan tingkat saling harga menghargai dan 

toleransi sudah diterapkan dengan baik, dan selalu memperhatikan kehendak 

atasan. Hal ini akan menciptakan kondusif antara guru dan kepala sekolah. 

4.4.1.3. Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Guru 
 

Tabel 4.45. 

Tanggapan responden tentang selalu hadir tepat waktu dalam 
melaksanakan tugas 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 3 15 9.09 
S 4 21 84 63.64 
N 3 9 27 27.27 
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 yang 

menyatakan Sangat Setuju 9,09%, yang menyatakan Setuju, 63,64%, yang 

menyatakan Netral 27,27, yang menyatakan Tidak Setuju 0% dan yang 

menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan tentang  selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan 

tugas dikategorikan Baik. Hal ini dilihat bahwa guru SMA Mekarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat di dalam kehadiran dalam mengajar dan 

melaksanakan tugas dengan tepat waktu dan hasil yang memuaskan. 
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Tabel 4.46. 

Tanggapan responden tentang selalu mencapai target dalam 
melaksanakan tugas 

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 yang 

menyatakan Sangat Setuju 6,06%, yang menyatakan Setuju 63,64%, yang 

menyatakan Netral 24.24%, yang menyatakan Tidak Setuju 6,06% dan yang 

menyatakan Sangat Tidak Setuju 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa pernyataan tentang selalu mencapai target dalam melaksanakan tugas  

dikategorikan Baik. Hal ini terlihat kinerja guru SMA Mekarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat selama ini sesuai dengan harapan pimpinan 

dan hasil kerja yang memuaskan serta optimal. 

Tabel 4.47. 

Tanggapan responden tentang efesiensi dalam waktu kerja akan sangat 
membantu pekerjaan yang atasan berikan 

 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 18 90 54.55 
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   
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden yakni 

sebanyak 54,55% menyatakan Sangat Setuju, 39,39 % menyatakan Setuju, 

6,06 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % Sangat 

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang efesiensi dalam waktu kerja akan sangat membantu pekerjaan yang 

atasan berikan dikategorikan Baik. Hal ini menunjukan bahwa kinerja guru 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat melaksanakan pekerjaan 

dengan mengoftimalkan waktu sehingga hasil kerjanya memuaskan dan 

tepat waktu.  

Tabel 4.48. 

Tanggapan responden tentang mampu mengerjakan tugas sesuai waktu 
yang diberikan oleh pimpinan 

 

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 

yakni sebanyak 15,15 % menyatakan Sangat Setuju, 57.58 % menyatakan 

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

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang  mampu mengerjakan tugas sesuai waktu yang diberikan 

oleh pimpinan dikategorikan Baik. 
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Tabel 4.49. 

Tanggapan responden tentang mengerjakan tugas dengan teliti 

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 tugas dengan teliti dikategorikan Baik. Hal 

ini terbukti bahwa kinerja guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung 

Barat dalam melakukan pekerjaannya selalu hati hati dan teliti. 

Tabel 4.50. 

Tanggapan responden tentang mempunyai kemampuan dalam 
menyelesaikan 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 
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 
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Setuju, 27,27 % menyatakan Netral, 6.06 % menyatakan Tidak Setuju, 0% 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan 

dikategorikan Baik. Hal ini terlihat bahwa guru SMA Mekarwangi Lembang 

Kab. Bandung Barat dalam bekerja selalu menyelesaikan pekerjaannya 

dengan optimal dan tepat waktu. 

Tabel 4.51. 

Tanggapan responden tentang tepat waktu dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

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 selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 

dikategorikan baik. Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

dalam menyelesaikan tugasnya selalu tepat waktu sesuai dengan target 

waktu yang ditentukan oleh pimpinan.  
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Tabel 4.52. 

Tanggapan responden tentang bekerja dengan baik sesuai dengan 
tugas dan perintah dari pimpinan 

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 bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan perintah 

dari pimpinan dikategorikan Baik. Hal ini terbukti bahwa guru SMA 

Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat dalam bekerja menampilkan 

kualitas pekerjaannya sesuai dengan anjuran pemerintah dan pimpinan. 

Tabel 4.53 

Tanggapan responden tentang menjaga kerjasama  yang baik dengan 
rekan kerja 

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   
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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 menjaga kerjasama  yang baik dengan rekan kerja 

dikategorikan baik. Hal ini terbukti bahwa guru SMA Mekarwangi 

Lembang selalu bekerjasama dan saling membantu dalam menyelesaikan 

pekerjaan, sehingga hubungan semua guru tersebut harmonis. 

Tabel 4.54 

Tanggapan responden tentang mendahulukan pekerjaan yang 
merupakan prioritas 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   

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 inisiatif yang berguna dalam membantu penyelesaian 

pekerjaan yang lebih baikSaya selalu mendahulukan pekerjaan yang 

merupakan prioritas kerja dikategorikan Baik. 
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Tabel 4.54 

Tanggapan responden tentang bertanggungjawab pada setiap hasil 
pekerjaan yang diperintah oleh atasan 

 

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 bertanggungjawab pada setiap hasil pekerjaan yang 

diperintah oleh atasan dikategorikan Baik. Guru SMA Mekaarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat apabila ada evaluasi dari pimpinan elalu 

bertanggung jawab dengan hasil yang diperoleh, sehingga pekerjaannya 

diselesaikan dengan hasil yang memuaskan. 

Tabel 4.55. 

Tanggapan responden tentang  bertanggung jawab penuh pada 
pekerjaan yang saya lakukan 

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 bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang 

dilakukan dikategorikan baik. Terbukti bahwa tingkat tanggungjawab guru 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat dengan memperlihatkan 

hasil kerja yang optimal dan memuaskan pihak pimpinan dan lembaga 

sekolah. 

Tabel 4.56 

Tanggapan responden tentang melapor kepada atasan jika ada 
masalah pekerjaan 

 

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 melapor kepada atasan jika ada masalah pekerjaan 

dikategorikan Baik. Ini terbukti dengan selalu mengedepankan komunikasi 

dengan rekan dan pimpinan apabila ada pekerjaan yang kurang faham. 
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Tabel 4.57 

Tanggapan responden tentang berinisiatif untuk mengerjakan tugas 
sesuai kemampuan sebelum diperintah oleh atasan 

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 

Setuju, 15,15 % menyatakan Netral, 6,06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang berinisiatif untuk mengerjakan tugas sesuai kemampuan 

sebelum diperintah oleh atasan dikategorikan baik, hal ini terlihat bahwa  

guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat selalu berusaha 

untuk melakukan pekerjaan sebelum diperintah oleh atasan, sehingga atasan 

merasa bangga dengan inisiatif yang dilakukan oleh guru di sekolah. 

Tabel 4.58 

Tanggapan responden tentang berinisiatif untuk melakukan pekerjaan 
secara maksimal 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 10 50 30.30 
S 4 23 92 69.70 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 142 100.00 

Rata-rata skor     4.30   
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 30,30 % menyatakan Sangat Setuju, 69,70 % menyatakan 

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

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang berinisiatif untuk melakukan pekerjaan secara maksimal 

dikategorikan sangat baik, terbukti pekerjaan yang dilakukan oleh guru 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat dikerjakan dengan 

maksimal. 

Tabel 4.59 

Tanggapan responden tentang berinisiatif untuk membantu apabila ada 
rekan kerja membutuhkan bantuan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 8 40 24.24 
S 4 25 100 75.76 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah  33 140 100.00 

Rata-rata skor     4.24   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 24,24 % menyatakan Sangat Setuju, 75,76 % menyatakan 

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

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang berinisiatif untuk membantu apabila ada rekan kerja membutuhkan 

bantuan dikategorikan sangat baik, hal ini terbukti dengan saling bantu 

antara rekan guru, saling membimbing dan memberikan solusi ketika ada 

pekerjaan yang kurang dipahami oleh rekan kerja yang lain, sehingga para 
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guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat terasa dekat 

dengan sesama rekan kerjanya. 

Tabel 4.60 

Tanggapan responden tentang komitmen dengan tugas dalam 
pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 8 40 24.24 
S 4 25 100 75.76 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 140 100.00 

Rata-rata skor     4.24   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 24,24 % menyatakan Sangat Setuju, 75,76 % menyatakan 

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

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang komitmen dengan tugas dalam pekerjaan yang diberikan oleh 

pimpinan dikategorikan sangat baik, guru di SMA Mekarwangi Lembang 

berkomitmen untuk melaksanakan tugas dengan baik dan maksimal. 

Tabel 4.61 

Tanggapan responden tentang disiplin dalam bekerja 
 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 10 50 30.30 
S 4 23 92 69.70 
N 3 0 0 0.00 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah   33 142 100.00 

Rata-rata skor     4.30   
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Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 30,30 % menyatakan Sangat Setuju, 69,70 % menyatakan 

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

Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pernyataan 

tentang disiplin dalam bekerja dikategorikan sangat baik, para guru SMA 

Mekarwangi berkomitmen untuk menjungjung tinggi disiplin dalam bekerja, 

dan ini terlihat dengan kesungguhan dalam bekerja. 

Tabel 4.62 

Tanggapan responden tentang Bersedia bekerja melewati batas waktu 
normal jika pekerjaan belum selesai 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 1 5 3.03 
S 4 20 80 60.61 
N 3 10 30 30.30 
TS 2 2 4 6.06 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah  33 119 100.00 

Rata-rata skor     3.61   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 3,03 % menyatakan Sangat Setuju, 60,61 % menyatakan 

Setuju, 30,30 % menyatakan Netral, 6,06 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang bersedia bekerja melewati batas waktu normal jika 

pekerjaan belum selesai dikategorikan baik. Apabila pekerjaan belum 

selesai maka guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 
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merelakan waktunya di luar jam kerja untuk menyelesaikannya, ini 

merupakan bentuk tanggung jawab dalam pekerjaan. 

Tabel 4.63 

Tanggapan responden tentang berusaha dengan serius menyelesaikan 
pekerjaan sampai tuntas 

Pendapat Derajat Frekuensi Skor 
Prosentase 

(%) 
SS 5 3 15 9.09 
S 4 19 76 57.58 
N 3 11 33 33.33 
TS 2 0 0 0.00 

STS 1 0 0 0.00 
Jumlah  33 124 100.00 

Rata-rata skor     3.76   

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat responden 

yakni sebanyak 9,09 % menyatakan Sangat Setuju, 57,58 % menyatakan 

Setuju, 33,33 % menyatakan Netral, 0 % menyatakan Tidak Setuju, 0 % 

Sangat Tidak Setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tentang berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan sampai 

tuntas dikategorikan baik. Guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung 

Barat selalu bersungguh sungguh menyelesaikan pekerjaan dengan 

sekemampuan yang maksimal sehingga hasil memuaskan dan berkualitas 

untuk kepentingan tempat bekerja dan untuk kemajuan bersama. 

4.4.1.4. 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 : 
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Tabel 4.64 

Rekap skor variabel Motivasi 

VARIABEL MOTIVASI 

No Pernyataan Skor 

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

157 

2 Motivasi kerja saya timbul karena memiliki tanggung 
jawab dalam pekerjaan 

122 

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

132 

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

128 

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

126 

6 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk selalu diterima oleh rekan kerja dalam pekerjaan 

119 

7 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi 

122 

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

137 

9 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk 
mempengaruhi rekan kerja yang lain 

128 

10 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk 
mencari posisi yang lebih baik dari rekan kerja 

131 

11 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan ingin 
dihormati 

132 

12 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk mendapatkan promosi jabatan 

120 

13 Motivasi saya timbul karena dorongan yang kuat bekerja 
sama dengan rekan kerja 

143 

14 Motivasi kerja saya terdorong dengan keinginan untuk 
mencari hubungan baik dengan organisasi 

140 

15 Motivasi saya terdorong untuk saling percaya dengan 
rekan kerja 

140 

16 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 
untuk selalu menyelesaikan tugas dengan baik 

142 

17 Motivasi kerja saya timbul karena untuk mencapai target 
yang telah ditetapkan 

149 
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No Pernyataan Skor 

18 Motivasi kerja saya timbul karena dorongan, arahan dan 
dorongan pimpinan  

138 

19 Motivasi kerja saya timbul karena adanya pemberian 
kebebasan bagai karyawan dalam memberikan pendapat 

137 

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

135 

  Jumlah 2678 

  Rata-rata 133,9 

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 menyukai 

pekerjaan saya, Motivasi kerja saya timbul karena antusias untuk berprestasi 

tinggi di lembaga saya bekerja, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan 

untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja, Motivasi kerja saya 

timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu diterima oleh rekan kerja 

dalam pekerjaan, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi, Motivasi kerja saya timbul 

karena dorongan untuk mempengaruhi rekan kerja yang lain, Motivasi kerja 

saya timbul karena dorongan untuk mencari posisi yang lebih baik dari 

rekan kerja, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan ingin dihormati, 

Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat untuk mendapatkan 

promosi jabatan. Hal ini menunjukan bahwa item-item tersebut 

membutuhkan peningkatan untuk menciptakan motivasi yang baik, yang 
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pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru di 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat. 

Tabel 4.65 

Rekap skor variabel Disiplin 

VARIABEL DISIPLIN 

No Pernyataan Skor 

1 Kehadiran adalah salah satu cermin loyalitas terhadap 
pekerjaan 

132 

2 Disiplin dalam waktu merupakan salah satu bentuk 
tanggungjawab guru dalam melaksanakan pekerjaannya 

131 

3 Kendala keterlambatan masuk kerja karena kemacetan, 
tempat tingal yang jauh, transfortasi yang sulit 

116 

4 Setiap karyawan harus mengikuti upacara bendera pada 
hari senin  

124 

5 Disiplin karyawan dalam mengikuti upacara merupakan 
cerminan loyalitas dalam pekerjaan 

135 

6 Kualitas dan penyelesaian pekerjaan merupakan 
tanggungjawab guru pada pekerjaan 

122 

7 Pemberian insentif dan bantuan kesejahteraan dapat 
meningkatkan kedisiplinan guru 

138 

8 Seorang guru harus berprestasi untuk mendapatkan 
jabatan 

126 

9 Tingkat kesadaran pegawai mentaati peraturan 
merupakan cerminan tanggungjawab guru 

119 

10 Peraturan tentang disiplin dilaksanakeun secara umum, 
konsisten, dan berlaku untuk semua guru 

137 

11 Sanksi disiplin diberikan sebagai upaya untuk 
pembinaan dan dilakukan segera bagi semua guru 

122 

12 Kedidislinan pegawai bisa dilaksanakan bila pimpinan 
dapat menjadi contoh bagi guru 

134 

13 Tingkat kesediaan pegawai melaksanakan peraturan 
merupakan kesadaran guru 

121 
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No Pernyataan Skor 

14 Pimpinan selalu memberikan petunjuk tentang cara 
mengerjakan pekerjaan yang harus dikerjakan 

136 

15 Sangat tingginya toleransi yang dimiliki atasan sehingga 
guru dapat menangkap sesuatu yang diinginkan atasan. 

129 

  Jumlah 1922 

  Rata-rata 128 

Sumber : Data primer diolah kembali 
 

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

item yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah pernyataan tentang 

Kendala keterlambatan masuk kerja karena kemacetan, tempat tingal yang 

jauh, transfortasi yang sulit, Setiap karyawan harus mengikuti upacara 

bendera pada hari senin, Kualitas dan penyelesaian pekerjaan merupakan 

tanggungjawab guru pada pekerjaan, Seorang guru harus berprestasi untuk 

mendapatkan jabatan, Tingkat kesadaran pegawai mentaati peraturan 

merupakan cerminan tanggungjawab guru, Sanksi disiplin diberikan sebagai 

upaya untuk pembinaan dan dilakukan segera bagi semua guru, Tingkat 

kesediaan pegawai melaksanakan peraturan merupakan kesadaran guru. Hal 

ini menunjukan bahwa item-item tersebut membutuhkan peningkatan untuk 

menciptakan disiplin kerja yang baik, yang pada akhirnya akan 

berkontribusi terhadap peningkatan kinerja gurudi SMA Mekarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat. 
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Tabel 4.67 

Rekap skor variabel Kinerja Guru 

VARIABEL KINERJA GURU 

No Pernyataan Skor 

1 
Saya  selalu hadir tepat waktu dalam melaksanakan 
tugas  

126 

2 Saya selalu mencapai target dalam melaksanakan tugas 122 

3 
Efesiensi dalam waktu kerja akan sangat membantu 
pekerjaan yang atasan berikan  

148 

4 
saya mampu mengerjakan tugas sesuai waktu yang 
diberikan oleh pimpinan 

128 

5 Saya selalu mengerjakan tugas dengan teliti 126 

6 
Saya mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan 
pekerjaan 

122 

7 Saya selalu tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan 123 

8 
Saya bekerja dengan baik sesuai dengan tugas dan 
perintah dari pimpinan 

137 

9 
Saya selalu menjaga kerjasama  yang baik dengan rekan 
kerja 

128 

10 
Saya selalu mendahulukan pekerjaan yang merupakan 
prioritas kerja saya 

138 

11 
Saya bertanggungjawab pada setiap hasil pekerjaan 
yang diperintah oleh atasan 

132 

12 
Saya bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang 
saya lakukan  

120 

13 Melapor kepada atasan jika ada masalah pekerjaan 131 

14 
saya berinisiatif untuk mengerjakan tugas sesuai 
kemampuan sebelum diperintah oleh atasan 

128 

15 
Saya berinisiatif untuk melakukan pekerjaan secara 
maksimal 

142 

16 
Saya selalu berinisiatif untuk membantu apabila ada 
rekan kerja membutuhkan bantuan 

140 

17 
Saya selalu komitmen dengan tugas dalam pekerjaan 
yang diberikan oleh pimpinan 

140 

18 Saya sangat disiplin dalam bekerja 142 

19 
Bersedia bekerja melewati batas waktu normal jika 
pekerjaan belum selesai 

119 
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No Pernyataan Skor 

20 
Berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan 
sampai tuntas 

124 

  Jumlah 2616 

  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 tentang 

Hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas, Saya selalu mencapai target 

dalam melaksanakan tugas, saya mampu mengerjakan tugas sesuai waktu 

yang diberikan oleh pimpinan, Saya selalu mengerjakan tugas dengan teliti, 

Saya mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan, Saya selalu 

tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, Saya selalu menjaga kerjasama  

yang baik dengan rekan kerja, Saya bertanggung jawab penuh pada 

pekerjaan yang saya lakukan, saya berinisiatif untuk mengerjakan tugas 

sesuai kemampuan sebelum diperintah oleh atasan, Bersedia bekerja 

melewati batas waktu normal jika pekerjaan belum selesai, Berusaha dengan 

serius menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. Hal ini menunjukan bahwa 

item-item tersebut membutuhkan peningkatan untuk menciptakan kinerja 

guru yang lebih baik lagidi SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung 

Barat. 
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4.4.2. Analisa Verifikasi 

4.4.2.1  Uji Asumsi Klasik 

a.  Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 
Residual 

N 33 

Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation 1.50921953 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .117 
Positive .114 
Negative -.117 

Kolmogorov-Smirnov Z .671 
Asymp. Sig. (2-tailed) .758 

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

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

berdistribusi normal. 

b.  Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Mode
l 

R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-
Watson 

1 .947a .896 .889 1.55872 1.613 

a)  Predictors: (Constant), DISIPLIN, MOTIVASI 
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 
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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 

Standar
dized 

Coeffic
ients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Tolera
nce 

VIF 

(Constant) 
-

4.023 
2.563  -1.570 .127   

MOTIVASI .232 .098 .299 2.372 .024 .218 4.595 

DISIPLIN .455 .085 .672 5.324 .000 .218 4.595 

a. Dependent Variable: KINERJA_GURU 

 
Dari tabel di atas dapat dilihat nilai Tolerance  0,218 > 0,10, dan 

nilai VIF 4,595 < 10. Maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

Multikolinearitas. 

d.  Uji Heterokedastisitas 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta 

Toler

ance 
VIF 

1 

(Constant) -.771 1.640  -.470 .641   

MOTIVASI .078 .062 .473 1.252 .220 .218 4.595 

DISIPLIN -.041 .055 -.286 -.758 .455 .218 4.595 

a. Dependent Variable: RES2 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikasi variable 

Motivasi adalah 0,220. Dimana 0,220 > 0,05, dan nilai signifikasi variabel 

Motivasi 0,455, dimana 0,455 > 0,05. Artinya tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

4.4.2.2.  Perhitungan Besaran Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap 

Kinerja Guru 

4.4.2.2.1. 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 : 

Tabel 4.68. 

Hasil Korelasi Antar Variabel 

Correlations 

 MOTIVASI DISIPLIN 
KINERJA_

GURU 

MOTIVASI 

Pearson Correlation 1 .524** .840** 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 

N 33 33 33 

DISIPLIN 

Pearson Correlation .524** 1 .748** 

Sig. (2-tailed) .002  .000 

N 33 33 33 

KINERJA_

GURU 

Pearson Correlation .840** .748** 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 
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Untuk menafsirkan angka-angka yang diperoleh dari tabel di atas, 

digunakan kriteria sebagai berikut : 

Tabel 4.69.   
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) 

 
Dari tabel di atas dapat dijelaskan, bahwa: 

1. Hubungan antara variabel  Motivasi (X1) dengan Disiplin (X2) didapat 

nilai sebesar 0,524 apabila dikonsultasikan dengan tabel interpretasi 

nilai r (korelasi), mempunyai tingkat hubungan yang sangat sedang dan 

searah karena nilainya positif. 

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

didapat nilai sebesar 0,840. Sehingga apabila dikonsultasikan dengan 

tabel interpretasi nilai r, mempunyai tingkat hubungan yang sangat kuat 

dan searah karena nilainya positif.  

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

didapat nilai sebesar 0,748. Sehingga apabila dikonsultasikan dengan 



141 
 

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

kuat  dan searah karena nilainya positif.  

4.4.2.2.2. Hasil Perhitungan Pengaruh Motivasi (X1) dan Disiplin (X2), 

terhadap Kinerja guru (Y) secara simultan. 

 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of the 
Estimate 

1 .915a .834 .826 2.71116 

a. Predictors: (Constant), DISIPLIN, MOTIVASI 

 
ANOVAa 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1 

Regression 1127.931 2 563.966 76.726 .000b 

Residual 220.512 30 7.350   

Total 1348.443 32    

a. Dependent Variable: KINERJA_GURU 
b. Predictors: (Constant), DISIPLIN, MOTIVASI 

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

sig. 0.000 < 0.05 dan Fhitung 76,726 > 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 = 0.915 yang artinya ada 

korelasi sangat  kuat antara Motivasi dan Disiplin serta Kinerja Guru. 

Keputusan dari uji hipotesis simultan adalah: 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya Motivasi dan Disiplin 

berpengaruh terhadap Kinerja Guru. Besarnya pegaruh secara simultan 
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adalah 83,4% (R2 = 0.834). Sedangkan sisanya 16,40% dipengaruhi faktor 

lain yang tidak diteliti. 

4.4.2.2.3. Hasil Perhitungan Pengaruh Motivasi (X1) dan Disiplin (X2) 

terhadap Kinerja guru (Y) secara parsial. 

 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -2.059 4.987  -.413 .683 

MOTIVASI .647 .091 .618 7.134 .000 

DISIPLIN .502 .103 .424 4.888 .000 

a. Dependent Variable : KINERJA_GURU 

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

value 0.000 < 0.05 atau thitug 7,134 > ttabel 1.960. Kemudian variabel Disiplin 

(X2) p-value 0.000 < 0.05 atau thitug 4,8888 > ttabel 1.960 

Keputusan dari uji hipotesis parsial adalah: 

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

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja guru (Y) 

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

berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja guru (Y). 

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka nilai koefisien jalur 

model yang telah direvisi pengaruh Motivasi (X1) dan Disiplin (X2) 

terhadap Kinerja guru (Y) adalah sebagai berikut:   
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Tabel 4.70. 
 Hasil Perhitungan Jalur 

 

Variabel Koefisien Jalur 

Motivasi (X1) 0,618 

Disiplin (X2) 0,424 

Sumber : Hasil perhitungan statistik menggunakan spss 

Tabel di atas menggambarkan hasil perhitungan jalur, bahwa 

variabel X1 mempunyai koefisien jalur 0,618, Variabel X2 koefisien jalurnya 

0,424, Hasil tersebut digambarkan dalam persamaan jalur seperti di bawah 

ini. 

 

 

 

 

R2 = 0,836 

 

Gambar 4.1. Analisa Jalur 

 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 Motivasi (X1) terhadap Kinerja guru (Y) melalui Disiplin (X2) dan 

Disiplin (X2) terhadap Kinerja guru (Y) melalui Motivasi (X1). 

0,164 

 
MOTIVASI 

(X1) 

 
KINERJA GURU 

(Y) 

 
DISIPLIN 

(X2) 

ε 

0,524 

0,618 

0,424 
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 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 Motivasi (X1) terhadap Kinerja guru (Y) adalah: 

Tabel 4.71.  

Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Pegawai 
 

Variabel 
Interpretasi analisis 

jalur 
Proses 

Perhitungan 
Besarnya 
Pengaruh 

X1 
Pengaruh langsung ke Y 0.618 x 0.618 0.382 

Pengaruh tidak langsung 
melalui X2 ke Y 

0.618 x 0.524 x 
0.424 

0.137 

 Jumlah  0.519 

Sumber : Data primer  diolah kembali 
 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh Motivasi secara 

langsung terhadap Kinerja guru adalah sebesar 0.382 melalui Motivasi 

sebesar 0.137, dan secara keseluruhan sebesar 0,519. 

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

Tabel 4.72. 

Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Pegawai 
 

Variabel Interpretasi analisis jalur 
Proses 

Perhitungan 
Basarnya 
Pengaruh 

X2 
Pengaruh langsung ke Y 0.424x0.424 0.178 

Pengaruh tidak langsung 
melalui X1 ke Y 

0.424x 0.524 x 
0.618 

0.137 

 Jumlah  0.315 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pengaruh Disiplin secara 

langsung terhadap Kinerja guru adalah sebesar 0.178 melalui Motivasi 

sebesar 0.137 dan secara keseluruhan sebesar 0.315. 

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

 
Tabel 4.73. 

Pengaruh Total, Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 
 

Variabel 

Kinerja Guru (Y) 

Pengaruh 
Langsung 

Pengaruh Tidak 
Langsung Pengaruh 

Total 
X1 X2 

Motivasi (X1) 38,20 % - 13,70% 51,90 % 

Disiplin (X2) 17,80 % 13,70% - 31,50 % 

Pengaruh Total 56,00% 13.70% 13,70% 83,40% 

Sumber : Hasil pengolahan data 

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

mempunyai pengaruh langsung sebesar 38,20 %, pengaruh tidak langsung 

melalui hubungannya dengan Disiplin (X2) sebesar 13,70 %, sehingga total 

pengaruhnya adalah sebesar 51,90 %.  

Variabel Disiplin (X2) mempunyai  pengaruh  langsung sebesar 

17,80%, pengaruh tidak langsung melalui hubungannya dengan Motivasi 

(X1) sebesar 13,70 %,  sehingga total pengaruhnya sebesar 31,50 %.  

Sehingga Total pengaruh secara keseluruhan Motivasi (X1) dan 

Disiplin (X2) terhadap Kinerja guru (Y) adalah 83,40%.   
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Sedangkan faktor lain yang tidak diteliti antara lain kepemimpinan, 

budaya organisasi, kopetensi, komitmen yang akan mempengaruhi terhadap 

Kinerja guru  ditunjukan oleh nilai Pyε = 0,164 atau  sebesar 16,40%. 

Dengan perhitungan sebagai berikut:  ε = 1-R2(0.836) = 0.164 atau 16,40%. 

4.5. Pembahasan Hasil Penelitian 

4.5.1. Motivasi di SMA Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat 

Dari tabel diatas 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 

menyukai pekerjaan saya, Motivasi kerja saya timbul karena antusias untuk 

berprestasi tinggi di lembaga saya bekerja, Motivasi kerja saya timbul 

karena dorongan untuk mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja, 

Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu diterima 

oleh rekan kerja dalam pekerjaan, Motivasi kerja saya timbul karena 

dorongan yang kuat untuk memperoleh jabatan yang lebih tinggi, Motivasi 

kerja saya timbul karena dorongan untuk mempengaruhi rekan kerja yang 

lain, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk mencari posisi yang 

lebih baik dari rekan kerja, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan 

ingin dihormati, Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat 

untuk mendapatkan promosi jabatan. Hal ini menunjukan bahwa item-item 

tersebut membutuhkan peningkatan untuk menciptakan motivasi yang baik, 

yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru di 

SMA Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat Jawa Barat. 
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4.5.2. Disiplin di SMA Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat 

Dari tabel diatas terlihat bahwa di dalam variabel Disiplin, item-item 

yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah pernyataan tentang Kendala 

keterlambatan masuk kerja karena kemacetan, tempat tingal yang jauh, 

transfortasi yang sulit, Setiap karyawan harus mengikuti upacara bendera 

pada hari senin, Kualitas dan penyelesaian pekerjaan merupakan 

tanggungjawab guru pada pekerjaan, Seorang guru harus berprestasi untuk 

mendapatkan jabatan, Tingkat kesadaran pegawai mentaati peraturan 

merupakan cerminan tanggungjawab guru, Sanksi disiplin diberikan 

sebagai upaya untuk pembinaan dan dilakukan segera bagi semua guru, 

Tingkat kesediaan pegawai melaksanakan peraturan merupakan kesadaran 

guru. Hal ini menunjukan bahwa item-item tersebut membutuhkan 

peningkatan untuk menciptakan disiplin kerja yang baik, yang pada 

akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kinerja guru di SMA 

Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat Jawa Barat. 

4.5.3. Kinerja Guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat 

Dari tabel diatas terlihat bahwa di dalam variabel Kinerja guru, 

item - item yang memiliki skor dibawah rata-rata adalah pernyataan 

tentang Hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas, Saya selalu 

mencapai target dalam melaksanakan tugas, saya mampu mengerjakan 

tugas sesuai waktu yang diberikan oleh pimpinan, Saya selalu 

mengerjakan tugas dengan teliti, Saya mempunyai kemampuan dalam 

menyelesaikan pekerjaan, Saya selalu tepat waktu dalam menyelesaikan 
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pekerjaan, Saya selalu menjaga kerjasama  yang baik dengan rekan kerja, 

Saya bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang saya lakukan, saya 

berinisiatif untuk mengerjakan tugas sesuai kemampuan sebelum 

diperintah oleh atasan, Bersedia bekerja melewati batas waktu normal jika 

pekerjaan belum selesai, Berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan 

sampai tuntas. Hal ini menunjukan bahwa item-item tersebut 

membutuhkan peningkatan untuk menciptakan kinerja guru yang lebih 

baik lagi di SMA Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat Provinsi 

Jawa Barat. 

4.5.4. Pengaruh Motivasi terhadap Kinerja guru di SMA Mekarwangi 

Lembang Kab.  Bandung Barat secara Parsial. 

Dari hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa pengaruh Motivasi 

secara langsung terhadap Kinerja guru adalah sebesar 38,2 %, sedangkan 

pengaruh tidak langsung melalui Disiplin sebesar 13,7 %, maka pengaruh 

secara keseluruhan sebesar 51,9 %. Hal tersebut menunjukan adanya 

pengaruh motivasi terhadap kinerja guru yang cukup signifikan secara 

parsial. Pengaruh motivasi terhadap kinerja guru lebih dominan apabila 

dibandingkan dengan pengaruh disiplin terhadap kinerja guru. Maka 

dengan hasil penelitian ini Motivasi guru harus lebih ditingkatkan lebih  

maksimal dibandingkan dengan disiplin guru sehingga kinerja guru di 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat terdorong menjadi 

semangat dan semakin baik sesuai harapan bersama.  
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4.5.5.  Pengaruh Disiplin terhadap Kinerja Guru di SMA Mekarwangi 

Lembang Kab.  Bandung Barat secara Parsial. 

Dari tabel hasil pengolahan data dapat dilihat bahwa pengaruh 

disiplin secara langsung terhadap kinerja guru signifikan adalah sebesar 

17,8 %, sedangkan pengaruh tidak langsung melalui Motivasi sebesar 13,7 

%, dengan demikian pengaruh secara keseluruhan sebesar 31,5 %. Hal ini 

menunjukan adanya pengaruh disiplin terhadap kinerja guru yang 

signifikan secara parsial. Disiplin guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat juga harus ditingkatkan secara maksimal karena 

berpengaruh penting untuk meningkatkan kinerja guru. 

4.5.6.  Pengaruh Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Guru di SMA 

Mekarwangi Lembang Kab.  Bandung Barat secara Simultan. 

Berdasarkan hasil pengolahan data, Total pengaruh secara 

keseluruhan Motivasi (X1) dan  Disiplin (X2) terhadap Kinerja guru (Y),  

Data tersebut menunjukan adanya pengaruh yang signifikan secara 

simultan. Kedua variabel bebas (Motivasi dan Disiplin) memiliki pengaruh 

yang cukup besar terhadap variabel terikat (Kinerja Guru). Hal tersebut 

bermakna apabila motivasi dan disiplin ditingkatkan akan berdampak lebih 

baik dan menunjang pada peningkatan kinerja guru. Dan ketika bersama 

sama antara motivasi dan disiplin kerja berdampingan dan terus 

ditingkatkan maka kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat akan meningkat secara optimal sehingga kualitas sekolah 

dan pendidikan akan semakin baik lagi.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1   Kesimpulan 

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan  pembahasan  mengenai Pengaruh 

Motivasi dan Disiplin terhadap Kinerja Guru di SMA Mekarwangi 

Lembang Kab. Bandung Barat , maka  penulis dapat menarik  kesimpulan  

sebagai berikut : 

1. Motivasi di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat berada 

pada kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa responden memberikan 

penilaian baik terhadap motivasi guru di SMA Mekarwangi Lembang 

Kab. Bandung Barat, namun walaupun demikian masih ada beberapa 

hal yang harus ditingkatkan untuk mencapai motivasi yang berpengaruh 

baik terhadap kinerja guru 

2. Disiplin di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat berada 

pada kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa responden memberikan 

penilaian baik terhadap disiplin di SMA Mekarwangi Lembang Kab. 

Bandung Barat, namun walaupun demikian masih ada beberapa hal 

yang harus ditingkatkan untuk mencapai disiplin yang berpengaruh baik 

terhadap kinerja guru. 

3. Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

berada pada kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa responden 

memberikan penilaian baik terhadap Kinerja guru yang terdapat di 

SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat, namun walaupun 
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demikian masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk 

mencapai kinerja guru yang lebih baik lagi. 

4. Motivasi dan Disiplin berpengaruh secara bersama-sama terhadap 

Kinerja guru di SMA Mekarwangi Lembang Kab. Bandung Barat 

dengan besarnya  pengaruh yang signifikan, dalam artian bahwa 

motivasi dan disiplin harus ditingkatkan untuk meningkatkan kinerja 

guru SMA Mekarwangi Lembang Kab. 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 Kab. Bandung Barat: 

1. Motivasi merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan 

untuk meningkatkan kinerja guru dimana motivasi yang semakin baik 

akan berdampak baik pula terhadap kinerja guru, beberapa hal yang 

perlu ditingkatkan dalam motivasi adalah : 

a. Motivasi kerja saya timbul karena memiliki dorongan yang kuat 

untuk menyukai pekerjaan saya,  

b. Motivasi kerja saya timbul karena antusias untuk berprestasi tinggi 

di lembaga saya bekerja,  

c. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk 

mengembangkan kreativitas diri dalam bekerja,  



 
152 

 

d. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat untuk selalu 

diterima oleh rekan kerja dalam pekerjaan,  

e. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 

memperoleh jabatan yang lebih tinggi,  

f. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk mempengaruhi 

rekan kerja yang lain,  

g. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan untuk mencari posisi 

yang lebih baik dari rekan kerja,  

h. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan ingin dihormati,  

i. Motivasi kerja saya timbul karena dorongan yang kuat untuk 

mendapatkan promosi jabatan 

2. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam variabel disiplin adalah : 

a. Kendala keterlambatan masuk kerja karena kemacetan, tempat 

tingal yang jauh, transfortasi yang sulit,  

b. Setiap karyawan harus mengikuti upacara bendera pada hari senin,  

c. Kualitas dan penyelesaian pekerjaan merupakan tanggungjawab 

guru pada pekerjaan,  

d. Seorang guru harus berprestasi untuk mendapatkan jabatan,  

e. Tingkat kesadaran pegawai mentaati peraturan merupakan 

cerminan tanggungjawab guru,  

f. Sanksi disiplin diberikan sebagai upaya untuk pembinaan dan 

dilakukan segera bagi semua guru,  
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g. Tingkat kesediaan pegawai melaksanakan peraturan merupakan 

kesadaran guru. 

3. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam variabel kinerja guru 

adalah : 

a. Hadir tepat waktu dalam melaksanakan tugas,  

b. Mencapai target dalam melaksanakan tugas,  

c. Mampu mengerjakan tugas sesuai waktu yang diberikan oleh 

pimpinan,  

d. Mengerjakan tugas dengan teliti,  

e. Mempunyai kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan,  

f. Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan,  

g. Menjaga kerjasama  yang baik dengan rekan kerja,  

h. Bertanggung jawab penuh pada pekerjaan yang saya lakukan,  

i. Berinisiatif untuk mengerjakan tugas sesuai kemampuan sebelum 

diperintah oleh atasan,  

j. Bersedia bekerja melewati batas waktu normal jika pekerjaan 

belum selesai,  

k. Berusaha dengan serius menyelesaikan pekerjaan sampai tuntas. 
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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 kompensasi sebagai variabel intervening, karena ada 

kemungkinan variabel kompensasi memiliki pengaruh secara langsung 

terhadap variabel kinerja guru. 
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