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ABSTRAK 

 
 

Haeruddin. 2021. Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Motivasi 

terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Selayar, dibimbing oleh 

Haeranah dan Deddy Rahwandi Rahim. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kompetensi, lingkungan kerja, dan motivasi terhadap peningkatan kinerja guru di 

SMK Negeri 1 Selayar. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang 

dilakukan di SMK Negeri 1 Selayar pada bulan Januari 2021. Populasi dalam 

penelitian ini merupakan semua guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) 

sebanyak 37 orang. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 

Sampling Jenuh yaitu dengan menentukan semua populasi dan dijadikan sebagai 

sampel dengan total sebanyak 37 pegawai. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat peningkatan kinerja 

guru ketika menggunakan kompetensi sebagai salah satu ukuran akan tetapi 

terdapat peningkatan kinerja guru ketika menggunakan lingkungan kerja dan 

motivasi sebagai ukuran. Secara umum semua analisis yang digunakan tentang 

peningkatan kinerja guru memiliki pengaruh yang positif hal ini terlihat dari 

semua aktivitas guru dan antusias guru dalam peningkatan kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Selayar. 

 

Kata Kunci: Kompetensi, Lingkungan Kerja, Motivasi dan Peningkatan Kinerja 

Guru 
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ABSTRACT 

 
 

Haeruddin. 2021. The Effect of Competence, Work Environment and Motivation 

on Improving Teacher Performance at SMK Negeri 1 Selayar, supervised by 

Haeranah and Deddy Rahwandi Rahim. 

This study aims to determine and analyze the effect of competence, work 

environment, and motivation on improving teacher performance at SMK Negeri 1 

Selayar. 

This study approach uses a quantitative approach which was applied at 

SMK Negeri 1 Selayar in January 2021. The population in this study were all 37 

teachers with civil servant status (PNS). The sample selection in this study used 

the Saturated Sampling method, namely by determining all populations and 

serving as samples with a total of 37 employees. 

The results show that there is no increase in teacher performance when 

using competence as a measure but there is an increase in teacher performance 

when using the work environment and motivation as a measure. In general, all the 

analyzes used on improving teacher performance have a positive effect, this can 

be seen from all teacher activities and teacher enthusiasm in improving teacher 

performance at SMK Negeri 1 Selayar. 

 

Keywords:  Competence, Work Environment, Motivation and Teacher 

Performance Improvement 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kualitas pembangunan akan nampak apabila dalam proses perencanaan 

dilakukan semata untuk kemajuan suatu lembaga ataupun daerah. Progres yang 

terbilang baik apabila sumber daya yang dimiliki mampu dikelolah sesuai dengan 

kemampuan sumber daya manusianya, hal ini dapat tercermin dari kualitas 

sumber daya manusia (SDM) yang mampu berperan secara aktif dalam 

membentuk sebuah pembagunan. 

Hubungan ini akan membentuk unsur majemuk sehingga dalam sebuah 

lembaga tentunya mengharapkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutuh, 

berlimpah untuk memajukan sebuah sistem yang berkesinambungan. Korelasi 

yang dimaksud adalah adanya sumber daya manusia yang mampu memajukan 

mutu pendidikan yang diindikasikan sebagai kondisi yang lebih baik, memenuhi 

syarat dan terpenuhinya segala komponen yang dibutuhkan dalam sebuah bentuk 

pekerjaan dan profesi dalam dunia pendidikan. Komponen-komponen tersebut 

dapat berupa sebagai masukan, proses, keluaran, pendidik dan tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya yang mampu digolongkan sebagai 

penggerak mutlak sebuah pendidikan.  

Penjelasan ini sejalan dengan Undang-Undang SPN No. 20 Tahun 2003 

yang berbunyi bahwa “Pendidikan adalah unsur sadar untuk menyiapkan peserta 

didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau pelatihan bagi 

peranannya di masa yang akan datang”.  
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Pendidikan dijadikan sebagai modifikasi yang strategis dalam 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dianggap tepat untuk dijadikan 

sebagai determinanasi dalam pembangunan. Akan tetapi penyiapan peserta didik 

bukanlah sebuah faktor utama dalam pendidikan namun bagaimana mampunya 

sebuah sumber daya manusia meramuh dan melaksanakan tugasnya sebagai 

pelaku utama dalam dunia pendidikan.  

Guru dianggap sebagai faktor utama dalam menggerakkan roda 

pendidikan dengan membekali diri dari berbagai kelebihan yang mampu di 

contoh, di transfer kepada anak didiknya. Keteladanan guru merupakan intisari 

dari sekian banyaknya penentu mutu sumber daya manusia yang berkaitan dengan 

dimensi pendidikan. Kata yang lebih tepat bahwa keberadaan guru dalam dunia 

pendidikan merupakan salah satu faktor dominan untuk menentukan kualitas 

peserta didiknya di kemudian hari. 

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru 

dan Dosen pasal 1 disebutkan bahwa “guru dan pendidik professional dengan 

tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, 

dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini di jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah”.  

Guru yang profesional adalah guru yang mengedepankan mutu dan 

kualitas pendidikan bukan memberikan ceramah ataupun metode semata akan 

tetapi guru mampu menjadi palang dalam menopang terbentuknya sebuah karakter 

mutu dan kualitas sumber daya manusia. Dalam kaitannya dengan posisi guru 
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sebagai palang utama dalam dunia pendidikan, maka guru dan pendidik harus 

memiliki kompetensi yang mampu membangun polarisasi dan corak pendidikan.  

Kompetensi yang dimaksud telah termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 

16 Tahun 2007 tentang Standar Pendidikan Nasional pasal 28 ayat 3 yaitu : (a) 

kompetensi padagogik, (b) kompetensi kepribadian, (c) kompetensi professiona 

dan (c) kompetensi sosial. Dari keempat kompetensi tersebut, secara bersamaan 

akan menentukan kinerja guru dalam menetapkan, menempatkan, dan 

memposisikan dirinya sebagai pengajar dalam dunia pendidikan.  

Keberadaan guru disetiap daerah atau sekolah di tetapkan sebagai aktor 

utama dalam perkembangan anak didik dimana nama sekolah sebagai lembaga 

yang terkesan sebagai aset masa depan negara. Akan tetapi dari keberadaannya 

pula guru dan pendidik terkadang menemui berbagai faktor yang mampu 

mempengaruhi kinerjanya sebagai individual target. Mangkunegara (2011) 

mengatakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya.  

Dari sini menjadi jelas bahwa keberadaan guru sangatlah vital karena 

disamping menyandang sebagai aktor utama dalam menciptakan kualitas calon 

sember daya manusia yang baik, pribadi guru pula harus melebihi dari kualitas 

sumber daya manusia tersebut yang telah ditempah, telah dipersiapkan sebagai 

sumber daya manusia yang sesungguhnya. Rivai (2008) mejelaskan hal yang sama 

bahwa kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai 

prestasi kerja yang dihasilkan oleh guru sesuai dengan perannya dalam sekolah.  
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Sama halnya dengan keberadaan pendidik (guru) dalam sebuah sekolah 

ataupun asrama, semua yang berstatus pendidik harus memiliki jejak kinerja yang 

mampu ditampilkan sebagai kerja nyata dalam profesinya. Kinerja merupakan 

sebuah proses pembelajaran yaitu sebuah rencana yang akan dilakukan oleh 

pendidik baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Kinerja guru 

pula diharapkan dapat mendongkrak kualitas dan relevansi pendidikan yang 

terimplementasikan di lapangan tanpa melihat adanya berbagai faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pendidik. Sama halnya dengan kinerja guru di SMK Negeri 

1 Selayar, berdasarkan hasil data pra riset yang dilakukan pada tanggal 01 

Februari 2021, dinataranya :  

Tabel 1.1 

Hasil Pra-Riset Capaian Kinerja dan Penilaiannya 

Sesuai Jumlah Guru dan Golongan 

 

Jumlah 

Guru 

Gol Ruang Capaian 

Kinerja 

Kerjasama 

(Penilaian) 

4 Ivb 15,0  Kurang Baik 

15 Iva 37,5 Baik 

18 IIIa, IIIb, IIIc dan IIId 47,5 Sangat Baik 
    Sumber Data: Data Primer Hasil, 2021 

Sesuai dengan sebaran dan hasil penilaian apabila dilihat dari golongan 

guru serta adanya kedisiplinan maka nilai yang mampu diberikan adalah antara 10 

sampai 30 dapat dikatakan kurang baik, antara 31 sampai kepada penilaian 40 

dapat diberikan predikat baik sedangkan antara 41 sampai seterusnya dapat 

dikatakan sangat baik. Penilaian ini dilandasi karena apabila melihat pangkat dan 

golongan guru PNS di SMK Negeri 1 Selayar hanya berkisar antara 2 Golongan 

dengan sebaran 4 orang berpangkat IVb, 15 orang berpangkat Golongan IVa dan 

18 orang merupakan golongan antara IIIa sampai golongan IIId.  
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Apabila dikaitkan dengan nilai rata-rata dari pencapaian tingkat kinerja 

total guru yang berjumlah 37 orang, maka yang mendominasi kinerja sangat baik 

adalah guru yang masih terbilang rendah pangkat atau golongannya. Sehingga 

dengan melihat permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa terdapat beberpa 

faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan tingkat kinerja di SMK Negeri 1 

Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari penjelasan tersebut pula dapat 

dikatakan sekolah tersebut belum mencapai hasil kinerja PNS yang memuaskan.  

Ditegaskan lagi bahwa akibat tidak meratanya kinerja guru dalam 

beberapa tahun terakhir ini, disamping karena terjadinya kasus covid-19, 

terhentinya proses belajar mengajar seperti biasanya dan tidak mampunya 

menemukan pengganti atau menemukan solusi penyusunan kerangka konsep 

pengajaran yang efektif menjadi salah satu masalah baru yang menyebabkan 

mundurnya kinerja guru yang berdampak kepada terjadi pemutusan keaktifan 

peserta didik.  

Riset kali ini variabel yang dianggap sebagai penyebab mundurnya 

kinerja guru adalah bisa saja karena kompetensi yang dimiliki kurang 

dipergunakan kembali dan tidak kondusifnya proses mengajar serta tidak 

pernahnya guru mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan 

pengajarannya. Selain itu, semenjak memasuki masa pandemi kasus covid-19 

awal tahun 2020 segala bentuk pengajaran tatap muka dan praktikum telah 

dihentikan tanpa adanya solusi sebagai bentuk penggantian proses pengajaran 

tatap muka.  
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Selain kompetensi, variabel yang dianggap paling mempengaruhi 

penurunan kinerja guru adalah tidak adanya lagi kontrol yang tepat untuk 

mengendalikan kepegawaian guru dalam hal melaksanakan proses keberadaan 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja dijadikan salah satu variabel penting dalam 

berbagai element kerja sebab bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja 

sumberdaya manusia dalam meningkatkan efektivitas dan produktivitas diri 

seseorang.  

Lingkungan kerja yang belum tertata dengan baik dalam hal pemetaan 

kualifikasi guru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian kinerja 

yang baik. sehingga dampak yang ditimbulkan adalah banyaknya guru yang hanya 

mengejar efektifitas kehadiran guna memenuhi kewajibannya. Sedangkan tujuan 

dalam mencerdaskan anak didik bukan lagi dijadikan sebagai prioritas utama 

melainkan kehadiran guru hanya sebagai penghibur bagi anak didiknya. Padahal 

konsep lingkungan kerja sangatlah jelas bahwa prosesnya sangat sistematis dalam 

mengubah tingkah laku pegawai guna mencapai tujuan yang diharapkan (Rivai & 

Sangala, 2014).      

Unsur penting lainnya yang mampu mempengaruhi tingkat kinerja guru 

selain dari kompetensi dan lingkungan kerja adalah adanya motivasi. Sebab 

menurut Soekidjo (2009) dalam peneltiannya ditemukan bahwa motivasi adalah 

sebuah unsur dorongan dari dalam diri seseorang untuk dapat bertindak atau 

berperilaku. Ketika seorang atasan atau situasi kerja tidak sesuai dengan keinginan 

seseorang maka spontan motivasi akan menurun. Padahal apabila dicermati secara 

bahasa dan perilaku seseorang motivasi merupakan sebuah kebutuhan dasar dalam 
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meningkatkan kinerja. Kebutuhan tersebut menjadi sebuah potensi dalam diri 

manusia yang perlu ditanggapi atau direspon.  

Fenomena-fenomena di atas menjadi akar masalah penyebab terjadinya 

kemunduran kinerja guru sehingga berbagai serotan diarahkan kepada personal 

guru dimana tidak optimalnya proses transfer pengetahuan yang dikeluhkan oleh 

para orang tua dan wali siswa. Kemudian terpinggirkannya ilmu pengetahuan 

yang terkadang membuat siswa tidak memiliki semangat dalam belajar seperti 

biasanya.   

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk 

melakukan riset, dimana ketertarikannya ini berlandaskan karena tidak 

terpenuhinya penilaian kinerja guru sehingga penelitian ini perlu dilakukan 

dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Motivasi 

Terhadap Peningkatan Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Selayar”.   

1.2 Rumsan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka 

adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah Kompetensi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja 

guru di SMK Negeri 1 Selayar? 

2. Apakah lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap peningkatan 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar? 

3. Apakah motivasi memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru 

di SMK Negeri 1 Selayar? 
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4. Apakah Kompetensi, lingkungan kerja dan motivasi secara berama-

sama memiliki pengaruh terhadap peningkatan kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Selayar? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1 Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kompetensi terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh lingkungan kerja 

terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh motivasi terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar. 

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kompetensi, lingkungan 

kerja dan motivasi terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Selayar. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam merumuskan 

kebijakan yang tepat mengenai peningkatan kinerja guru yang memiliki 

kaitan erat dengan proses mengajar dalam mencerdaskan anak didik dan 

membangun pondasi yang kokoh dalam bidang pendidikan. 

2. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian berikutnya 

terutama yang berhubungan dengan masalah yang sama, sekaligus 

menjadi sumbangan pemikiran yang dapat memperkaya khasanah ilmu 

pengetahuan.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Sebelumnya 

Penelitian dilakukan tentu tidak akan lepas dari permasalahan-

permasalahan penelitian sebelumnya sebagai landasan awal bahwa penelitian ini 

perlu dilakukan untuk terciptanya tatanan penelitian yang lebih kompeten. Maka 

diantara penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kompetensi, disiplin dan 

motivasi terhadap peningkatan kinerja pegawai adalah : 

1. Riset yang dilakukan oleh Eliana Setyanti (2020) yang mengambil 

judul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Berprestasi Terhadap 

Kinerja Guru yang Bersertifikasi. Penelitian ini dilaksanakan di semua 

SD Negeri yang bersertifikasi di Kabupaten Kendal yang berstatus 

sebagai PNS. Sedangkan hasil riset yang didapatkan adalah kedua 

variabel yang dijadikan ukuran yakni Kompetensi dan Motivasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja guru yang bersertifikasi. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elinar Beti (2019) yang berjudul 

Pengaruh Kompetensi, Disiplin dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kabupaten Morowali. Dari penelitian tersebut ditemukan 

hasil bahwa semua variabel yang dijadikan sebagai ukuran atau faktor 

yang mempengaruhi kinerja sangat jelas terlihat bahwa ketika ketiga 

variabel tersebut bermasalah maka dapat dipastikan tingkat kinerja 

karyawan akan menurun.  
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3. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Yenny (2017) dengan judul 

Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja 

Guru pada Yayasan Pendidikan Imanuel Palu. Hasil yang diperoleh 

adalah semua variabel memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja guru.  

4. Penelitian yang dilakukan oleh Resminingsih (2013) yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi dan Motivasi terhadap Kinerja Guru SMA 

Yadika 3 Karang Tengah”. Dengan hasil yang ditemukan bahwa kedua 

variabel baik kompetensi dan motivasi terdapat pengaruh yang positif 

dan signifikan.    

5. Adanya riset Wiryo Raharjo dan Y. Sutomo yang meneliti Pengaruh 

Motivasi dan Kompetensi Profesional Terhadap Kinerja Guru. 

Penelitian ini dilakukan di Kota Tegal dengan hasil bahwa hanya 

variabel kompetensi yang memiliki pengaruh terhadap kinerja guru.  

2.2 Tinjauan Kinerja 

2.2.1 Pengertian Kinerja 

Secara ungkapan dan kosa kata kinerja sebenarnya berasal dari kata 

performance atau berasal dari kata bahasa inggris yang memiliki makna prestasi, 

pertunjukan dan pelaksanaan tugas. Ketika seseorang memperoleh hasil secara 

keseluruhan selama periode tertentu  di dalam melaksanakan tugas, seperti standar 

hasil kerja, target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan 

telah disepakati secara bersama (Veithzal, 2005:97). 
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 Kinerja sebenarnya tidak hanya sekedar informasi untuk dapat 

dilakukannya sebuah promosi atau penetapan gaji/upah dari perusahaan. Akan 

tetapi bagaimana perusahaan dapat memotivasi karyawan dan mengembangkan 

satu rencana untuk memperbaiki kemorosotan kinerja yang dapat dihindari. 

Sehingga kinerja karyawan perlu dinilai dengan maksud untuk memberikan satu 

peluang yang baik kepada karyawan tersebut dalam mengejar karir yang dapat 

mereka perlihatkan dari kelebihan dan kelemahan mereka. Promosi dapat berlaku 

bagi keberadaan karyawan apabila adanya sistem penilaian yang mampu 

mendeteksi kinerja seseorang. Penilaian kinerja sebenarnya merupakan sebuah 

proses penilaian ciri-ciri kepribadian, perilaku kerja, dan hasil kerja seseorang 

tenaga kerja ataupun karyawan yang dianggap menunjang untuk kerjanya. 

Tujuannya tentunya digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil 

keputusan tentang tindakan-tindakan terhadap bidang ketenagakerjaan (Munandar, 

2008:287). 

Semua perusahaan, lembaga, institusi ataupun kantor melakukan penilaian 

kinerja yang di dasarkan untuk dijadikan sebuah pertimbangan bahwa perlu 

adanya suatu sistem evaluasi yang lebih objektif terhadap organisasional. Selain 

hal tersebut, dengan adanya penilaian kinerja maka sebuah pimpinan akan dapat 

memperoleh gambaran awal yang lebih objektif untuk mampunya diberikan balas 

jasa terhadap prestasi yang diciptakannya. Selain penilaian tersendiri dari 

pimpinan, kinerja juga dapat dianggap sebagai sebuah pertanggungjawaban 

kepada perusahaan atau unit kerja yang mampu membentuk motivasi dan 

rangsangan kepada masing-masing bagian untuk bekerja lebih efektif dan efesien.  
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Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat difahami bahwa kinerja 

merupakan suatu prestasi diri dari hasil kerja dan sanggup disikapi oleh perilaku 

berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja akan menjadi 

sebuah prestasi jika menunjukkan suatu kegiatan dalam melaksanakan tugas yang 

telah dibebankan. Pengertian kinerja pula sering diidentikkan degan prestasi 

individu karena ada persamaannya dengan prestasi dalam sebuah tim yaitu 

kekompakan. Sedangkan maknya dapat difahami secara utuh, apabila dibedakan 

antara standar, target, dan kriteria yang telah disetujui secara bersama sebelumnya 

(Supardi, 2016) 

Karena adanya tingkat pencapaian, maka kinerja dapat berupa sebuah 

tingkat keberhasilan individu atau kelompok dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab serta kemampuan untuk mencapai tujuan dan standar yang telah 

ditetapkan. Adanya standar penetapan tersebut menjadi tolak ukur seseorang 

untuk bekerja dengan baik dan bersunggu-sungguh tanpa menghiraukan resiko 

yang akan di hadapinya. Kemudian karena kinerja merupakn sebagai kegiatan 

yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah organisasi untuk mampu 

melaksanakan, menyelesaikan serta bertanggung jawab pada tugas sesuai dengan 

harapan dan tujuan yang telah ditetapkan (Rachmawati, 2013:16). 

Penjelasan lain adalah kinerja dianggap sebagai bukan perilaku ataupun 

kemampuan individu seperti bakat, melainkan perwujudan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata. Kinerja yang didasari oleh kemampuan, sikap, pengetahuan, 

dan motivasi akan menghasilkan sebuah prestasi dan kemampuan handal. 

Ditegaskan pula bahwa kinerja merupakan sebuah hasil karya yang dicapai oleh 
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seseorang dalam rangka untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Pencapaian ini 

memerlukan waktu yang tidak tentu sebab kinerja adakalanya total menurun 

adakalnya mencapai pada titik inginnya seseorang yang biasanya disebut sebagai 

bunga rejeki (Priansa, 2018 : 79) 

Penjelasan dan paparan para pendapat sebelumnya dapat diartikan bahwa 

kinerja adalah suatu prestasi kerja berdasarkan kemampuan yang telah dicapai 

oleh seseorang pada suatu organisasi dalam karya nyata untuk mencapai tujuan 

dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas serta tanggung jawabnya 

berdasarkan atas kriteria atau standarisasi yang telah ditetapkan juga disepakati 

bersama. Kinerja dalam hal ini sebuah performance yang berarti sebuah tindakan 

menampilkan atau melaksanakan suatu kegiatan, oleh karena itu tidak salah 

apabila sebuah kinerja atau performance dapat difahami sebagai penampilan kerja 

atau perilaku kerja.  

Tentunya tidak mengherankan apabila dalam sebuah ilmu penjelasan 

mengenai berbagai teori sangatlah bermacam sebab jika hanya mengacu kepada 

satu teori tentunya akan menemukan kekeliruan. Olehnya itu kinerja dapat pula 

dimaknai sebagai hasil pekerjaan atau pelaksanaan tugas pekerjaan. Melaksanakan 

sebuah tugas ataupun berbentuk apa saja tentunya selalu mengarah kepada proses 

pengerjaan sehingga menemukan sebuah hasil yang lebih jelas. Hasil inilah yang 

dijadikan sebagai sebuah karya nyata dimana apabila disangkut pautkan dengan 

kinerja maka hasil nyata itu tidak lain adalah kinerja itu sendiri (Westra et.al, 

1977;246) 
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Ungkapan mengenai prestasi kerja atau penampilan kerja selalu diartikan 

sebagai ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan 

keterampilan dan memotivasi diri untuk menghasilkan sesuatu. Argumentasi ini 

dapat pula dijadikan sebagai sebuah teori yang menjelaskan tentang keberadaan 

kinerja yaitu adanya titik jelas yang mengatakan bahwa kemampuan didasari 

pengetahuan dalam menghasilkan sesuatu. Hal ini berarti hasil yang ditemukan 

adalah jeripaya dari kemampuan untuk berfikir, menemukan ide dan 

mengkreasikannya menjadi sebuah hasil dan terkadang disbut sebagai temuan 

(Fatta, 1999) 

 Selain dari hasil yang nampak dari sebuah pekerjaan dan aktivitas, kinerja 

tentunya memiliki kurun waktu tertentu untuk menemukan sebuah hasil. Dengan 

demikian kinerja tidak hanya mampu dilakukan secara terburu-buru akan tetapi 

kinerja memiliki rentang waktu atau proses transisi dari waktu memikirkan ide 

sampai mengerjakan ide dan terkhir membentuk ide tersebut dengan keinginan 

sendiri. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas inilah yang dicapai seorang 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

bahkan dipikulnya sendiri (Mangkunegara, 2001) 

2.2.2  Kinerja Guru 

Secara sederhana mengemukakan pengertian kinerja guru adalah 

pelaksana fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Fungsi yang di tuntut adalah 

bersifat wajibnya pekerjaan yang dilakukan sehingga kewajibannya selalu 

berjalan sesuai dengan aturan yang telah diberlakukan. Berdasarkan pengertian 

sederhana inilah  kinerja  guru  dapat  dianggap sebagai  sebuah  kecakapan  yang 
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di miliki oleh guru dalam menjalankan aktivitasnya. Dari sini pula seorang guru di 

anggap telah mampu menjalankan fungsinya apabila sudah sanggup membagi 

waktu untuk bertugas dan waktu untuk bersantai (Withmore, 1997) 

Pengertian ini merupakan pendalaman yang bersifat kebutuhan paling 

minim untuk berhasil. Oleh karena itu kinerja guru dianggap sebagai 

representative dengan demikian tergambarnya tanggung jawab yang besar dari 

pekerjaan seseorang. Layaknya sebagai pekerja yang bertanggung jawab maka 

guru selalu melaporkan hasil kerja yang dimilikinya sebagai acuan tersendiri 

dalam mengukur dan mengganggap bahwa guru tersebut telah menjalankan 

tugasnya sesuai dengan kewajibannya sebagai guru (Hamzah & Nina, 2014). 

Berdasarkan pengertian diatas, kinerja yang nyata jauh melampaui apa 

yang diharapakan adalah kinerja yang menetapkan standar-standar tertinggi oleh 

orang itu sendiri. Berulangnya pencapaian yang dilakukan atau hasil dari pada 

pekerjaan adalah satu contoh bahwa adanya penetapan standar pencapaian dalam 

hal ini untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang dilakukan oleh seseorang 

dalam mengetahui jejak kinerjanya. Langkah ini sangatlah praktis untuk 

dikerjakan sebab seorang guru dalam kesehariannya akan selalu berhadapan 

dengan berbagai tugas yang mampu meningkatkan pola kinerjanya dalam bekerja. 

Dengan demikian, Whitmore berpandangan bahwa kinerja adalah suatu perbuatan, 

suatu potensi, atau apa yang diperhatikan seseorang melalui keterampilan yang 

nyata.  

Bertolak dari pandangan Whitmore di atas, kinerja dengan sebenarnya 

menuntut adanya pengekspresian potensi diri dan tanggung jawab atau 
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kepemilikan yang menyeluruh. Pentingnya sebuah kinerja ditetapkan dan untuk 

diketahui maka dalam proses pengajaran selalu ditetapkan langkah apa saja yang 

mampu meningkatkan kinerja seorang guru. Indikasi yang mampu dipelajari 

adalah kinerja menopang pekerjaan, profesi yang diemban oleh guru tanpa 

memperhatikan seseorang tersebut berprofesi sebagai guru apa.  

Dikatakan demikian karena hal ini sesuai dengan Undang-Undang No 14 

Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menjelaskan bahwa “Guru adalah 

pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan 

anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan menengah”.  Dari sini menjadi 

jelas bahwa kinerja guru harus di catat, dilaporkan, dan diavelausi kembali tentang 

pencapaian yang dilakukan oleh guru tersebut karena hal ini menyangkut proses 

pembelajaran pembentukan manusia.  

Sama halnya jika mengatakan bahwa guru adalah salah satu komponen 

manusiawi dalam proses belajar mengajar yang turut berperan dalam usaha 

pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan. 

Dianggap sebagai komponen yang wajib sebab guru telah ditetapkan sebagai 

pencetak generasi penerus untuk melanjutkan apa yang telah di cita-citakan 

sebelumnya dan sampai hari ini memungkinkan belum tercapai dengan baik.  

2.2.3 Faktor Penentu Kinerja Guru 

Kinerja guru merupakan salah satu hal yang mendukungdari tinggi 

rendahnya mutu pendidikan dalam sebuah wilayah. Akan tetapi kinerja guru dapat 

dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Diantara banyak faktor yang mampu 
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mempengaruhi kinerja guru, terdapat beberapa faktor namun memiliki ukuran 

tertentu yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian kinerja diantaranya :  

a. Kualitas Kerja 

Yaitu suatu kerapian, ketelitian dan keterkaitan hasil kerja dengan 

tidak mengabaikan bobot pekerjaan. Sehingga adanya kualitas kerja 

yang baik dapat menghindari tingkat kesalahan dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan serta produktivitas kerja yang dihasilkan dapat 

bermanfaat sebagai kemajuan lembaga atau perusahaan ataupun 

instansi.   

b. Kuantitas Kerja 

Yaitu volume kerja yang dihasilkan dibawah kondisi normal. Kuantitas 

kerja menunjukkan banyaknya jenis pekerjaan yang dilakukan dalam 

satu waktu sehingga efesiensi dan efektivitas dapat terlaksana sesuai 

dengan tujuan perusahaan, lembaga ataupun instansi.    

c. Tanggung Jawab 

Sebagai petunjuk seberapa besar karyawan, pekerja ataupun guru dapat 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang 

dipergunakan serta perilaku kerjanya. Dalam tahap ini seseorang 

dituntut secara tegas untuk mampu menyelesaikan apa yang menjadi 

tanggung jawabnya dan mampu memberikan dampak yang mampu 

dilihat secara nyata.  
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d. Inisiatif  

Menujukkan seberapa besar kemampuan guru, karyawan ataupun 

pekerja untuk menganalisis, menilai, menciptakan dan membuat 

keputusan terhadap penyelesaian masalah yang dihadapinya.  

e. Kerja Sama 

Merupakan kesediaan guru, karyawan, ataupun pekerja untuk mampu 

berpartisipasi dan bekerja sama dengan pekerja lainyya secara vertical 

ataupun secara horizontal didalam maupun diluar pekerjaan sehingga 

hasil pekerjaan semakin baik 

f. Ketaatan 

Merupakan kesediaan guru dalam pekerjaannya sesuai dengan intruksi 

yang diberikan kepada guru tersebut. 

 Adanya beberapa faktor yang disebutkan, terdapat pula beberapa ukuran 

yang digunakan dalam menilai ukuran kinerja yang diarahkan pada enam aspek. 

Dari beberapa aspek tersebut maka semuanya harus dilakukan sesuai dengan apa 

yang diharapkan, diantaranya :  

a. Hasil Kerja 

Yaitu tingkat kuantitas maupun kualitas yang telah dihasilkan dan 

sejauh mana pengawasan dilakukan 

b. Pengetahuan Pekerjaan  

Yaitu tingkat pengetahuan yang terkait dengan tugas pekerjaan yang 

berpengaruh langsung terhadap kuantitas dan kualitas dari hasil kerja 
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c. Inisiatif  

Yaitu tingkat inisiatif selama menjalankan tugas pekerjaan khususnya 

dala hal penanganan masalah-maslah yang timbul 

d. Kecakapan Mental  

Yaitu tingkat kemampuan dan kecepatan dalam menerima instruksi 

kerja dan menyesuaikannya dengan cara kerja serta situasi kerja yang 

ada 

e. Sikap 

Yaitu tingkat semangat kerja serta sikap positif dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang diberikan 

f.  Disiplin waktu dan absesnsi dintaranya adalah ketepatan waktu dan 

tingkat kehadiran 

Mengukur sebuah kinerja tentunya harus lah memiliki ukuran yang lebih 

jelas, terencana dan mampu dipertanggung jawabkan. Maka diantara ukuran yang 

digunakan salah satunya yang lebih tepat adalah skala likert yaitu kegunaan untuk 

mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang ataupun sekelompok orang 

tentang fenomena sosial. Dengan skala likert maka variabel yang akan diukur 

dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan (Sugiyono:2015). 

Pengukuran ini merupakan alat ukur yang tepat untuk digunakan dalam 

mengetahui sejauh mana efektivitas kerjanya seseorang. Sebab tidak satupun 
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manusia mampu menilai diri sendiri tanpa adanya instrument-instrument yang 

digunakan dalam melihat perkembangan ataupun hasil yang dicapai seseorang 

dalam menjalani pekerjaannya. Sehingga skala likert dijadikan sebagai salah satu 

ukuran yang mampu menjawab dan untuk menilai perkembangan yang dicapai 

oleh seseorang.  

2.2.4 Peran dan Fungsi Guru 

Orang yang paling berjasa dalam keberhasilan sautu bidang pendidikan 

adalah guru. Keberhasilan guru disamping sebagai pengajar, dalam era modern 

guru juga dianggap sebagai pengganti orang tua siswa sehingga dengan didikan, 

ajaran dan pengajarannya banyak anak menjadi berguna dan mampu membiayai 

dirinya sendiri sebagai sandaran dari tokoh teladannya. Oleh sebab itu, guru 

tentunya memiliki perilaku yang lebih baik dan kompetensi yang memadai untuk 

mengembangkan siswanya secara utuh.  

Apabila terdapat mahluk paling ideal karena memiliki kemampuan unggul 

dalam aspek pemikiran dan memiliki keluhuran budi dalam aspek hati maka tidak 

dapat disangkakan bahwa guru lah makhluk tersebut. Ketulusannya dalam 

membimbing, mengajarkan, dan memberi contoh adalah salah satu sikap yang 

selalu ditampilkan oleh guru dalam memikat hati anak didiknya dengan sikap itu 

pulalah guru mampu bekerja secara professional dan selalu dikenang sepanjang 

hidupnya. Untuk memposisikan guru maka setidaknya dan sangat layak apabilah 

guru dijadikan sebagai pelaku dan pahlawan sepanjang karirnya untuk negeri 

sehingga tidak berlebih apabila somboyan pahlawan tanpa tanda jasa 

diperolehnya.  
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Guru mempunyai peranan yang penting dalam dunia pendidikan. Sebagai 

pengajar guru merupakan agen perubahan sosial (agen of social change) yang 

mampu mengubah pola fikir, sikap, dan perilaku umat manusia menuju kepada 

kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Untuk menjalankan peran dan 

fungsinya, guru dituntut untuk lebih memiliki kompetensi yang satu dengan yang 

lainnya terintegrasi dalam kepribadian secara utuh (Arifin, 2012). 

Terdapat beberapa peran guru yang mampu diaplikasikan ke dalam 

kehidupan sehari-hari dan mampu ditransfer secara mendalam dari generasi ke 

generasi diantaranya :  

a. Guru sebagai Pendidik 

Guru adalah pendidik, yang menjadi tokoh, panutan dan identifikasi 

bagi para peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki standar kualitas tertentu yang mencakup tanggung jawab, 

wibawa, mandiri dan disiplin.  

Peran guru sebagai pendidik berkaitan dengan meningkatkan 

pertumbuhan dan perkembangan anak untuk memperoleh pemahaman-

pemahaman lebih lanjut seperti penggunaan kesehatan jasmani, bebas 

dari orang tua, dan orang dewasa yang lain, moralitas tanggung jawab 

kemasyarakatan dan pengetahuan keterampilan dasar, persiapan untuk 

perkawinan dan hidup kelurga, pemilihan jabatan dan hal-hal yang 

bersifat personal dan spritual. Oleh karena itu tugas guru dapat disebut 

sebagai pendidik dan pemeliharaan anak. Guru juga sebagai 

penanggungjawab pendisiplinan anak harus mengontrol setiap aktivitas 
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anak-anak agar tingkah laku tidak menyimpang dengan norma-norma 

yang ada.  

b. Guru sebagai Pengajar 

Peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam kegiatan belajar 

peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya 

memotivasi, mematangkan, hubungan peserta didik dan guru, 

kemampuan verbal serta adanya tingkah laku dalam berkomunikasi. 

Agar pembelajaran memiliki kekuatan yang maksimal, maka guru 

harus senantiasa berusaha untuk mampu mempertahankan dan 

meningkatkan semangat yang telah dimilikinya ketika mempelajari 

materi standar.   

c. Guru sebagai Pembimbing 

Dalam tahap ini guru dapat diibaratkan sebagai pembimbing 

perjalanan, yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya 

bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Dalam hal ini, 

istilah perjalanan tidak hanya menyangkut fisik tetapi juga perjalanan 

mental, emosional, kreatifitas, moral dan spritual yang lebih dalm dan 

kompleks.   

2.3 Konsep dan Teori Kompetensi 

2.3.1 Pengertian Kompetensi 

Dalam kamus bahasa Indonesia (1990 Hal. 453) disebutkan bahwa 

kompetensi merupakan kewenangan (Kekuasaan) untuk menentukan 

(Memutuskan sesuatu). Kompetensi artinya orang yang cakap (mengetahui), 
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berwenang, berkuasa dalam menentukan ata memutuskan sesuatu. Untuk itu 

apabila ditinjau dari segi bahasa kompetensi dapat mengandung arti kemampuan, 

kecakapan atau kewenangan untuk menentukan dan memutuskan sesuatu.  

Berbeda pula dengan kata komptensi yang dianggap sebagai kata berasal 

dari bahasa inggris yang cukup banyak memiliki arti dan lebih relevan dengan 

bahasa kali ini bisanya disebut frofiency dan ability yang memiliki arti 

kemampuan. Secara mendasar kata kompetensi tidak dapat dipisahkan dari kata 

kemampuan atau kecakapan dimana kedua kata ini saling bersamaan dalam 

mendukung kompetensi dan terkadang diantaranya selalu digunakan secara 

bergantian untuk memaknai sebuah kompetensi.  

Kompetensi pula dapat dimaknai sebagai kemampuan atau kecakapan 

sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 14. Pasal 1 Ayat 10 

tentang guru dan dosen dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai 

oleh seseorang guru atau dosen dalam melaksnakan tugas secara professional. 

Dianggap profesional karena kompetensi merupakan penguasaan dan 

keterampilan serta sikap yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk 

melaksanakan tugas secara berkelanjutan (2005 : 5). 

Sebagaimana Muhibbin Syah (2000, Hal. 299) mengatakan dan 

berpendapat tentang kompetensi sebagai dasar yaitu adanya kemampuan dan 

kecakapan dalam melakukan pekerjaan secara profesional. Anggapan ini secara 

tata bahasa sangatlanh sesuai dengan pekerjaan yang dimiliki oleh pengajar dalam 

hal ini guru dan dosen. Penjelasan yang memiliki arti yang cukup mendalam 
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bahwa kompetensi secara hirarki adalah tugas dan kewajiban yang mutlak atau 

wajib untuk dilakukan, dikerjakam sesuai dengan tupoksi yang diberikan.  

Walaupun secara mendalam memiliki perintah yang wajib untuk 

dikerjakan, namun kompetensi harus dikuasai terlebih dahulu sebab seseorang 

yang berkompeten dalam pekerjaannya tentunya harus menguasai dan 

memerlukan pengetahuan lebih dari biasanya. Setelah memiliki penguasaan 

seseorang akan lebih nyaman dalam menyampaikan kegiatannya karena adanya 

dukungan dari kompetensi yang dimiliki baik berupa penguasaan pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai. Tuntutan 

ini biasanya disandarkan kepada kapasitas yang memiliki aktivitas sebagai 

pengajar yaitu baik sebagai dosen atau guru dalam melaksanakan tugasnya secara 

professional (Sagala, 2010 : 25). 

Berkelanjutannya sebuah kompetensi, yaitu tidak terbatasnya kemampuan 

yang harus dimiliki seseorang menjadi dasar dalam melaksanakan pekerjaan. 

Penguasaan, pengetahuan keterampilan dan sikap yang ditampilkan melalui unjuk 

kerja diharapkan mampu dicapai seseorang bahkan setelah menyelesaikan sesuatu 

program pendidikan. Artinya kompetensi tidak hanya berlaku dalam sebuah 

pekerjaan atau ketika menuntut pendidikan akan tetapi kompetensi harus selalu 

terhubung baik dalam keadaan bekerja ataupun setelah menjalani tahap pekerjaan 

dalam dunia kerja. Dianggapnya demikian karena kompetensi bukan semata-mata 

hanya diperuntuhkan untuk dunia kerja namun terkadang mampu digunakan 

dalam lingkup kemasyarakatan (Jaedun, 2009:7) 
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Penguasaan meteri pembelajaran baik untuk diri sendiri ataupun 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi dan 

subtansi keilmuan yang menaungi materi tersebut, harus dibarengi dengan 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuan lainnya. Alasannya 

kompetensi tidak tetap hanya kepada satu ilmu akan tetapi terdapat beberapa 

gabungan ilmu yang saling terkait untuk menentukan dan memajukan materi yang 

dikuasai (Suyadi, 2011). 

Penjelasan lain yang mengutamakan pengusaan materi secara professional 

adalah kemampuan menguasai materi, struktur, konsep, dan pola fikir yang sesuai 

bidang keahlian, kemanfaatan dengan tujuan intruksional khusus untuk 

meningkatkan kulitas pembelajaran, menguasai filisofi, metedologi teknis dan 

paktisi sesuai dengan pengembangan ilmu yang sesuai dengan bidang keahliannya 

dalam mengembangkan potensi diri atau kinerjanya. Dari sini akan terlihat sejauh 

mana kompetensi yang dimiliki begitupun dengan prosesnya akan berkembang  

bagaimana seperti yang diharapkan oleh kompetensi diri pekerja (Janawi, 2012) 

Seiring dengan perkembangan kompetensi, maka Permen Nomor 137 

Tahun 2014 mengartikan kompetensi professional sebagai kemampuan 

penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Artinya guru dituntut 

untuk mampu mengembangkan materi yang sesuai dengan bidang keilmuannya 

yang mendukung serta sejalan dengan kebutuhan dan tahapan perkembangan anak 

usia dini, mampu merancang berbagai kegiatan pengembangan secara kreatif 

sesuai dengan tahapan perkembangan pola fikir anak. Selanjutnya guru dituntut 

pula untuk mampu merefleksi diri sehingga mengetahui apa yang mereka 
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butuhkan guna meningkatkan jam terbang keprofessioanalannya. Untuk itu 

tuntutan yang diharapkan bukan sekedar semata-mata kecakapan dalam 

menyampaikan materi akan tetaoi guru yang professional adalah guru yang 

mampu mentransfer segala bentuk kelebihan guru guna meningkatkan kualitas 

peserta didik dimasa mendatang.  

2.3.2  Macam-Macam Kompetensi  

Memaknai kompetensi dengan cakupannya yang sangat luas dan beragam, 

sehingga apabila disimpulkan secara tata bahasa maka kompetensi guru adalah 

kecakapan atau sebuah kemampuan dasar kognitif, efektif dan psikomotorik 

seorang guru yang meliputi pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai dan 

sikap serta minat yang harus dimiliki guna mendukung proses pelaksanaan tugas 

dan tanggung jawab (Kunandar, 2009:55-56) 

Dengan demikian menjadi jelas bahwa kompetensi guru sebenarnya adalah 

sebuah pertanggung jawaban moril tersendiri oleh guru dalam melaksanakan 

proses tanggung jawabnya. Disamping hal tersebut terdapat berbagai macam 

komtepensi guru diantaranya :  

a. Kompetensi intelektual  

Yaitu berbagai perangkat pengetahuan yang telah ada dalam diri 

individu guru yang diperlukan untuk menunjang berbagai aspek 

kinerja guru 

b. Kompetensi fisik 

Yaitu seperangkat kemampuan fisik yang diperlukan dan harus 

dimiliki seorang guru, hal ini dikarenakan dapat menunjang 
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pelaksanaan tugasnya sebagai guru dalam berbagai situasi tertentu. 

Jadi tidak hanya berbekal ilmu untuk menghadapi siswa ataupun 

peserta didik tapi perlunya ilmu yang mampu diaplikasikan oleh 

seorang guru kepada situasi yang lain selain dan pada tempat yang 

lain  

c. Kompetensi pribadi 

Yaitu seperangkat perilaku yang berkaitan dengan kemampuan 

individu dalam mewujudkan dirinya sebagai pribadi yang mandiri 

untuk melakukan transformasi diri, identitas diri, dan pemahaman diri. 

Kompetensi pribadi meliputi kemampuan-kemampuan dalam 

memahami diri, mengelola diri, mengendalikan diri dan menghargai 

diri.  

d. Kompetensi sosial 

Yaitu seperangkat perilaku tertentu yang merupakan dasar dari 

pemahaman diri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

lingkungan sosial serta tercapainya interaksi sosial secara efektif. 

Kompetensi sosial meliputi kemapuan interaktif dan pemecahan 

masalah kehidupan sosial.  

e. Kompetensi spritual  

Yaitu pemahaman, penghayatan serta pengalaman kaidah-kaidah 

keagamaan 

 Disamping adanya macam kompetensi yang harus dimilki oleh setiap 

guru, terdapat pula pengelompokan dasar tiga dimensi yang umum dan menjadi 
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kemampuan tersendiri guru dalam menjalankan tugasnya (Sukmadinata, 2000 : 

192-193). Berikut ini kemampuan yang harus dimiliki adalah : 

1. Kemampuan Profesional yang mencakup 

a. Penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang akan 

diajarkan dan dasar keilmuan dari bahan pelajaran tersebut 

b. Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan 

c. Penguasaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran 

siswa 

2. Kemampuan sosial yaitu kemampuan menyusuaikan diri dengan kerja 

dan lingkungan sekitar 

3. Kemampuan personal yang mencakup : 

a)  Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya 

sebagai guru dan terhadap keseluruhan situasi pendidikan 

b) Pemehaman, penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang 

seyogyanya dimiliki oleh guru 

c) Penampilan untuk mewujudkan dirinya sebagai aturan dan teladan 

bagi para peserta didik atau siswanya. 

2.3.3 Tujuan Kompetensi 

Penggunaan kompetensi dalam sebuah organisasi, lembaga ataupun 

instansi pada umumnya memiliki beberapa tujuan diantaranya : 

a. Pembentukan pekerjaan 

b. Evaluasi pekerjaan dan sistem timbal jasa 

c. Rekrutmen dan seleksi 
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d. Pembentukan dan pengembangan organisasi 

e. Manajemen karir dan penilaian potensi pegawai 

Agar tujuannya mampu berjalan dengan baik maka dalam mewujudkan 

guru yang berkualitas setidaknya kompetensi dari guru tersebut mampu 

dipertanggung jawabkan sebagai bentuk tugas dan kewajiban guru. Demikian pula 

yang terjadi di dalam organisasi, instansi dan lembaga bahwa untuk mencapai 

tujuan yang sebenarnya perbaikan kompetensi adalah tugas bagi seluruh elemen 

yang terlibat di dalamnya.  

2.4 Konsep dan Lingkungan Kerja 

2.4.1 Pengertian dan Konsep Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam suatu lembaga, sangatlah perlu diperhatikan 

sebab karena lingkungan kerja memiliki sebuah pengaruh yang sangat besar 

terhadap tingkat kinerja pekerjanya. Lingkungan kerja yang kondusif akan 

menciptakan kinerja seorang guru lebih efektif bila dibandingkan dengan kondisi 

lingkungan kerja apa adanya. Tentunya hal tersebut dapat tercermin jika 

lingkungan kerja yang kondusif apabila seorang guru dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diberikan.  

Kesesuaian lingkungan kerja dengan capaian kerja akan membutuhkan 

waktu yang lebih lama sebab lingkungan kerja akan selalu berlawanan dengan 

keinginan seorang guru. Demikian pula dengan kesesuaiannya secara cepat karena 

lingkungan kerja yang diharapkan oleh yang bersangkutan sesuai dengan waktu 

dan penempatan yang diberikan. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik maka 

untuk mencapai kinerja yang baik akan terbilang mudah.  
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Lingkungn kerja dapat difahami sebagai lembaga-lembaga atau kekuatan-

kekuatan dari luar yang berpotensi untuk dapat mempengaruhi tingkat kinerja 

organisasi ataupun sekolah atau lembaga yang terkait. Lingkungan ini dapat 

berupa karena adanya kondisi social masyarakat sekitar dan dapat pula berupa 

karena terjadinya peningkatan teknologi baru. Adanya peningkata teknologi akan 

berpengaruh teradap terimplementasikan kebutuhan seorang guru kalau dirinya 

seorang pengajar atau terpenuhinya kebutuhan kantor yang diharapkan sehingga 

mampu mengerjakan pekerjaannya dengan tepat (Robbins, 2010) 

Secara umum lingkungan kerja dapat difahami sebagai segala sesuatu yang 

dapat mempengaruhi aktivitas seseorang dalam menjalankan pekerjaannya yang 

berkaitan langsung dengan keadaan disekitarnya. Maksudnya adalah keadaan 

sekitar yang dianggap paling dekat adalah keberadaan ruangan misalnya adanya 

penerangan yang memadai, terpasanganya kemudahan dalam mengakses 

kebutuhan pekerjaan, terciptanya ruangan yang nyaman karena dukungan fasilitas 

dan lingkungan kerja pun dapat diciptakan karena keramahan orangorang disekitar 

termpat kerja (Nuraini, 2013;97). 

Lingkungan kerja dapat pula diartikan sebagai keseluruhan alat perkakas 

yang digunakan dalam mengajar misalnya saja adanya kebutuhan alat modern 

yang mudah diakses. Untuk itu, seorang guru yang diinginkan kinerjanya semakin 

membaik maka salah satu cara untuk memajukan motivasinya dalam mengajar 

adalah dengan memberikannya kenyamanan terkait dengan lingkungan kerja yang 

diberikan kepadanya. Sehingga ketika hal tersebut dapat terpenuhi maka dapat 

dikatakan bahwa pola peningkatan kinerja guru sesuangguhnya terletak pada 
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kenyamanannya dalam menjalankan segala aktivitasnya sebagai guru. Kondisi ini 

akan memberikan sebuah pengalaman yang baru kepadanya sehingga untuk 

melaksanakan tugas baginya sangatlah terpenuhi sebab kebutuhan lingkungan 

sekitarnya telah dipenuhi dengan baik (Simanjuntak, 2017;39).   

2.3.2 Aspek Lingkungan Kerja 

Dalam mencapai hasil yang maksimal bagi pelaksanaan kegiatan 

lingkungan kerja yang baik, maka program perlu dirancang dengan rancangan 

yang seefektif mungkin. Terdapat beberapa aspek dalam meningkatkan kegiatan 

lingkungan kerja secara efektif diantaranya :  

a) Pelayanan Guru 

Pelayanan guru dalam memberikan sebuah pembelajaran kepada 

muridnya merupakan aspek terpenting yang harus dilakukan oleh 

setiap guru terhadap anak didiknya. Pelayanan yang baik dari guru 

akan membuat seorang murid akan lebih bergairah dalam menerima 

proses pembelajaran. Dengan demikian tanggung jawab guru sebagai 

pendidik telah terpenuhi dan begitupun kewajiban siswa sebagai 

pelajar akan saling memberikan efek yang positif. Secara umum 

pelayanan guru dalam memberikan pelajaran biasanya :  

1) Tercapainya ambang batas nilai yang ditentukan 

2) Mampunya seorang siswa menerima proses pembelajaran 

dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari 

3) Tercapainya tingkat nilai yang diprioritaskan 
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4) Adanya rungan yang diberikan yang membuat guru dan 

murid tidak mengeluh dalam menghadapi suasana sekitar   

b) Kondisi Kerja Guru 

Kondisi kerja guru sebaiknya diusahakan dengan mudah oleh yayasan 

ataupun dinas kerja terkait sehingga sekolah yang bersangkutan 

memungkinkan dapat menjalankan segala aktivitas belajar.   

c) Hubungan Guru 

Hubungan guru dengan guru yang lainnya akan sangat menentukan 

dalam menghasilkan afaktifitas dalam proses lingkungan sekolah. Hal 

ini disebabkan karena hubungan guru dengan guru yang lainnya akan 

memberika kerjasama yang efektif dalam membangun keunggulan 

sekolah dan membangun pengetahuan siswa. Jika hubungannya baik 

maka tentunya akan memberikan lingkungan sekolah yang kondusif 

dan efektif untuk menjalankan segala aktivitas belajar. 

Dengan adanya aspek lingkungan kerja guru diatas, tentunya akan 

memberikan sebuah kepuasaan tersendiri bagi guru untuk dapat menentukan dan 

menjalankan kegiatannya sebagai guru. Kepuasaan kerja yang dimaksud adalah 

secara emosional guru yang bersangkutan akan lebih menyenangi dan mencintai 

profesinya sebagai guru. Disamping hal tersebut, Guru yang bersangkutan akan 

merasakan keberpihakannya terhadap tugasnya secara berkelanjutan dapat lebih 

dioptimalkan (Fathoni, 2015;323). 

Lingkungan kerja yang terbilang baik sebenarnya tercipta karena adanya 

keinginan bagi guru untuk memberikan sebuah pelayanan yang optimal kepada 
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anak didiknya. Akan tetapi, guru akan berharap untuk dapat diperhatikan berupa 

fasilitas yang diberikan kepadanya baik itu berupa infrastruktur jalan menuju 

sekolah, perumahan tempat tinggal guru dan dapat berupa ruang kelasyang 

optimal untuk dijadikan sebagai tempat melagsungkan transfer ilmu.      

2.3.3  Evaluasi sebagai Bagian Kompetensi Guru 

 Guna meminimalisir terjadinya penggunaan tenaga guru yang kurang 

produktif dalam ruang lingkup dunia pendidikan di setiap daerah maka dalam 

setiap tahunnya perlunya pengevaluasian kinerja yang dilandasi dengan adanya 

berbagai sasaran yang diselenggerakan oleh lembaga, sekolah bahkan kementerian 

pendidikan. Salah satu langkah yang diambil adalah adanya evaluasi yang 

dilaksanakan oleh dinas terkait menyangkut pemantapan potensi guru disetiap 

jenjang.  

Mathias (2006;301) menjelaskan bahwa evaluasi pada hakekatnya sebuah 

proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu 

mencapai tujuan organisasi. Hubungan yang dapat dijelaskan antara evaluasi guru 

dengan kinerja adalah ketika evaluasi dapat berjalan dengan baik dan tidak 

menemui kegagalan maka guru yang bersangkutan akan lebih termotivasi untuk 

mampu melaksanakan kewajibannya sebagai guru. Keinginan untuk melakukan 

sesuatu atau menjalankan tugas karena adanya telah dimengertinya suatu 

pekerjaan yang ditekuni.  

Guru yang professional dalam menjalani pekerjaannya adalah melakukan 

proses yang berkelanjutan dengan cara mendalami segala kegiatan yang 

dianggapnya mampu mendorong kinerjanya sebagai guru. Sehingga untuk kali ini 
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telah digalakkan kegiatan sampingan yang mampu memperbaiki kinerja guru 

yaitu baik berupa evaluasi guru, seminar guru dan kadang pula dilakukan uji 

kompetensi yang mampu menarik minat untuk mengetahui guna menunjang 

aktivitas guru sebagai tenaga pengajar.   

2.5 Konsep dan Teori Motivasi 

 2.5.1 Pengertian Teori Motivasi 

 Keberhasilan seseorang untuk mencapai tujuan yang diinginkan tidak 

terlepas dari motivasi diri yang di milikinya. Motivasi dapat menggerakkan dan 

mendorong manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Olehnya itu sebuah motivasi 

manusia dapat menggerakkan jiwa dan raganya untuk berbuat sesuatu menurut 

dengan apa yang dianggapnya benar.  

 Motivasi sendiri dapat diartikan sebagai sebuah proses mempengaruhi atau 

mendorong dari luar terhadap seseorang atau kelompok kerja agar mereka mampu 

dan ingin melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Untuk mempermudah 

dalam memahami motivasi maka terlebih dahulu perlunya mengetahui apa 

maksud dari kata kerja motivasi itu sendiri. Motivasi berasal dari kata latin movire 

yang berarti dorongan atau menggerakkan sedangkan apabila dihubungankan 

dengan kerja maka dapat dikatakan dorongan yang dibutuhkan oleh manusia 

(Malayu Hasibuan, 2005:141) 

Adanya tendensi seseorang untuk berbuat yang lebih meningkat guna 

menghasilkan suatu hasil atau pengaruh yang lebih adalah salah satu wujud dari 

timbulnya motivasi dalam diri sendiri. Akan tetapi hal tersebut tidak secara 

spontan terjadi namun hal tersebut harus lebih melibatkan perangsangan tindakan 
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kearah yang lebh baik dengan tujuan-tujuan sebelumnya. Sampai akahirnya 

motivasi dapat dimaknai sebagai usaha memperbesar atau mengadakan gerakan 

untuk mencapai tujuan tertentu (PA. Prawira, 2021) 

Hal sama dikatakan oleh Abraham Maslow (Martini Yamin:2010) dalam 

teorinya bahwa motivasi adalah sesuatu yang bersifat (tetap) tidak pernah 

berakhir, berfluktuasi dan bersifat kompleks, dan hal itu kebanyakan bersifat 

universal pada setiap organisme. Simpulan yang tepat adalah motivasi merupakan 

segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan semangat 

kepada seseorang yang melakukan kegiatan belajar agar menjadi lebih giat dalam 

memahami untuk memperoleh prestasi yang lebih baik dimasa mendatang 

(Martini Yamin, 2010:217-218). 

Defenisi lain yang mengatakan bahwa motivasi sebagai proses internal 

mengaktifkan, menuntun, mempertahankan perilaku yang meyebabkan seseorang 

dapat bergerak dalam memperoleh apa yang menjadi tujuannya dimasa 

mendatang. Secara makna kata berjalan ditetapkan sebagai sebuah usaha untuk 

mencari dan menemukan ke arah mana akan dituju apabila mampu berjalan 

dengan baik. Dari sini dapat diartikan bahwa motivasi suatu dorongan yang timbul 

pada diri seseorang yang menimbulkan keinginan untuk melakukan suatu tindakan 

tertentu guna mencapai kepuasan dalam memenuhi kebutuhannya.  

2.5.2 Fungsi Motivasi  

Secara garis besar motivasi adalah sebuah rangkaian yang kompleks, 

dimana terjadinya perubahan energy pada manusia sehingga akan lebih 

mendorong jiwa, perasan dan emosional manusia yang di dorong karena adanya 
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tujuan, kebutuhan dan keinginan. Dalam tahap ini manusia yang memiliki 

motivasi akan selalu menggunakan akal fikirnya dalam mencapai tujuannya. 

Semakin yakin untuk melakukan sesuatu maka semakin besar pula keinginan 

untuk dapat sampai kepda tujuan yang ingin dicapai (Sudirman 2010). 

Dari penjelasan-penjelasan tersebut maka nampak pula motivasi 

menyangkut proses yang dinamis dapat menghasilkan perilaku yang berorientasi 

pada tujuan. Perilaku yang timbul tersebut akan berubah menjadi sebuah motivasi 

terbungkus dengan berbagai konsep manajemen yang di dorong karena adanya 

kebutuhan pada diri seseorang. Secara garis besar motivasi memiliki tiga fungsi 

dasar dalam kehidupan seseorang (Owens, 1991) diantaranya : 

a) Mendorong manusia untuk berbuat sesuatu 

Motivasi mengaktifkan dan menggerakkan manusia untuk berbuat 

sesuatu. Dengan motivasi seseorang akan tergerak atau terdorong 

untuk mampu berbuat karena adanya motivasi sebagai penyemangat 

dalam mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat dianggap sebagai 

pengganti kendaraan dalam kehidupan manusia dimana kendaraan ini 

mampu menimbulkan energi dalam melakukan suatu perbuatan.  

b) Motivasi berfungsi untuk menentukan arah perbuatan 

Perbuatan seseorang selalu mengarah kepada suatu tujuan, yaitu 

tercapainya tujuan tergntung pada kuat atau tidaknya motivasi yang 

mendorongnya. Apabila motivasinya kuat tentulah perbuatan tersebut 

akan bisa sampai secara cepat kepada tujuannya namun apabila 
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motivasinya lemah, maka kemungkinan besar perbuatan tersebut tidak 

akan sampai kepada tujuannya.  

c) Motivasi berfngsi sebagai penyeleksi perbuatan  

Dalam hal tertentu, seseorang sangat mungkin mempunyai beberapa 

tujuan. Pencapaian tujuan tersebut memerlukan tindakan yang harus 

dilakukan. Perbuatan apapun yang dialkukan oleh seseorang 

tergantung pada sejauh mana motivasinya sehingga mampu 

menimbulkan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut. 

Dengan demikian perbuatan tersebut didasarkan kepada motivasi yang 

lahir dari dalam diri seseorang untuk mencapai hal tertentu.  

Disamping fungsi motivasi diatas, terdapat pula beberap faktor yang 

mempengaruhi timbulnya sebuah motivasi dalam melaksanakan pekerjaan dan 

dapat bersifat internal maupun eksternal. Diantara faktor-faktor internal tersebut 

adalah : 

a. Persepsi seseorang mengenai diri sendiri 

b. Harga diri 

c. Harapan pribadi 

d. Kebutuhan 

e. Keinginan 

f. Kepuasan kerja dan  

g.  Prestasi kerja yang dihasilkan 

Selain faktor-faktor internal diatas, terdapat pula faktor eksternal 

diantaranya :  
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a. Jenis dan sifat pekerjaan  

b. Kelompok kerja dimana seseorang bergabung 

c. Organisasi tempat kerja  

d. Situasi lingkungan pada umumnya, serta  

e. Sistem imbalan yang berlaku dan cara penerapannya. 

Keberhasilan suatu lembaga pendidikan dpat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, faktor tersebut dapat berupa faktor yang datang dari dalam maupun dari 

luar embaga pendidikan itu sendiri. Dari sekian banyaknya faktor tersebut maka 

faktor motivasi kerja guru merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 

keberhasilan sebuah lembaga pendidikan.  

2.5.3  Teori-teori Motivasi 

Motivasi adalah sebuah konsep umum yang digunakan dalam berbagi 

bidang. Sehingga para pakar mencurahkan perhatiannya guna mengkaji secara 

lebih mendalam. Dari hasil kajian tersebut lahirlah berbagai teori-teori tentang 

motivasi yang dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena 

kehidupan manusia. Setidaknya terdapat beberapa teori-teori motivasi yang 

dirumuskan oleh para ahli dan dikenal dalam dunia psikologi, diantaranya adalah :  

a. Teori Aktualisasi diri dari Marslow 

Teori ini dikembangkan oleh Abrahan Marslow tahun ( 1908-

197) merupakan seseorang psikolog humanis yang berpendapat bahwa 

manusia dapat bekerja kearah kehidupan yang lebih baik, menurutnya 

kebutuhan manusia tertata secara kierarkis, apabila kebutuhan dasar 

manusia terpenuhi maka akan timbul kebutuhan yang lebih tinggi lagi, 
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manusia akan memenuhi yang lebih tinggi dari sebelumnya dan 

seterusnya.  

Marslow membagi kebutuhan manusia menjadi dua (2) 

kelimpok yaitu kebutuhan metabolisme dan kebutuhan untuk tumbuh. 

Kebutuhan metabolisme adalah kebutuhan fisiologis manusia seperti 

halnya lapar, haus, dan sebagainya. Apabila manusia sudah dan telah 

memenuhi kebutuhan tersebut manusia akan mencari kebutuhan-

kebutuhan lainnya sperti kebutuhan keamanan, rasa cinta, 

kebersamaan dan sebagainya. Sedangkan kebutuhan tumbuh adalah 

kebutuhan aktualisasi diri. Berikut ini disajikan skema atau model 

tingkatan kebutuhan manusia.  

 

 

 

 

 

 

b. Teori Motivasi Hasil (Product) 

Dikemukakan oleh David C. Me. Clelland dari Amerika Serikat 

menurutnya bahwa sistem ekonomi dan sosial masyarakat juga 

mempengaruhi hasil motivasi prestasi (hasil akhir). Menurutnya 

motivasi memiliki dua faktor yang penting diantaranya adalah tanda 

dari lingkungan (Stimuli) dan bangkitnya efeksi dari individu. Agen 
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pembawanya adalah keluarga dan masyarakat, begitupun dengan 

masyarakat yang berpengaruh terhadap orientasi pengembangan 

prestasi. Orang-orang disekitar anak akan menginspirasi mau jadi apa 

suatu saat nanti. 

Teori ini melatar belakangi adanya keinginan bekerja setelah 

melihat orang lain yang sukses disuatu bidang sehingga menarik minat 

bagi orang lainnya lagi untuk mampu bekerja ditempat yang sama. 

Contoh terdekat ketika sanak keluarga atau tetangga di kota-kota besar 

sanggup berpakaian yang lebih baik maka setidaknya orang-orang 

sekitarnya akan mengikuti cara berpakaiannya.    

c. Teori Motivasi Belajar menurut Grestalt 

Pelopor utamanya adalah Thordike bahwa jika hubungan 

stimulus-respon memberikan kepuasan maka pada hubungan stimulus-

respon pada situasi yang sama akan mengulang dan memperkuat 

hubungan stimulus-responnya. Sebaliknya jika hubungan stimulus-

respon menghasilkan ketidakpuasan, maka hubungan ini dapat 

dikatakan sangatlah lemah dan akan ditinggalkan.  

Thordike bereksperimen dengan kucing (binatang) dalam kotak 

krangkeng dan makanan, kucing dilaparkan terlebih dahulu untuk 

melihat respon ketika percobaan di mulai maka akan terlihat usaha yang 

akan dilakukan apabila merasa tidak memiliki makanan. Sama halnya 

dengan proses belajar yang memiliki ketidaktahuan mengenai pelajaran 

agar berusaha untuk mempelajari sehingga mampu mengerti dan 
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memahami pelajaran yang dimaksud. Akan tetapi terlepas dari hal 

tersebut tergantung dari pribadi seseorang yang mengalami hal yang 

serupa.  

2.6 Hubungan antar Variabel 

2.6.1 Hubungan antara Kompetensi terhadap Kinerja Guru 

Secara alamiah hubungan antara kompetensi dengan kinerja guru tidak 

terlepas dari adanya keinginan untuk mampu memenuhi kewajiban guru sebagai 

pendidik dan sebagai tugasnya mengajarkan pengetahuan kepada orang lain. 

Landasan ini karena adanya ketetapan yang mengatur bahwa guru adalah pendidik 

dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lewat pemuda bangsanya.  

Hubungan kedua variabel ini diperjelas dengan adanya teori motivasi kerja 

dimana dalam teori tersebut menganggap bahwa dalam mengajar merupakan 

pekerjaan yang dinamis, selalu mengalami perkembangan dan kemajuan serta 

sama halnya dengan jenjang karir seseorang. Sampai disini semakin jelas bahwa 

dari ketidaktahuan apa-apa ketika kompetensi seseorang sudah mengalami 

pemenuhan kewenangan maka akan meningkatkan kinerjanya sehingga untuk 

mencapai hal yang tidak mungkin saja mampu dicapainya (Djaali, 2011). 

Thelma G. Alper sebagai seorang pencetus teori motivasi karir 

menjelaskan bahwa motivasi karir mengandung harapan yang didalamnya ada 

standar keunggulan tertentu. Menurutnya orang-orang yang motivasi berkarirnya 

baik ditandai dengan adanya hal-hal tertentu yang sanggup dimiliki misalnya saja 

sukanya seseorang terhadap situasi kerja yang menutut tanggungjawab pribadi, 

tujuannya realistis, cekatan dalam menyelesaikan pekerjaan, senang berkerja 
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secara sendiri dan bersaing menunjukkan kemajuan prestasinya, dan mampu 

menangguhkan pemuasan sesaat demi karirnya yang lebih baik (Djaali, 2011).  

2.6.2 Hubungan antara Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Guru 

Adanya persaingan kerja yang semakin hari semaki ketat membuat semua 

elemen dunia kerja untuk mempertimbangkan langkah yang paling tepat untuk 

dijadikan sebagai alternative dalam menyiasati persaingan tersebut. Sebagai 

dampak dalam manajemen dunia kerja membuat semakin kompleks peluang kerja 

terkhusus dunia pendidikan. Dimana dunia pendidikan menekankan kepada setiap 

guru dan tenaga kerja untuk mampu beradaptasi sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki.  

Situasi inilah yang menuntut sebagian besar manajemen dunia pendidikan 

mengolah sekolah dengan analisis linier sehingga ketika dalam proses penerimaan 

tenaga kerja tidak lagi mengutamakan lobi-lobi atau hanya mencari keuntungan 

semata akan tetapi proses penerimaan yang dilakukan sudah sesuai dengan 

permintaan yang sebenarnya. Namun ada baiknya sekolah tertentu menerapkan 

sebuah system yang mampu menjaga keberlangsungan proses pengajaran secara 

bertahap. Salah satu langkah yang diambil adalah pemantapan kegiatan yang 

secara berkala bagi guru dan tenaga kerja lainnya.  

Pengaktipan evaluasi sebagai dasar kondusifnya lingkungan kerja 

dianggap sangat tepat sebab aktifitas yang paling dapat dilihat dan paling umum 

dari aktifitas semua kepegawaian. Adanya evaluasi kinerja yang secara bersamaan 

mampu mengoptimalkan potensi tenaga kerja untuk lebih produktif dalam 

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Walaupuan manfaat dan hasilnya 
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harus menunggu dan membutuhkan waktu yang relative lama akan tetapi hasilnya 

akan lebih baik karena guru dan tenaga kerja lainnya telah melaksanakan proses 

pelatihan yang mampu mengoptimalkan kinerja bagi setiap guru dan tenaga kerja 

lainnya.   

2.6.3 Hubungan antara Motivasi terhadap Kinerja Guru 

Bentuk hubungan motivasi terhadap kinerja guru yang didasarkan kepada 

rasa cinta sebagaimana yang dijelaskan oleh Marslow dalam teorinya, sebenarnya 

tidak hanya ditujukan kepada diri pribadi seorang pendidik, guru, dosen ataupun 

pekerjaan yang serupa dengan pendidikan akan tetapi kembali melihat dampak 

yang sesungguhnya. Dimana salah satu kebutuhan siswa dalam tingkatan motivasi 

karena adanya kebutuhan menjadi bagian berbagai kelompok sosial.  

Artinya terdapat faktor kebutuhan sosial yang didalamnya terdapat hal-hal 

yang dapat mempengaruhi motivasi itu sendiri. Maka motivasi seorang guru 

mampu menjadi tameng bagi seorang siswa untuk menjukkan kegigihannya dalam 

melakukan proses pembelajaran di sekolah. Sebab apabila dilihat dari 

hubungannya motivasi tidak hanya menjadi sebuah wacana ataupun perkataan 

semata namun motivasi mampu menjadi sebuah kebutuhan dasar bagi guru 

ataupun siswa dalam menjalankan aktivitas mereka.  

Begitupun lingkngan sekolah dapa menjadi salah satu kebutuhan sosial 

baik bagi guru ataupun bagi siswa itu sendiri. Sehingga menjadi relevan bahwa 

motivasii yang tinggi akan meningkatkan kinerja guru dan tidak sampai disitu saja 

akan tetapi ketika motivasi tinggi mampu ditingkatkan, maka segala bentuk 

aktivitas baik berupa tugas, dan kewajiban lainnya akan terlaksana dengan baik 
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sebab guru yang bersangkutan telah menjalankan tanggungjawab yang sebenar-

benarnya.  

2.6.4 Hubungangan antara Kompetensi, Lingkungan Kerja dan Motivasi 

terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

Setiap kantor, dinas, lembaga ataupun sekolah mempunyai pegawai (PNS) 

yang sangat bervariasi latar belakangnya sehingga pekerjaan yang ada dalam 

tempat kerja tersebut akan lebih bervariasi juga. Semakin majemuknya latar 

belakang masing-masing pegawai sehingga memungkinka timbulnya 

permasalahan tanpa melihat bahwa tujuan yang akan dicapai adalah sama.  

Perbedaan dan kesalahpahaman dalam sebuah lembaga sebenarnya 

memiliki efek yang sangat merugikan baik dari segi sumberdaya manusianya 

ataupun dari sisi lembaganya. Olehnya itu dalam sebuah riset kali ini mencoba 

melihat apakah ada hubungan pengaruh yang ditimbulkan kompetensi, disiplin 

dan motivasi terhadap kinerja guru tanpa melihat perbedaan latar belakang 

masing-masing individu guru sebelumnya.  

Sebab apabila diperhatikan baik dari segi faktor kompetensi, disiplin 

ataupun motivasi tanpa melakukan risetpun telah terjawab bahwa faktor tersebut 

merupakan penyebab terjadinya penurunan kinerja guru. Akan tetapi untuk 

menemukan penjelasan secra ilmiah dan berdasarkan dengan data, fakta-fakta 

yang ada maka menjadi sebuah keinginan tersendiri untuk mencoba melihat 

secara jelas bagaimana pengaruh yang sebenarnya dengan memfokuskan riset di 

skala Lembaga Pendidikan SMK Negeri 1 Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar.  
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Jika memperhatikan berbagai teori baik yang menyangkut kompetensi, 

disiplin, ataupun motivasi apabila dikerjakan maka akan berdampak kepada 

peningkatan kinerja guru dan tugas-tugasnya. Sehingga menurut Hazberg dalam 

robbins (1959) bahwa terdapat dua faktor penting yang mampu mempengaruhi 

kinerja guru diantaranya adalah faktor internal individu seperti 

prestasi,pengakuan, dan tanggung jawab yang telah mencakup baik dalam segi 

kompetensi, disiplin ataupun motivasi. Sedangkan faktor kedua adalah faktor 

eksternal individu seperti kebijakan administrasi, kondisi kerja, tunjangan dan 

sebagainya.  

Kedua faktor ini mampu mempengaruhi seseorang untuk tidak 

menjalankan kompetensinya ataupun menjadi tidak disiplin bahkan kurangnya 

motivasi untuk bekerja yang akan mempengaruhi buruknya bahkan penurunan 

kinerja sekalipun. Untuk itu dalam berbagai teori dijelaskan bahwa peningkatan 

kapasitas kinerja guru bukan dilihat sebarapa jauh dirinya mampu untuk mengajar, 

bercakap ataupun menyampaikan dan mengerti kurikulum akan tetapi guru yang 

kompeten adalah akan lebih mampu menciptakan lingkungan yang lebih efektif 

dan akan mampu mengelolah lingkungannya sehingga transfer hasil belajar berada 

pada titik atau tingkat yang optimal (Oemar Hamalik, 2009) 

Berkaitan dengan teori perilaku dan teori situasional menjelaskan bahwa 

pendisiplinan dalam sebuah tatanan lembaga sekolah khususnya guru 

mengharuskan mengambil pendekatan kepada kepemimpinan yang menyatakan 

bahwa pemimpin harusnya memahami perilakunya, sifat-sifat bawahannya dan 

situasi sebelum menngunakan sautu gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan 
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teori ini mensyaratkan pemimpin untuk mempu memiliki keterampilan diagnostik 

dalam perilaku menusia. Maksudnya adalah pemimpin seharusnya menjadi contoh 

kepada bawahannya sehingga dalam mendisiplinkan sebuah aturan harusnya 

diawali dari seorang pemimpin terlebih dahulu sehingga akan berdampak kepada 

disiplinnya seluruh tenaga kerja dalam sebuah sekolah yang akan berampak pada 

peningkatan kinerja guru.  

  Terdapatnya situasi kerja yang tidak kondusif dan tidak teraturnya sebuah 

lembaga pendidikan akan menyebabkan tidak adanya motivasi bagi guru untuk 

bekerja lebih baik sehingga peningkatan kinerja akan lebih sulit. Untuk mensiasati 

hal tersebut maka berdasrkan teori hirarki kebutuhan sebenarnya sudah cukup 

mewakili untuk menjalsakan pengaruh motivasi terhadap peningkatan kinerja 

guru.  

Dimana teori ini menitik beratkan kepada kebutuhan dasar manusia yang 

harus terpenuhi. Apabila melihat situasi peningkatan kinerja guru maka 

setidaknya kebutuhan fsikologikal seperti nutrisi, makan dan minuman serta 

waktu senggang untuk beristirahat mampu dikelolah dengan baik. Dasar teori 

inilah yang menjadikan kejelasan mengapa variabel motivasi perlu ditingkatkan 

guna meningkatkan kinerja guru kedepannya.      
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Kerangka konsep sebenarnya adalah menggambarkan pengaruh tahap awal 

antara variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu pengaruh kompetensi, 

lingkungan kerja dan motivasi terhadap kinerja guru pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar.  

Dalam sebuah teori disebutkan bahwa pada dasarnya sistem ekonomi dan 

sosial masyarakat juga mempengaruhi hasil motivasi prestasi (hasil akhir). 

Menurutnya motivasi memiliki dua faktor yang penting diantaranya adalah tanda 

dari lingkungan (Stimuli) dan bangkitnya efeksi dari individu. Agen pembawanya 

adalah keluarga dan masyarakat, begitupun dengan masyarakat yang berpengaruh 

terhadap orientasi pengembangan prestasi. Orang-orang disekitar anak akan 

menginspirasi mau jadi apa suatu saat nanti. 

Teori ini menjelaskan bagaimana keinginan seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan setelah melihat orang-orang disekitarnya telah sukses 

dengan apa yang mereka capai. Teori ini berpandangan bahwa dalam sebuah 

pekerjaan hal yang paling utama yang perlu dilakukan adalah bagaimana 

memulainya, melaksanakan keinginan dan mencapai keinginan tersebut sehingga 

menjadi sebuah kinerja yang mampu diciptakan oleh diri sendri.    

Kerangka konsep yang baik adalah penjelasan secara teoritis hubungan 

antara variabel yang akan diteliti sehingga untuk melihat model awalnya dapat 

dilihat pada kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini : 
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Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

Dari skema tersebut, maka dapat dilihat arah pengaruh masing-masing 

variabel bebas terhadap variabel terikat. Adanya pelayanan pengajaran yang baik 

tentunya tidak terlepas dari kinerja guru yang dapat dipengaruh dari ketiga 

variabel bebasnya yaitu baik dari kompetensinya, pelatihan yang dijalaninya dan 

sanggup diterapkan dalam proses transfer ilmu pengetahuan, dan tentunya 

motivasinya sebagai guru.  

Kompetensi X1 

Indikatornya : 

a. Pengetahuan 

b. Pemahaman 

c. Skil 

d. Sikap 

e. Nilai 

 
Lingkungan Kerja X2 

Indikatornya :  

a. Suasana Kerja 

b. Rekan kerja 

c. Fasilitas kerja 

d. Udara tempat kerja 

e. Keadaan tempat kerja 

f. Keamanan 
 

Motivasi X3 

Indikatornya :  

a. Pekerjaan  

b. Suasana kerja  

c. Atasan yang baik 

d. Fasilitas kerja 

e. Capaian Kerja 

Kinerja Guru  
Y 

Indikatornya :  

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Waktu 

d. Kerjasama 

Pengertian 
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Kinerja seseorang akan terlihat apabila segala aktivitas wajibnya mampu 

dikerjakan dengan baik. Akan tetapi sebuah kinerja akan terwujud apabila segala 

faktor yang mempengaruhinya mampu dijalankan dengan sebaik tanpa adanya 

sikap dan perbuatan yang mampu mengurangi kinerjanya sebagai guru. 

Kompetensi misalanya adalah sebuah kemampuan untuk melaksanakan suatu 

tugas keterampilan, sikap dan apresiasi yang sangat diperlukan untuk menunjang 

keberhasilan pekerjaan. Sedangkan lingkungan kerja yang dianggap sebagai 

sebuah evaluasi atau pengetahuan tambahan oleh guru dalam melaksanakan 

proses mengajarnya yang tidak menutup kemungkinan lingkungan kerja yang 

dijalankan mampu diterapkan sehingga mampu ditiru oleh anak didiknya. 

Kemudian motivasi kerja adalah sebuah kejadian yang berada disekitar pengawai 

dalam mendukung kinerja untuk menjalankan tugasnya.  

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

yang telah ditentukan. Untuk itu dalam menentukan hipotesis penelitian maka 

harus berlandaskan teori dan kerangka konseptual penelitian, hipotesis dalam 

penelitian ini adalah :  

1) H01  : Tidak terdapat pngaruh positif antara kompetensi terhadap kinerja 

guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar 

Ha1  : Terdapat pngaruh positif antara kompetensi terhadap kinerja guru 

di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar 
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2) H02  : Tidak terdapat pngaruh positif antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 

Selayar  

Ha2 : Terdapat pngaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar 

3) H03  : Tidak terdapat pngaruh positif antara motivasi terhadap kinerja 

guru di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar 

Ha3 : Terdapat pngaruh positif antara motivasi terhadap kinerja guru di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar 

4) H03  : Tidak terdapat pngaruh positif antara kompetensi, lingkungan kerja 

dan motivasi terhadap kinerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Selayar 

Ha3 : Terdapat pengaruh positif antara kompotensi, lingkungan kerja dan 

motivasi terhadap kinerja guru di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Selayar 

3.3 Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel  

 Defenisi operasional merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memberikan defenisi bagi setiap variabel yang dipilih, dilibatkan bahkan 

digunakan dalam pemodelan penelitian beserta indikator-indikator yang akan 

disusun berdasarkan variabel tersebut sehingga menjadi jelas dan tidak kehilangan 

arah dalam proses penelitian (Sugiyono, 2019). Berikut ini defenisi operasional 

masing-masing variabel diantaranya : 
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Tabel 3.1 

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

 

Variabel Defenisi Indikator Pengukuran 

 

Kompetensi 

(X1 

Kemampuan untuk dapat 

melaksanakan suatu 

tugas, keterampilan sikap 

dan apresiasi yang 

diperlukan untuk 

menunjang keberhasilan.  

a. Pengetahuan 

b. Pemahaman 

c. Skil 

d. Sikap  

e. Nilai 

Dalam penelitian ini 

pengukuran yang 

digunakan adalah 

Skala likert 

 

Lingkungan 

kerja 

(X2) 

 

 

Keadaan sekitar tempat 

kerja baik berupa 

infrastruktur ataupun 

keadaan tempat mengajar 

yang menyenangkan bagi 

guru yang bersangkutan  

a. Suasana Kerja 

b. Rekan kerja 

c. Fasilitas kerja 

d. Udara tempat 

kerja 

e. Keadaan tempat 

kerja 

f. Keamanan  

 

 

Dalam penelitian ini 

pengukuran yang 

digunakan adalah 

Skala likert 

 

Motivasi 

(X3) 

 

Segala sesuatu yang 

mendorong seseorang 

untuk tetap 

melaksanakan 

pekerjaannya dan 

menjadikannya sebagai 

kewajiban untuk 

pekerjaannya 

a. Pekerjaan  

b. Suasana kerja  

c. Atasan yang 

baik 

d. Fasilitas kerja 

e. Capaian Kerja  

 

Dalam penelitian ini 

pengukuran yang 

digunakan adalah 

Skala likert 

 

Kinerja Guru 

(Y) 

 

Hasil kerja yang dicapai 

setiap guru dari caranya 

bekerja dalam 

melaksanakan aktivitas 

kerja 

a. Kualitas 

b. Kuantitas 

c. Waktu 

d. Kerjasama 

e. Pengertian 

Dalam penelitian ini 

pengukuran yang 

digunakan adalah 

Skala likert 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, yaitu sebuah pendekatan yang menekankan kepada pengujian teori-

teori atau hipotesis melalui metode pengukuran variabel-veriabel penelitian dalam 

angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statis dan permodelan 

sistematis (Efferin, 2008:47). 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Tempat dan lokasi penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 31 

Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar 

Kode Pos 92812. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2021 sampai dengan 

selesai.  

4.3 Populasi dan Sampel 

 4.3.1 Populasi 

  Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya 

(Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini adalah Guru Pegawai 

Negeri Sipil (PNS) pada satuan tugas di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Selayar yang berjumlah 37 orang.  
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4.3.2 Sampel 

  Sampel adalah sebagian atau wakil yang mampu mewakili segenap 

jumlah total populasi yang akan diteliti. Bila populasi sangat banyak, dan 

peneliti tidak mampu mempelajari/memahami semua yang ada pada 

populasi yang disebabkan karena keterbatasan dana, waktu dan tenaga 

maka peneliti dapat melakukan pengecekan atau pemilihan pada sampel 

yang diambil secara acak pada populasi yang ditetapkan (Sugiyono, 2016) 

  Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik atau metode Sampling Jenuh, yaitu teknik penentuan sampel 

dimana semua populasi digunakan sebagai sampel, dengan catatan 

populasi pada penelitian yang dilakukan adalah kecil.  

  Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah semua guru 

PNS pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar yang 

berjumlah 37 orang dengan rincian sebagai berikut :  

Tabel 4.1 

Jumlah Sampel Penelitian  

SMK Negeri 1 Selayar 

 

No Pangkat/Golongan Jumlah (Orang) 

3 Golongan III 18 Orang 

4 Golongan IV 19 Orang  

 Total  37 orang 

    Sumber Data : Primer, 2021 

 

4.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Agar dengan mudah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan 

dalam sebuah penelitian, maka dalam penelitian ini dan peneliti merencanakan 
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atau berencana melakukan pengumpulan data penelitian dengan berbagai ditahap 

diantaranya : 

1. Kuesioner 

Karena menggunakan sebuah kuesioner dimana terdapatnya 

berbagai pernyataan tertulis untuk memperoleh informasi dari responden. 

Kuesioner merupakan alat pengumpul data dalam bentuk pernyataan 

tertulis yang disusun secara sistematis, baik berupa pilihan jawaban 

pernyataan maupun pertanyaan essay dan diberikan langsung kepada 

responden guna mendapatkan informasi yang detail terkait dengan hal-hal 

mengenai tanggapan terhadap variabel yang diteliti (Budi Trianto, 2016). 

Adanya pernyataan dalam kuesioner harus sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti dan memperoleh data berkaitan dengan 

kompetensi, disiplin, motivasi serta kinerja pegawai. Bobot penilaian 

angka kuesioner dalam penelitian ini menggunakan skala likert yaitu 

metode yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 

seseorang terhadap keadaan sosial. Dimana variabel yang diukur akan 

dijabarkan menjadi indikator variabel dan kemudian dijadikan tolak ukur 

untuk menyusun sistem pertanyaan atau pernyataan (Budi Trianto, 2016). 

Skala likert yang digunakan untuk menjawab bagian pernyataan 

dalam penelitian ini memiliki lima (5) kategori, sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

Pengukuran Skala Likert 

 

No.  Jawaban Bobot Nilai 

1 SS =    Sangat Setuju 5 

2 S =    Setuju 4 

3 KS        =    Kurang Setuju 3 

4 TS                =    Tidak Setuju 2 

5 STS =    Sangat Tidak Setuju 1 

  Sumber Data : Primer, 2021 

 

Dengan memperhatikan jawaban dari setiap instrumen yang 

menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai 

sangat negetaif. Artinya skor (1) minimal menunjukkan penilaian 

tanggapan negatif yang dipilih oleh responden. Sedangkan untuk skor (5) 

maksimal menunjukkan tanggapan paling positif yang dipilih oleh 

responden (Budi Trianto, 2016) 

2. Wawancara dengan Rekaman 

Selain menggunakan kuesioner dalam penelitian ini juga 

menggunakan proses pengumpulan data dengan menggunakan alat 

komunikasi berupa rekaman HP dan rekaman khusus perekam suara. 

Dimana rekaman yang diperoleh mampu menjadi jawaban argumen yang 

mampu membantu jawaban penelitian secara ilmiah. Sumber data yang 

dipilih adalah responden yang memiliki kapabilitas dan menduduki jabatan 

penting dalam ruang lingkup penelitian.  

Diantara sumber data yang dipilih adalah responden kepala 

sekolah, wakil kepala sekolah, petugas absensi kehadiran guru, dan para 

guru yang memiliki tugas yang berkaitan dengan administrasi Sekolah 
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Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar. Dari sumber data inilah 

kemudian direkam untuk menguatkan jawaban yang akan ditampilkan 

nantinya dan siap untuk diseminarkan.  

4.5 Jenis dan Sumber Data 

4.5.1 Jenis Data 

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif 

yang diperoleh dari susunan administrasi kerja Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Selayar yang dapat dibuktikan dengan angka-angka yang akan 

diolah dan dianalisis sesuai dengan metode analisis yang digunakan sehingga 

dapat terlihat hasilnya.  

4.5.2 Sumber Data 

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah sebagai berikut :  

a. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui kuesioner yang 

dibagikan kepada para Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Selayar.  

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumentasi, catatan dan rekaman 

pada saat melakukan tanya jawab di Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) Negeri 1 Selayar. Kemudian terdapat beberapa data yang 

dikumpulkan seperti data mengenai sejarah panjang perjalanan 

sekolah, jumlah pegawai, struktur sekolah, dan literatur-literatur yang 
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dikeluarkan serta data lain yang berkaitan dengan apa yang akan 

diteliti.  

4.6 Metode Analisis Data 

 Data yang telah dikumpulkan dari hasil penyebaran kuesioner akan 

dianalisis dengan menggunakan rumus yang sesuai dengan pendekatan penelitian. 

Peneliti melakukan pengujian analisis data dengan menggunakan bantuan 

program SPSS versi 21.0. Dalam penelitian ini, karena menggunaka analisis 

regresi liner berganda maka terdapat beberapa pengujian yang perlu dilakukan 

diantaranya : 

4.6.1 Uji Kualitas Data 

a. Uji Validitas 

Uji validitas data adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui 

bukti bahwa instrumen, teknik atau proses yang digunakan untuk 

mengukur sebuah konsep benar-benar mengukur konsep yang 

dimaksud. Uji ini bertujuan semata-mata untuk mengetahui valid atau 

tidaknya suatu item pernyataan yang dapat dilihat dengan cara 

membandingkan r-hitung dengan r-tabel yaitu dengan persepsi : 

1) Jika r-hitung ˃ r-tabel maka data dapat dikatakan 

valid/bersyarat 

2) Jika r-hitung ˂ r-tabel maka data dapat dikatakan tidak 

valid 
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b. Uji Reliabilitas 

Uji ini dilakukan karena ingin melihat sejauh mana hasil 

pengukuran dengan menggunakan objek yang sama dan menghasilkan 

data yang sama pula sehingga sehingga adanya konsistensi pengukuran 

yang baik. Tingkat reliabilitas suatu konstruk atau variabel penelitian 

dapat dilihat dari hasil hitungan statistik yaitu dengan istilah Cronbach 

Alpha, yaitu suatu variabel dikatakan reliabel apabila memberikan nilai 

Cronbach Alpha ˃ 0,60. Selama nilai alphanya mendekati 1 maka nilai 

reliabilitas datanya semakin terpercaya (Sugiyono, 2016). 

 4.6.2 Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan karena ingin mengetahui, melihat atau 

menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak digunakan dalam penelitian. 

Adapun kriteria persyaratan asumsi klasik yang harus dipenuhi oleh model regresi 

linier bergandanya sebelum data tersebut dianalisis adalah sebagai berikut 

(Trianto, 2016). 

a) Uji Normalitas Data 

Pada pengujian ini dilakukan karena untuk mengetahui normalnya 

atau tidaknya sebuah data penelitian karena data yang berdistribusi 

normal bisa dianggap dapat mewakili populasi. Asumsinya 

normalitas akan terpenuhi jika data menyebar secara merata pada 

sekitar girs diagonal dan mengikuti arah garis. Uji normalitas data 

juga di lakukan melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai Sig 
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pada uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 maka data 

tersebut dapat dikatakan terdistribusi normal.  

b) Uji Heteroskodastisitas Data 

Dalam pengujian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dan residual 

tetap, maka dapat dikatakan homokedastisitas. Jika berbeda, maka 

dapat dikatakan heterokedastisitas. Artinya tidaknya 

heterokedastisitas dapat diketahui melalui grafik Scatterplot antar 

nilai prediksi variabel bebas dengan nilai residualnya. Berikut 

dasar analisis yang dapat digunakan adalah :  

1) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk 

pola tertentu yaitu berbentuk secara teratur baik seperti 

bergelombang, melebar ataupun menyempit maka terjadi 

heterokedastisitas 

2) Jika tidak ada yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas 

dan dibawah angka 0 pada sumbuh Y maka tidak terjadi 

heterokedastisitas 

c) Uji Multikolinearitas Data 

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas memiliki masalah multikolinearitas atau tidak. 

Multikolinearitas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat 

rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas. 
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Pengujian multikolinearitas dapat dilakukan dengan melihat 

Varians Inflation Factor (VIF). Secara umum batasan yang 

digunakan adalah adanya multikolinearitas nilai toleransi ˃ 0,10 

atau sama dengan nilai ˂ 10.  

4.6.3 Analisis Regresi Linear Berganda 

 Analisis regresi merupakan suatu analisis yang digunakan untuk 

mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Analisis ini 

digunakan untuk menentukan seberapa besar pengaruh hubungan 

beberapa variabel bebas yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan 

demikian untuk menandai variabel bebas maka dalamsebuah penelitian 

biasanya di tandai X1, X2, dan X3 dan seterusnya dengan variabel terikat 

biasanya disebut Y. Sehingga dalam penelitian ini apabila untuk melihat 

hubungan fungsionalnya adalah sebagai berikut : 

  Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e 

 Dimana :  

  Y  = Kinerja Guru 

  a  = Konstanta 

  b  = Koefesien Regresi 

  X1  = Kompetensi 

  X2 = Lingkungan Kerja 

  X3 = Motivasi  

  e  = Tingkat kesalahan/margin error 
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 4.6.4 Uji Hipotesis 

Sebuah model regresi sudah memenuhi syarat asumsi klasik, maka akan 

digunakan untuk menganalisi melalui pengujian hipotesis diantaranya : 

1) Uji Parsial (Uji t) 

Uji ini adalah untuk mengetahui hubungan masing-masing 

atau secara parsial apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau 

tidak antara semua variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Pengujain ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai t-

hitung masig-masing variabel bebas dengan nilai t-tabel dalam 

tingkat error/signifikansi sebesar 5% (α = 0,05) dengan kriteria 

pengambilan keputusan yaitu  : 

(a) Jika t-hitung ˂ t-tabel pada α = 5% maka H0 diterima 

(b) Jika t-hitung ˃ t-tabel pada α = 5% maka H1 ditolak 

2) Uji Simultan (Uji f) 

Pada bagian ini dilakukan pengujian karena peneliti ingin 

mengetahui apakah seluruh variabel bebas (Kompetensi, 

Lingkungan Kerja dan Motivasi) secara bersama-sama atau secara 

simultan mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel terikat (Kinerja Guru). Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel pada tingkat 

signifikansi sebesar 5%.  
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3) Koefesien Determinasi (R2) 

Koefesien determinasi digunakan untuk mengetahui 

persentase sumbangan pengaruh variabel bebas secara serentak 

terhadap variabel terikat. Koefesien ini menunjukkan seberapa 

besar persentase variasi variabel bebas yang digunakan dalam 

model yang mampu menjelaskan variasi variabel terikat.  

Koefesien determinasi (R2) berkisar antara 0 sampai 1 yaitu 

(0 ≤ R2 ≤ 1). Jika determinasi semakin kecil maka dapat dikatakan 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. 

Hal ini berarti model yang digunakan tidak kuat untuk 

menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.  

Akan tetapi ketika nilai determinasi (R2) mendekati angka 

1, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin 

besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk 

menerangkan variasi pengaruh variabel bebas yaitu Kompetensi, 

pelatihan dan Motivasi guru terhadap variabel terikat yaitu Kinerja 

Guru.  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 

5.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan salah satu Kabupaten di 

Provinsi Sulawesi Selatan dengan letak dan bentangan alamnya berada disisi 

selatan Pulau Sulawesi, Kabupaten ini adalah satu-satunya wilayah yang terpisah 

dari daratan Pulau Sulawesi yang masuk dalam pemerintahan Provinsi Sulawesi 

Selatan. Sehingga tidak mengherankan kalau saja Kabupaten Kepulauan Selayar 

memiliki cuaca, adat bahkan tatanan masyarakat yang berbeda dengan kabupaten 

lainnya.  

Kabupaten Kepulauan Selayar sebelumnya bernama Kabupaten Selayar. 

Kabupaten ini merupakan salah satu kabupaten tertua di Sulawesi Selatan yang 

pernah disebut dalam buku Negara kertagama bahwa Negeri di Sulawesi Selatan 

menjadi taklukkan Kerajaan Majapahit salah satunya adalah Silaya’ (Selayar). 

Selayar juga disebut sebagai “Tanah Doang” atau tanah yang didoakan.   

Terkait dengan persoalan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Selayar, 

maka pada hakikatnya pendidikan itu tidak jauh dari lembaga atau sekolah. Di 

Selayar sendiri sekolah dan pendidikan sangat erat kaitannya dengan 

perkembangan sosial masyarakat, perkemangan yang dimksud terutama dalam 

tatanan pencarian kerja dan status sisoal. Pendidikan sendiri sampai hari ini telah 

berhasil membangun dan sanggup melestarikan nilai-nilai keluarga ke dalam 
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lingkungan pendidikan dan menjadi landasan utama dalam mewujudkan dan 

mengimbangi tantangan perkembangan zaman.  

Jika melihat sejarah kembali, maka pendidikan di Selayar erat kitannya 

dengan perkembangan pendidikan rakyat Indonesia yang selalu dieksploitasi oleh 

system yang ditanamkan leh dunia barat dibawah komando penguasaan 

kekaisaran Hindia Belanda. Sebagai bukti pada awal abad ke 20, berbagai 

kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah penjajah Belanda terhadap rakyat 

Indonesia menyangkut dengan Politic Etis yang berpangkal kepada kebijakan 

moral dan hutang budi.  

Adanya politik etis maka pada hari ini juga pembentukan pendidikan untuk 

rakyat Indonesia telah terbangun dan dijalankan berdasarkan pengawasan 

langsung pemerintah penjajah Belanda. Hingga terbentuknya sebuah perkumpulan 

pelajar yang berorientasi pada ajaran barat dengan pola perekrutan hanya 

diutamakan bagi keturunan china dan orang-orang pribumi serta anak bangsawan 

yang tercatat sebagai kerabat atau orang yang dekat dengan pemerintah Belanda.  

 Tepat tahun 1875 Dr. Benjamin Frederick Mathes mendirikansebuah 

sekolah keguruan dan kebudayaan bernama Bosman yang hanya diperuntuhkan 

untuk kalangan keluarga bangsawan Makassar dan Bugis. Akan tetapi pendidikan 

pada waktu itu sangatlah memiliki keterbatasan sebab kurikulum yang diterapkan 

tergantung dari keinginan pemerintah Belanda. Kerukilum yang diperkuat adalah 

keinginan pemerintah Belanda untuk mencerdaskan para pelajar melalui 3 poin 

saja yaitu membaca, menulis dan menghitung. 
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Selain karena pendidikan digembleng oleh penjajah Belanda, berbeda 

dengan pendidikan yang diterapkan oleh penjajah Jepang dimana pendidikan pada 

kali ini menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia mampu berpartisipasi dengan 

tujuan membantu jepang dalam segala hal apa saja. Sehingga pendidikan pada 

masa penjajahan Jepang sangat memiliki makna bagi keberlangsungan masa 

depan rakyat Indeonesia.  

Terdapat tiga prinsip pokok pada kebijksanaan di bidang pendidikan di 

masa penjajahan Jepang untuk Sulawesi secara keseluruhan termasuk di dalamnya 

pulau Selayar, diantaranya :  

a. Pendidikan ditata kembali atas keseragaman dan kesamaan atas seluruh 

kelompok etnis dan kelas social 

b. Secara sistematis pengaruh Belanda dihapuskan dari sekolah-sekolah 

sedangkan unsur-unsur kebudayaan Indonesia dijadikan sebagai 

landasan utama 

c. semua lembaga pendidikan dijadikan alat untuk memasukkan doktrin 

gagasan kemakmuran  Asia Tenggara di bawah pimpinan Kekaisaran 

Jepang  

Hingga memasuki tahun 1942, khususnya di Selayar masih banyak yang 

tidak mau bersekolah karena mereka menganggap bahwa system pendidikan yang 

diterapkan terlalu keras. Ditambah lagi pada waktu itu masih tidak adanya guru 

perempuan yang ditugaskan dalam mengajar para pelajar. Tantangan ini 

membukakan jalan bagi pemerintah Jepang di Selayar untuk melatih para guru 

khusus perempuan yang ditugaskan dalam melaksanakan pendidikan di Selayar.  
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Keberlanjutan pendidikan berbasis sekolah di Selayar menemui titik terang 

yaitu pada awal kemerdekaan dibentuklah sekolah dengan nama sekolah 

rakyat.Khusus sekolah ini tersebar di daratan Selayar sebanyak 33 sekolah rakyat 

dan 2 sekolah lanjutan yang ditempatkan masing-masing di Benteng sebagai 

Ibukota Selayar dan terdapat pula di Batangmata sebagai sekolah lanjutan 

pembantu.  

     Hingga sampai ini Sekolah Rakyat masih dapat dikenang sebab cikal 

bakal berdirinya SMK di Kabupaten Selayar berasal dari sekolah rakyat. Akan 

tetapi sebelum status nama SMK Negeri 1 Kepulauan Selayar ditetapkan 

sebelumnya bernama SMEA. Pada Tahun 1968 Sekolah Menengah Kejuruan 

Negeri 1 Benteng didirikan yang sampai hari ini masih bertahan dengan jumlah 

siswa terbanyak 871 orang.     

5.2 Deskripsi Karakteristik Responden 

Deskripsi karakteristik responden disajikan sebagai langkah untuk 

memahami setiap unsur yang terdapat dalam pribadi responden. Adanya 

penjelasan dari karakteristik responden tersebut maka sebuah hasil yang 

ditemukan dapat difahami secara lugas dan dimaknai secara luas. Untuk itu 

pembahasan karakteristik responden menjadi sangat penting untuk dilakukan.  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan mengenai 

karakteristik responden diantaranya tingkat pendidikan, Umur, Jenis kelamin dan 

lainnya yang terkait dengan responden yang dihadapi. Karakteristik tersebut 

menjadi sebuah pembahasan yang memerlukan penjabaran secara terperinci sebab 

dari karakteristik inilah sebuah tujuan penelitian dapat diperhatikan penyebab, 
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factor yang mampu menyebabkan sebuah penelitian perlu dilanjutkan ataupun 

sudah tidak memerlukan penelitina selanjutnya.  

5.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Salah satu ukuran yang perlu diperhatikan apabila sebuah lembaga 

pendidikan ingin diketahui kualitasnya maka pertimbangan yang paling utama 

adalah perlunya melihat jenjang pendidikan pendidiknya. Tingkat pendidikan 

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah jenjang pendidikan formal yang 

pernah diikuti dan ditamatkan oleh para responden.    

Tingkat pendidikan seseorang mampu mepengaruhi cara pandang, sikap 

dan perilaku seorang guru dalam menghadapi para anak didik begitupun terhadap 

berbagai permasalahan system pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat 

pendidikan seorang guru maka akan semakin faham permasalahan pendidikan 

yang terkadang banyak melibatkan unsur manajemen pendidikan yang perlu 

diperbaiki.    

Pola fikir responden dalam hal ini adalah jajaran guru dalam sebuah 

instansi pendidikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikannya. Sebab pola 

fikir yang matang dalam hal ini keteladanan dan kecerdasan seorang guru salah 

satunya akan diperoleh lewat pendidikan secara berjenjang. Sehingga tidak 

mengherankan apabila dalam sebuah pendidikan pengaturan sistem kelembagaan 

sebuah instansi sekolah tersusun dengan baik sesuai dengan sistem kelembagaan 

yang sebenarnya. Untuk itu berikut ini disajikan beberapa hasil karakteristik 

responden yang diperoleh dari hasil pengujian diantaranya : 
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Tabel 5.1 

Karakteristik Tingkat Pendidikan Responden 

Gol 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

III/a 4 10.8 10.8 10.8 

III/b 2 5.4 5.4 16.2 

III/c 1 2.7 2.7 18.9 

III/d 15 40.5 40.5 59.5 

IV/a 11 29.7 29.7 89.2 

IV/b 4 10.8 10.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 

 

Sesuai dengan tabulasi data pada Tabel 5.1 maka dapat dijelaskan bahwa 

terdapat sekitar 22 orang yang memiliki golongan III atau dapat dikatakan masih 

berstatus pendidikan sarjana (strata 1). Sehingga sesuai dengan hasil perhitungan 

maka dapat dikatakan untuk golongan III/a sekitar 4 orang atau terdapat sekitar 

10,8 persen (%). Untuk III/b sekitar 2 orang atau sekitar 5,4 persen (%), begitupun 

dengan golongan III/c sekitar 1 orang atau sekitar 2,7 persen (%) sedangkan untuk 

golongan III/d sekitar 15 orang apabila dipersenkan sekitar 40,7 persen (%).  

Kemudian terdapat sekitar 15 orang guru yang telah mencapai pendidikan 

baik masih berstatus sarjana ataupun telah mencapai gelar magister dengan rincian 

golongan bahwa untuk golongan IV/a terdapat sekitar 11 orang dengan sebaran 

29,7 persen (%). Begitupun dengan golongan IV/b terdapat sekitar 4 orang yang 

telah mencapai pada tingkat golongan masa jabatan atau sekitar 10,8 persen (%).  

Walaupun demikian, sebuah lembaga pendidikan sudah dapat dikatakan 

telah memenuhi syarat sebagai lembaga pendidikan yang mampu berkompeten 

dalam memdorong peningkatan pendidikan yang berkualitas. Sebab hal ini dapat 
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dibuktikan dari usaha para manajemen guru dalam memenuhi kriterianya sebagai 

guru yang mampu berkompeten terhadap pendidikan.           

5.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

Adanya perbedaan usia yang merujuk kepada berbedanya umur dari setiap 

guru tentunya akan berpengaruh kepada kesanggupannya dalam menjalani setiap 

tugas yang diberikan. Penyebaran responden ini senantiasa mengikuti trend dan 

tingkat keberhasilan mendidik. Umur merupakan salah satu identitas yang dapat 

dijadikan sebagai petunjuk untuk mengetahui sejauh mana kemampuan fisik, cara 

berfikir dan prduktifnya seorang guru. 

Selain dari hal tersebut, umur juga merupakan salah satu tanda untuk 

mengetahui keinginan seseorang akan suatu usaha yang ingin di dicapainya. 

Artinya guru yang memiliki umur yang masih muda cenderung memiliki 

keinginan untuk mengetahui hal-hal tertentu dan berkaitan dengan perkembangan 

pendidikan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh sebaran responden terkait 

dengan umurnya sebagai berikut :      

 

Tabel 5.2 

Karakteristik Umur Responden 

Umur 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

36 1 2.7 2.7 2.7 

38 2 5.4 5.4 8.1 

39 3 8.1 8.1 16.2 

40 1 2.7 2.7 18.9 

41 4 10.8 10.8 29.7 

42 2 5.4 5.4 35.1 

43 2 5.4 5.4 40.5 

44 1 2.7 2.7 43.2 

45 3 8.1 8.1 51.4 

46 3 8.1 8.1 59.5 

47 1 2.7 2.7 62.2 

48 1 2.7 2.7 64.9 

 49 3 8.1 8.1 73.0 
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51 2 5.4 5.4 78.4 

53 2 5.4 5.4 83.8 

54 1 2.7 2.7 86.5 

55 2 5.4 5.4 91.9 

56 1 2.7 2.7 94.6 

57 1 2.7 2.7 97.3 

59 1 2.7 2.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 

 

Seperti yang terlihat pada Tabel 5.2 bahwa responden dengan usia antara 

35 – 45 Tahun ditemukan sebanyak 19 orang dengan pembagian sekitar 1 orang 

yang masih berumur 36 Tahun atau sekitar 2,7 persen (%), 2 orang yang berumur 

sekitar 38 Tahun dengan capain sekitar 5,4 persen (%), sekitar 3 orang yang 

berumur 39 tahun atau sekitar 8,1 persen (%), sedangkan 1 orang yang memiliki 

umur 0 Tahun atau sekitar 2,7 persen (%), untuk umur antara 41 Tahun sekitar 4 

orang atau sekitar 10,8 persen, umur 42 sekitar 43 terdapat sekitar 4 orang dengan 

10,8 persen dan umur 44 tahun sampai 45 tahun sekitar 4 orang dengan hitungan 

sekitar 10,8 persen (%). Apabila ditotalkan dari 19 orang sekitar 51,3 persen (%).      

Usia produktif guru yaitu antara 35 – 45 Tahun, akan tetapi dalam 

kenyataannya umur yang diberikan sampai pada masa pensiun sekitar 60 tahunan 

maka dalam penelitian ini terdapat kisaran umur responden 46 – 55 Tahun yaitu 

apabila ditotalkan sebanyak 15 orang guru dengan pembagian sekitar 40,5 persen 

(%). Umur dengan potensi yang dimiliki adalah diatas rata-rata karena merupakan 

guru yang telah terlatih dan memiliki pengalaman yang mempuni untuk membina 

dan melakukan pengajaran yang efektif sesuai dengan pengalaman para guru.  
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Apabila tarakhir adalah terdapat beberapa guru senior karena telah 

berumur sekitar 56 tahun keatas. Dimana guru ini merupakan guru yang sudah 

kenyang dengan berbagai pembekalan dan berbagai system pendidikan yang silih 

berganti dari setiap masa. Jumlah guru yang terdaftar di umur 56 tahun keatas 

sekitar 3 orang atau sekitar 8,1 persen (%). 

Usia atau umur menjadi salah satu karakteristik yang perlu dibahas sebab 

memiliki keterkaitan yang erat dengan proses peningkatan kinerja guru 

dikemudian hari. Setidaknya terdapat beberapa umur guru yang perlu diperhatikan 

untuk diberikan berbagai pengarahan dalam hal proses evaluasi dalam 

menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pengajar.  

5.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Dalam sebuah instansi ataupun lembaga pendidikan bagi guru dan tenaga 

pengajar pada dasarnya terdapat beberapa orang yang saling bekerjasama namun 

tidak menutup kmungkinan adanya pembagian jenis kelamin antara laki-laki dan 

perempuan yang terkadang disesuaikan dengan kesanggupannya dalam 

mengajarkan mata pelajaran kepada anak didiknya. Maka terdapat pula hasil uji 

mengenai validnya data karakteristik jenis kelamin diantaranya :  

Tabel 5.3 

Karakteristik Jenis kelamin Responden 

JK 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

L 11 29.7 29.7 29.7 

P 26 70.3 70.3 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 
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 Sesuai dengan hasil pengujian pada table 5.3 maka dapat dikatakan bahwa 

terdapat sekitar 11 orang guru yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan valid 

untuk digunakan atau sekitar 29,7 persen (%). Sedangkan sisanya terdapat sekitar 

26 orang guru berjenis kelamin perempuan atau sekitar 70,3 persen (%).  

5.3 Deskripsi Variabel Penelitian 

5.3.1 Kempetensi Guru di SMK Negeri 1 Selayar 

Adanya tuntutan yang diberikan kepada guru sebagai salah satu kewajiban 

dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar, peran kompetensi dalam setiap 

kegiatan yang dilakukan selalu mengarah kepada penilaian kinerja oleh pihak 

sekolah yang bersangkutan ataupun lembaga, dinas terkait yang menaungi guru 

tersebut. Menyikapi akan pentingnya sebuah kompetensi tidak mengjadikan 

tempat tugas yang terpencil, terluar dari wilayah Indonesia sebagai masalah yang 

dihadapi.  

Kompetensi adalah bagian terpenting untuk menilai seseorang yang 

menekuni bidang pekerjaannya. Sehingga tidak salah apabila sebuah pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seorang guru dan menjadi 

bagian terpening bagi keberlangsungan pekerjaannya. Sebab hal ini akan 

berdampk pada perilaku-perilaku yang kognitif, efektif dan psikomotrik dengan 

sebaik-baiknya kinerja : 
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Tabel 5.4 

Deskripsi Variabel Kompetensi Guru  

SMK Negeri 1 Selayar 

 

x1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

32 3 8.1 8.1 8.1 

33 4 10.8 10.8 18.9 

34 3 8.1 8.1 27.0 

35 4 10.8 10.8 37.8 

36 4 10.8 10.8 48.6 

37 4 10.8 10.8 59.5 

38 2 5.4 5.4 64.9 

39 5 13.5 13.5 78.4 

40 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 

Jika melihat pencapaian kinerja dari total responden yaitu sebanyak 37 

orang dengan pembagian terdapat sekitar 14 orang yang memiliki kompetensi 

sekitar 37,8 persen atau relative baik karena sudah valid sesuai dengan hasil 

pengujian. Terdapat pula sekitar 23 orang yang memiliki tingkat kompetensi yang 

sangat baik atau dapat dikatakan tidak diragukan lagi sehingga apabila 

dipersengkan mencapai angka sekitar 62,1 persen (%).  

Artinya tingkat kompetensi yang dimiliki oleh total guru di SMK Negeri 1 

Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar sudah sesuai dengan harapan yang 

diinginkan. Untuk itu perlunya sebuah penyesuaian kegiatan ataupun proses 

pengajaran yang tersusun dengan baik sehingga para kompetensi yang dimiliki 

oleh setiap guu tidak mudah mengalami penurunan. Sebab guru yang baik apabila 

mampu meningkatkan kompetensinya secara berkala dari waktu ke waktu.  
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Berikut ini disajikan pula hasil pernyataan yang akan diajukan kepada 

setiap responden mengenai kompetensi guru diantaranya :   

Tabel 5.5  

Pertanyaan Kuesioner Variabel Kompetensi 

 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 15 40.5 40.5 40.5 

5 22 59.5 59.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 2.7 2.7 2.7 

4 16 43.2 43.2 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

 
5 23 62.2 62.2 100.0 

 
Total 37 100.0 100.0  
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p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 17 45.9 45.9 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 21 56.8 56.8 56.8 

5 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Dari semua pernyataan yang akan diajukan kepada para responden mulai 

dari P1 sampai kepada P9 maka responden dominan menjawab antara setuju dan 

sangat setuju yaitu antara 4 dan 5 dari item penilaian yang diajukan. Sehingga 

melihat table pernyataan diatas ditemukan hasil bahwa P1 sekitar 37,8 persen, 

pada pernyataan P2, 40,5 persen sampai pada p9sekitar 56,8 persen.  

5.3.2 Lingkungan Kerja Guru di SMK Negeri 1 Selayar 

Sebuah lembaga, tempat kerja, instansi ataupun badan serta sekolah yang 

dinaungi dan diawasi langsung oleh pemerintah tentunya memiliki sebuah 

lingkungan kerja yang terbilang dapat menyenangkan pegawainya dan mungkin 

saja dapat memberikan semangat yang berkesan terhadap keberadaan lingkungan 

kerjanya. Lingkungan kerja yang mampu mendisiplinkan seorang guru akan 

memberikan dampak yang besar terhadap sebuah lembaga yang menaunginya.      
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Banyak yang mengertikan bahwa sebuah lingkungan kerja yang baik akan 

berbeda dengan lingkungan kerja yang hanya mengejar profit dan tidak 

memperhatikan keberadaan lingkungan disekitarnya. Pendapat itu hanyalah 

sebahagian yang dituntut oleh sebuah organisasi namun yang paling terpenting 

adalah bagaimana sebuah organisasi mampu menyenangkan pekerjannya selama 

menjalani proses bekerja ataupun telah meninggalkan pekerjaannya.  

 Sebuah kesan yang akan tertanam bilamana sebuah intansi mampu 

menghidupkan lingkungan kerja yang efektif sesuai dengan pengharapan setiap 

visi dan misi organisasi. Nilai ini akan menjadi sebuah nilai tambah terhadap 

kinerja guru yang telah berkontribusi dengan baik sesuai dengan harapan 

kelembagaan dan cita-cita dari pada tempat bekerja. Dengan demikian berikut ini 

disajikan penilaian linkungan kerja oleh responden : 

Tabel 5.6 

Deskripsi Variabel Lingkungan Kerja Guru  

SMK Negeri 1 Selayar 

 
x2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

32 8 21.6 21.6 21.6 

33 3 8.1 8.1 29.7 

34 1 2.7 2.7 32.4 

35 3 8.1 8.1 40.5 

36 5 13.5 13.5 54.1 

37 7 18.9 18.9 73.0 

38 1 2.7 2.7 75.7 

39 3 8.1 8.1 83.8 

40 6 16.2 16.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 

Apabila berpedoman pada hasil penilaian sesuai dengan Tabel 5.4 maka 

dapat dijelaskan bahwa dari total responden yaitu sekitar 37 orang yang menilai 

pada dasarnya lingkungan kerja sangat menunjang bagi berjalannya sebuah 
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peningkatan kinerja guru. Seperti table diatas terdapat sekitar 15 orang yang 

menganggap bahwa lingkungan kerja itu perlu ditingkatkan ataupun baik bagi 

guru atau sekitar 40,5 persen (%). Sedangkan terdapat sekitar 24 responden atau 

sekitar 59,4 persen (%) yang menggap bahwa lingkungan kerja itu sangat perlu 

dikembangkan lebih baik lagi sehingga guru termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

Berikut ini disajikan pula hasil pernyataan yang akan diajukan kepada 

setiap responden mengenai lingkungan kerja guru diantaranya :   

Tabel 5.7  

Pertanyaan Kuesioner Variabel Lingkungan Kerja 

 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 5.4 5.4 5.4 

3 3 8.1 8.1 13.5 

4 24 64.9 64.9 78.4 

5 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 26 70.3 70.3 70.3 

5 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 18 48.6 48.6 48.6 

5 19 51.4 51.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 16 43.2 43.2 43.2 

5 21 56.8 56.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Dari semua pernyataan yang akan diajukan kepada para responden mulai 

dari P1 sampai kepada P10 maka responden dominan menjawab antara setuju dan 

sangat setuju yaitu antara 4 dan 5 dari item penilaian yang diajukan. Sehingga 

melihat table pernyataan diatas ditemukan hasil bahwa p3 yang dominan sekitar 

78,4 persen, pada pernyataan P5, 70,3 persen sampai pada P10 sekitar 37,8 

persen. 
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5.3.3 Motivasi Guru di SMK Negeri 1 Selayar 

Keberhasilan seorang guru dalam mencapai tujuan yang diinginkan tidak 

terlepas dari motivasi yang dilakukan dalam menunjang keberhasilan dirinya. 

Sebab guru yang memiliki kreatifitas tinggi dalam meningkatkan potensi dirinya 

akan memberikan dorongan dalam mencapai tujuannya. Terlepas dari hal tersebut, 

motivasi dianggap sebagai salah satu factor yang mampu memberikan efek yang 

tepat terhadap peningkatan kinerja seseorang.  

   Selain dari itu, motivasi juga dianggap sebagai sebuah penyemangat 

terhadap diri sendiri dalam mencapai jenjang kesuksesan di masa depan. Untuk itu 

tidak mengherankan jika motivasi dianggap sebagai serangkaian kegiatan 

seseorang yang tersusun dengan baik, baik tanpa disadari ataupun disadari dengan 

hasil kerja keras dan cerdas dalam mencapai tujuan akhir sebuah rencana.  

Begitu pentingnya sebuah motivasi dalam bertindak, berencana ataupun 

dalam bekerja sehingga dalam penerapannya pun terkadang memerlukan sebuah 

waktu yang terencana dengan baik. Sebagai pemimpin ataupun guru yang 

menginginkan penilaian yang baik dari atasannya tidak akan melakukan pekerjaan 

hanya sebatas menyeleaikan saja melainkan pekerjaan itu dilakukan sesuai dengan 

kaidah dan jalan yang mampu dipertanggung jawabkan kebenarannya.  

Motivasi dapat timbul karena adanya berupa tuntutan kebutuhan yang 

saling bersinggungan dalam menjalani pekerjaan seseorang. Bila mana sebuah 

tuntutan kebutuhan tidak sanggup dipenuhi dengan baik setidaknya motivasi 

untuk memperoleh keinginan tersebut akan selalu tercipta sebagai bentuk 

ketidakpuasan dalam memenuhi hasrat kebutuhannya. Sama halnya dengan 
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motivasi yang dihadapi oleh guru SMK negeri 1 Selayar Kabupaten Kepulauan 

Selayar diantaranya :  

Tabel 5.8 

Deskripsi Variabel Motivasi Guru  

SMK Negeri 1 Selayar 

 
x3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

33 1 2.7 2.7 2.7 

45 1 2.7 2.7 5.4 

46 1 2.7 2.7 8.1 

47 3 8.1 8.1 16.2 

48 2 5.4 5.4 21.6 

49 3 8.1 8.1 29.7 

50 4 10.8 10.8 40.5 

51 5 13.5 13.5 54.1 

52 2 5.4 5.4 59.5 

53 3 8.1 8.1 67.6 

54 1 2.7 2.7 70.3 

55 5 13.5 13.5 83.8 

56 2 5.4 5.4 89.2 

57 1 2.7 2.7 91.9 

58 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 

Berbeda dengan hasil capaian penilaian variabel laingnya, dimana jika 

diperhatikan pada table 5.5 maka akan terlihat bahwa penilaian rata-rata guru 

terhadap motivasi yaitu terdpat sekitar 37 orang memiki motivasi yang sangat baik 

bahkan sangat baik. Apabila dilihat dari table diatas maka 14 orang yang memiliki 

motivasi yang sangat baik yaitu sekitar 10,8 sampai 13,5 persen (%). Sisanya 

sekitar 23 orang yang memiliki motivasi baik atau sekitar 2,7 persen sampai pada 

8,1 persen. artinya semua responden sangat termotivasi dalam meningkatkan 

kinerjanya.   

Berikut ini disajikan pula hasil pernyataan yang akan diajukan kepada 

setiap responden mengenai motivasi guru diantaranya :   

 



 
81 

 

 
 

Tabel 5.9 

Pertanyaan Kuesioner Variabel Motivasi 

 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 4 10.8 10.8 13.5 

4 24 64.9 64.9 78.4 

5 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 1 2.7 2.7 5.4 

4 21 56.8 56.8 62.2 

5 14 37.8 37.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 1 2.7 2.7 5.4 

4 16 43.2 43.2 48.6 

5 19 51.4 51.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 
p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 4 10.8 10.8 13.5 

4 17 45.9 45.9 59.5 

5 15 40.5 40.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 15 40.5 40.5 40.5 

5 22 59.5 59.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 20 54.1 54.1 54.1 

5 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 21 56.8 56.8 56.8 

5 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 15 40.5 40.5 40.5 

5 21 56.8 56.8 97.3 

9 1 2.7 2.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 2.7 2.7 2.7 

4 18 48.6 48.6 51.4 

5 18 48.6 48.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 7 18.9 18.9 18.9 

3 8 21.6 21.6 40.5 

4 19 51.4 51.4 91.9 

5 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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p12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 7 18.9 18.9 18.9 

3 10 27.0 27.0 45.9 

4 10 27.0 27.0 73.0 

5 10 27.0 27.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Dari semua pernyataan yang akan diajukan kepada para responden mulai 

dari P1 sampai kepada P12 maka responden dominan menjawab antara setuju dan 

sangat setuju yaitu antara 4 dan 5 dari item penilaian yang diajukan. Sehingga 

melihat table pernyataan diatas ditemukan hasil bahwa p1 yang dominan sekitar 

37,8 persen, pada pernyataan P7, 54,1 persen sampai pada P12 sekitar 73,0 

persen. 

5.3.4 Tingkat Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Selayar 

Sesuai dengan konsep pendidikan, tugas pendidik itu ada tiga (3) macam 

baik berupa sebagai mentransfer ilmu pengetahuan, mentransfer nilai yang ada, 

serta mentransfer keterampilan yang dimiliki. Di samping tugasnya sebagai 

pendidik yang berkompeten melaksanakan tugas, pendidik yang mampu mencapai 

tingkat kinerja pada dasarnya mereka merupakan pendidik yang mampu dijadikan 

sebagai contoh.  

Sebab dalam kaidah pendidikan, pendidik bukan hanya berpatokan pada 

kemampuan akademiknya akan tetapi bagaimana dirinya mampu berkontribusi 

dalam memantapkan tingkah laku, merubah akhlak yang buruk, dan menjadi 

orang tua terhadap anak didiknya. Dalam mencapai langkah tersebut maka hal 
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yang perlu dioptimalkan adalah proses pendidikan harus sesuai dengan kaidah 

yang sebenarnya.  

Tabel 5.10 

Deskripsi Variabel Tingkat Kinerja Guru  

SMK Negeri 1 Selayar 

 
Y 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

30 1 2.7 2.7 2.7 

33 1 2.7 2.7 5.4 

34 1 2.7 2.7 8.1 

35 1 2.7 2.7 10.8 

36 6 16.2 16.2 27.0 

37 5 13.5 13.5 40.5 

38 8 21.6 21.6 62.2 

39 3 8.1 8.1 70.3 

40 5 13.5 13.5 83.8 

42 3 8.1 8.1 91.9 

43 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

Hasil oleh: spss.2021 

Seperti yang terlihat pada table 5.6 bahwa dari 37 total responden yang 

dilakukan pengamatan secara bersamaan diperoleh hasil bahwa terdapat sekitar 24 

responden yang memiliki peningkatan kinerja yang sangat baik atau sekitar 64,8 

persen (%). Sisanya adalah sekitar 13 rang yang memiliki peningkatan kinerja 

yang relative baik atau sekitar 35,1 persen (%).  

Berikut ini disajikan pula hasil pernyataan yang akan diajukan kepada 

setiap responden mengenai peningkatan kinerja guru diantaranya :   

Tabel 5.11 

Pertanyaan Kuesioner Variabel Peningkatan Kinerja 

 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 2.7 2.7 2.7 

4 16 43.2 43.2 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 2.7 2.7 2.7 

3 8 21.6 21.6 24.3 

4 27 73.0 73.0 97.3 

5 1 2.7 2.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 2.7 2.7 2.7 

4 28 75.7 75.7 78.4 

5 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 24 64.9 64.9 64.9 

5 13 35.1 35.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 17 45.9 45.9 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 2 5.4 5.4 5.4 

4 25 67.6 67.6 73.0 

5 10 27.0 27.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  
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p8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 18 48.6 48.6 48.6 

5 19 51.4 51.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 5.4 5.4 5.4 

3 8 21.6 21.6 27.0 

4 27 73.0 73.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

p11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 2 5.4 5.4 5.4 

4 20 54.1 54.1 59.5 

5 15 40.5 40.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

Dari semua pernyataan yang akan diajukan kepada para responden mulai 

dari P1 sampai kepada P11 maka responden dominan menjawab antara setuju dan 

sangat setuju yaitu antara 4 dan 5 dari item penilaian yang diajukan. Sehingga 

melihat table pernyataan diatas ditemukan hasil bahwa p1 yang dominan sekitar 

45,9 persen, pada pernyataan P6 45,9 persen sampai pada P12 sekitar 59,5 persen. 
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5.4 Hasil Perhitungan Statistik  

5.4.1 Uji Kualitas Data 

a. Uji validitas instrument variabel Kompetensi 

Dari instrument yang diuji cobakan ditemukan koefesien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan SPSS.  

ternyata menunjukkan bahwa semua item instrument tersebut 

dinyatakan valid (sig.rhit< 0.05) dengan hasil pengujian sebagai 

berikut : 

Tabel 5.12 

Hasil Uji Validitas Kompetensi 

 

Indikator r hit Sig Ket 

X1 

X1_1 0. 635 0.000 Valid 

X1_2 0.801 0.000 Valid 

X1_3 0.762 0.000 Valid 

X1_4 0.737 0.000 Valid 

X1_5 0.532 0.000 Valid 

X1_6 0.635 0.000 Valid 

X1_7 0.732 0.000 Valid 

X1_9 0.621 0.000 Valid 

 

b. Uji validitas instrument variabel Lingkungan kerja 

Dari instrument yang diuji cobakan ditemukan koefesien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan SPSS.  

ternyata menunjukkan bahwa semua item instrument tersebut 

dinyatakan valid (sig.rhit< 0.05) dengan hasil pengujian sebagai 

berikut : 
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Tabel 5.13 

Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 

 

Indikator r hit Sig Ket 

X2 

X2_3 0. 455 0.000 Valid 

X2_4 0.818 0.000 Valid 

X2_5 0.736 0.000 Valid 

X2_6 0.562 0.000 Valid 

X2_7 0.818 0.000 Valid 

X2_8 0.709 0.000 Valid 

X2_9 0.777 0.000 Valid 

X2_10 0.739 0.000 Valid 

 

c.    Uji validitas instrumen variabel motivasi  

Dari instrument yang diuji cobakan ditemukan koefesien korelasi 

dengan menggunakan analisis korelasi dengan menggunakan SPSS.  

ternyata menunjukkan bahwa semua item instrument tersebut 

dinyatakan valid (sig.rhit< 0.05) dengan hasil pengujian sebagai 

berikut : 

Tabel 5.14 

Hasil Uji Validitas Motivasi 

 

Indikator r hit Sig Ket 

X3 

X3_1 0. 326 0.000 Valid 

X3_2 0.446 0.000 Valid 

X3_3 0.789 0.000 Valid 

X3_4 0.824 0.000 Valid 

X3_5 0.749 0.000 Valid 

X3_6 0.562 0.000 Valid 

X3_7 0.653 0.000 Valid 

X3_8 0.625 0.000 Valid 

X3_9 0.411 0.000 Valid 

X3_10 0.348 0.000 Valid 

X3_11 0.325 0.000 Valid 

X3_12 0.493 0.000 Valid 
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d. Uji Reliabilitas 

Uji realibilitas  dimaksudkan untuk mengetahui  konsistensi instrumen. 

Semua  instrumen dikatakan  reliabel atau mempunyai tingkat kepercayaan yang  

tinggi, jika instrumen tersebut  memberikan hasil  yang tetap. Ini berarti bahwa 

instrumen dikatakan reliabel  apabila diujicobakan  pada subyek lain  dan dalam 

waktu yang lain pula  akan mempunyai hasil yang sama. Hasil uji  realibilitas dari 

masing-masing variabel dapat dilihat pada  Tabel  berikut : 

Tabel  5.15 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. 

Item  
Variabel  

Nilai Alfha 

Crombach’s 
Ket 

1 Kompetensi (X1) 0.836 Realibel 

2 Lingkungan Kerja (X2) 0.834 Realibel 

3 Motivasi (X3) 0.766 Realibel 

4 Peningkatan Kinerja  (Y) 0.753 Realibel 

 

Berdasarkan  perhitungan  hasil uji realibilitas   dari  masing-masing 

variabel dengan menggunakan  Program SPSS Versi 25 menunjukkan  bahwa 

semua variabel realibel, karena nilai alfha crombachtnya  melebihi dari  0,50.  

5.4.2 Uji Asumsi Klasik 

Analisis uji asumsi klasik dilakukan karena dianggap sebagai prasyarat 

dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat korelasi yang ditimbulkan oleh 

berbagai variabel bebas dengan menggunakan hasil dari pada perhitungan regresi 

linier berganda sebagai berikut ini : 
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a. Uji Normalitas Data  

Pengujian normalitas data digunakan untuk melihat apakah dlam 

sebuah regresi baik variabel bebas dan variabel terikat ataupun 

keduanya memimiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang 

baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. adapun hasil 

uji normalitas data dapat dilihat sebagaimana gambar berikut ini :  

Gambar 5.1 

Normalitas Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebagaimana terlhat pada grafik Normal P-P plot of regression 

Standardized Residual, maka yang terlihat adalah titik-titik menyebar 

disekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal (membentuk garis lurus), maka dapat dikatakan bahwa data 

terdistribusi normal dan model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi kinerja guru di sekolah SMK Negeri 1 Kabupaten 

Kepulauan Selayar berdasarkan dengan variabel bebas yang 

digunakan.   
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b.  Uji Heteroskodastisitas Data  

Tujuan dari pengujian ini adalah unuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu ke 

pengematan lain tetap, maka disebut hokoskodastisitas. Model regresi 

yang baik adalah tidak terjadi heteroskodastisitas data sehingga sesuai 

dengan hasil pengujian yang ditunjukkan sebagaimana pada gambar 

berikut ini :  

Gambar 5.2 

Grafik Scatterplot dan Heteroskodastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari grafik scatterplot tersebut, terlihat bahwa titik-titik menyebar 

secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta 

tersebar diatas maupun dibawah 0 pada sumbuh Y. Hal ini 

menunjukkan tidak terjadinya hataroskodastisitas pada model regresi 

sehingga dapat dikatakan bahwa model regresi layak digunakan untuk 

memprediksi pengaruh variabel berdasarkan variabel bebasnya.  

c. Uji Multikolinieritas Data 

Uji ini sangat perlu dilakukan sebab untuk mengetahui apakah pada 

model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas, jika 
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terjadi korelasi maka dinamakan terdapat problem multikolinieritas 

(MULTIKO). Untuk mengetahui multikolinieritas antara variabel bebas 

tersebut, dapat dilihat melalui VIF (Variance Inflation Factor) dari 

masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Tandanya 

adalah apabila nilai VIF tidak lebih dari 5 berarti mengindikasikan 

bahwa dalam model tidak terdapat multikolinieritas data.  

Sebagaimana yang diutarakan Santoso (2002 : 206) bahwa besaran VIF 

(Variance Inflation Factor) dan Tolerance, maka harus berpedoman 

pada suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah :  

  Mempunyai nilai VIF disekitar angka 1 

  Mempunyai angka Tolerance disekitar angka 1 

Adapun hasil pengujian yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya 

seperti pada table berikut ini :  

Tabel 5.16 

Uji Multikolinieritas Data 

 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 X1 0.883 1.667 

X2 

X3 

0.836 

0.944 

1.697 

1.101 

Tabel 5. diatas memperlihatkan bahwa ketiga variabel bebas memiliki 

angka VIF di sekitar angka 1 yaitu Kompetensi = 1,667, Lingkungan 

Kerja = 1,697 dan Motivasi = 1,101 dengan besaran angka Tolerance 

semuanya mendekati angka 1 yaitu Kompetensi = 0,600, Lingkungan 

Kerja = 0,589 dan Motivasi = 0,908 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
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tidak terjadi multikolinieritas antara ketiga variabel bebas dan model 

regresi layak untuk digunakan.   

5.4.3 Uji Regresi Linier Berganda  

Dalam menganalisis bagaimana pengaruh faktor penentu kinerja guru pada 

SMK Negeri 1 Kabupaten Kepulauan Selayar, maka sebelumnya dilakukan 

analisis linier berganda (SPSS) dengan tujuan untuk melihat pengaru yang 

ditimbulkan oleh beberapa variable bebas terhadap vaiabel terikat. Langkah ini 

dilakukan sebagai bentuk ingin melihat pengaruh yang ditimbulkan berdasrkan 

dengan data yang telah dikumpulkan dari lapangan.  

Analisis regresi linier berganda dilakukan sebagai bentuk untuk melihat 

pengaruh variabel bebas Kempetensi (X1), Lingkungan Kerja (X2) dan Motivasi 

(X3) sedangkan yang menjadi variable terikat adalah Kinerja Guru (Y). Sehingga 

untuk melihat hasil akhir dari hasil analisis yang dilakukan oleh pengaruh masing-

masing variabel terhadap variabel terikat maka dapat dilihat seperti tabel berikut 

ini : 

Tabel 5.17 

Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 14.481 4.559  3.177 .003      

x1 .261 .134 .254 1.949 .060 .272 .321 .197 .600 1.667 

x2 -.294 .130 -.298 -2.266 .030 .090 -.367 -.229 .589 1.697 

x3 .480 .064 .799 7.544 .000 .779 .796 .761 .908 1.101 

a. Dependent Variable: y 

Sumber Data : Hasil SPSS, 2021 

Dari tabel  di atas diperoleh  persamaan  regresi    

ŷ = 14.481 + 0,261 X1+ (-0,294) X2 + 0,480 X3 
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Persamaan di atas menunjukkan bahwa: 

1. Konstanta sebesar 14.481 menyatakan bahwa jika tidak ada perubahan 

pada faktor Kompetensi, lingkungan kerja dan motivasi, maka peningkatan 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar sebesar 14.481 

2. Koefisien regresi variabel Kompetensi (X1), koefisien bernilai positif 

sebesar 0,261. Artinya setiap penambahan satu satuan faktor Kompetensi, 

akan mempengaruhi perubahan peningkatan kinerja sebesar 0,261 satuan. 

dan sebaliknya, jika terjadi penurunan faktor kompetensi sebesar satu 

satuan, akan mempengaruhi penurunan peningkatan kinerja sebesar 0,261 

satuan di SMK Negeri 1 Selayar, dengan asumsi X2, dan X3, tetap. 

3. Koefisien regresi variabel lingkungan kerja (X2), koefisien bernilai negatif 

sebesar -0,294. Artinya setiap penambahan satu satuan faktor lingkungan 

kerja, akan mempengaruhi peningkatan kinerja sebesar -0,294 satuan. Dan 

sebaliknya, jika terjadi penurunan faktor lingkungan kerja sebesar satu 

satuan, akan mempengaruhi penurunan peningkatan kinerja sebesar -0,294 

satuan dengan asumsi X1, dan X3, tetap. 

4. Koefisien regresi variabel motivasi (X3), koefisien bernilai positif sebesar 

0.480, artinya setiap penambahan satu satuan variabel motivasi akan 

mempengaruhi kenaikan peningkatan kinerja sebesar 0.480 satuan. Dan 

sebaliknya, jika terjadi penurunan variabel motivasi sebesar satu satuan, 

akan mempengaruhi penurunan peningkatan kinerja sebesar 0.480 satuan 

dengan asumsi X1, dan X2, tetap. 
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a. Uji Parsial (Uji t) 

Berdasarkan hasil pengamatan dan pengujian dengan menggunakan 

program spss. maka adapun hasil akhir dari pengujian tersebut yaitu 

jika dibandingkan dengan nilai taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,05 

dengan nilai t-tabel maka dapt dikatakan bahwa 0,05 ˂ 1,68 artinya 

bahwa H0 diterima sehingga dapat dikatakan pula bahwa model 

tersebut dapat dipertanggungjawabkan.  

 

Tabel  5.18 

Hasil Uji Parsial (Uji t) 
Coefficientsa 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. Correlations Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 14.481 4.559  3.177 .003      

x1 .261 .134 .254 1.949 .060 .272 .321 .197 .600 1.667 

x2 -.294 .130 -.298 -2.266 .030 .090 -.367 -.229 .589 1.697 

x3 .480 .064 .799 7.544 .000 .779 .796 .761 .908 1.101 

a. Dependent Variable: y 

 

Walaupun telah diketahui bahwa telah dilakukan uji parsial namun untuk 

melihat distribusi dari masing-masing variabel maka sebelumnya dilakukan proses 

pembandingan yaitu dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan nilai t 

table dengan syarat bahwa nilai t hitung harus lebih besar dari nilai t table maka di 

dapatkan hasil sebagai berikut :  

 

 

 

 

 



 
96 

 

 
 

Tabel  5.19 

Nilai t-Tabel  

 

Pr 

Df 

0.25 

0.50 

0.10 

0.20 

0.05 

0.10 

0.025 

0.050 

0.01 

0.02 

0.005 

0.010 

0.001 

0.002 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

1.00000 

0.81650 

0.76489 

0.74070 

0.72669 

0.71756 

0.71114 

0.70639 

0.70272 

0.69981 

0.69745 

0.69548 

0.69383 

0.69242 

0.69120 

0.69013 

0.68920 

0.68836 

0.68762 

0.68695 

0.68635 

0.68581 

0.68531 

0.68485 

0.68443 

0.68404 

0.68368 

0.68335 

0.68304 

0.68276 

0.68249 

0.68223 

0.68200 

0.68177 

0.68156 

0.68137 

0.68118 

0.68100 

0.68083 

0.68067 

3.07768 

1.88562 

1.63774 

1.53321 

1.47588 

1.43976 

1.41492 

1.39682 

1.38303 

1.37218 

1.36343 

1.35622 

1.35017 

1.34503 

1.34061 

1.33676 

1.33338 

1.33039 

1.32773 

1.32534 

1.32319 

1.32124 

1.31946 

1.31784 

1.31635 

1.31497 

1.31370 

1.31253 

1.31143 

1.31042 

1.30946 

1.30857 

1.30774 

1.30695 

1.30621 

1.30551 

1.30485 

1.30423 

1.30364 

1.30308 

6.31375 

2.91999 

2.35336 

2.13185 

2.01505 

1.94318 

1.89458 

1.85955 

1.83311 

1.81246 

1.79588 

1.78229 

1.77093 

1.76131 

1.75305 

1.74588 

1.73961 

1.73406 

1.72913 

1.72472 

1.72074 

1.71714 

1.71387 

1.71088 

1.70814 

1.70562 

1.70329 

1.70113 

1.69913 

1.69726 

1.69552 

1.69389 

1.69236 

1.69092 

1.68957 

1.68830 

1.68709 

1.68595 

1.68488 

1.68385 

12.70620 

4.30265 

3.18245 

2.77645 

2.57058 

2.44691 

2.36462 

2.30600 

2.26216 

2.22814 

2.20099 

2.17881 

2.16037 

2.14479 

2.13145 

2.11991 

2.10982 

2.10092 

2.09302 

2.08596 

2.07961 

2.07387 

2.06866 

2.06390 

2.05954 

2.05553 

2.05183 

2.04841 

2.04523 

2.04227 

2.03951 

2.03693 

2.03452 

2.03224 

2.03011 

2.02809 

2.02619 

2.02439 

2.02269 

2.02108 

31.82052 

6.96456 

4.54070 

3.74695 

3.36493 

3.14267 

2.99795 

2.89646 

2.82144 

2.76377 

2.71808 

2.68100 

2.65031 

2.62449 

2.60248 

2.58349 

2.56693 

2.55238 

2.53948 

2.52798 

2.51765 

2.50832 

2.49987 

2.49216 

2.48511 

2.47863 

2.47266 

2.46714 

2.46202 

2.45726 

2.45282 

2.44868 

2.44479 

2.44115 

2.43772 

2.43449 

2.43145 

2.42857 

2.42584 

2.42326 

63.65674 

9.92484 

5.84091 

4.60409 

4.03214 

3.70743 

3.49948 

3.35539 

3.24984 

3.16927 

3.10581 

3.05454 

3.01228 

2.97684 

2.94671 

2.92078 

2.89823 

2.87844 

2.86093 

2.84534 

2.83136 

2.81876 

2.80734 

2.79694 

2.78744 

2.77871 

2.77068 

2.76326 

2.75639 

2.75000 

2.74404 

2.73848 

2.73328 

2.72839 

2.72381 

2.71948 

2.71541 

2.71156 

2.70791 

2.70446 

318.30884 

22.32712 

10.21453 

7.17318 

5.89343 

5.20763 

4.78529 

4.50079 

4.29681 

4.14370 

4.02470 

3.92963 

3.85198 

3.78739 

3.73283 

3.68615 

3.64577 

3.61048 

3.57940 

3.55181 

3.52715 

3.50499 

3.48496 

3.46678 

3.45019 

3.43500 

3.42103 

3.40816 

3.39624 

3.38518 

3.37490 

3.36531 

3.35634 

3.34793 

3.34005 

3.33262 

3.32563 

3.31903 

3.31279 

3.30688 
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Berdasarkan pengujian diatas maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Pengaruh kompetensi terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Selayar maka berdasarkan table diatas dapat dikatakan bahwa nilai t hitung 

1,949 ˃ t table 1,692 sehingga apabila menggunakan taraf signifikansi 0,060 

˃ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa menolak H01 artinya variabel 

kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap peningkatan 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar 

2. Pengaruh lingkungan kerja terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 

1 Selayar maka berdaarkan table diatas dapat dikatakan bahwa nilai t hitung -

-2,266 ˃ t table 1,692 sehingga apabila menggunakan taraf signifikansi 0,030 

˂ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa menerima H01 artinya bahwa variabel 

lingkungan kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja secara nyata di SMK Negeri 1 Selayar  

3. Pengaruh motivasi terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Selayar maka berdasarkan table diatas dapat dikatakan bahwa nilai t hitung 

7,544 ˃ t table 1,692 sehingga apabila menggunakan taraf signifikansi 0,000 

˂ 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa menerima H01 artinya varibel motivasi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningakatan guru di SMK 

Negeri1 Selayar  

b. Uji Simultan (Uji f) 

Untuk menjelaskan hasil yang diperoleh dari perhitungan spss dengan 

melihat nilai f-hitung yaitu :  
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Tabel 5.20 

Uji F-Hitung Tabel Annova 

ANOVA
a 

 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 191.722 3 63.907 21.734 .000b 

Residual 97.035 33 2.940   

Total 288.757 36    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 

 

Berdasarkan table diatas, diperolehnilai F statistic sebesar 21.734 dengan 

nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari 0,05 maka dapt disimpulkan 

bahwa secara simultan terdapat pengaruh antara kompetensi, lingkungan kerja dan 

motivasi terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar.  

5.5 Pembahasan  

5.5.1 Pengaruh Kompetensi Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,949 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,060 maka berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru 

pada tingkat signifikan 5 persen (hipotesis ditolak) dengan kata lain hasil sig 

0,060 ˃ 0,05 % sehingga menerima H01 dan menolak Ha1. Hasil ini menyatakan 

bahwa variabel kompetensi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan 

terhadap peningkatan kinerja guru.  

Secara teori menyatakan bahwa dalam mengajar merupakan sebuah 

pekerjaan yang dinamis, selalu mengalami perkembangan dan kemajuan serta 

selalu mengalami proses peningkatan sama halnya dengan jenjang karir seseorang 

(Djaali, 2011). Walaupun dapat dikatakan bahwa kompetensi memiliki keterkaitan 



 
99 

 

 
 

yang erat dengan peningkatan kinerja seorang guru akan tetapi dalam proses dan 

hasil peneitian tidak ditemukan hasil yang sesuai dengan teori.  

Hasil ini memungkinkan bahwa dalam mengamati kompetensi harusnya 

melalui jenjang karir, sebab terdapat teori lain yang mendukung bahwa 

kesanggupan dalam kompetensi itu harus bertolak pada mampunya seorang guru 

memiliki penguasaan materi secara professional (Janawi, 2012). Adanya kedua 

teori tersebut maka dapat dijelaskan pula bahwa sebuah kompetensi yang baik 

akan melahirkan peningkatan jenjang karir yang bertahap hal ini karena dapat 

dilihat dari kesiapan seorang guru dalam menguasai materi, struktur organisasi 

dan memiliki kemapuan dalam segala hal guna meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang berdampak pada keinginan guru dalam meningkatkan kinerja 

yang dimiliki.  

Salah satu alasan yang dapat melandasi dari proses peningkatan kinerja 

guru terkait dengan kompetensi adalah guru yang memiliki keinginan dalam 

meningkatkan potensi diri akan memilki kompetensi yang sesuai dengan 

kemampuan dirinya. Kalaupun guru yang bersangkutan kurang memiliki 

kompetensi terhadap tanggung jawabnya maka setidaknya guru yang 

bersangkutan akan lebih berusaha dalam mencari berbagai kegiatan guna 

menunjang menunjang kompetensi yang dimilikinya.   

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai guru pada Sekolah Menengah 

Kejuruan dalam meningkatkan kinerja guru maka setidaknya terdapat peran 

pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang dimiliki daerah yang 

bersangkutan. Maksudnya Sekolah Menengah Kejuruan tidak hanya 
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memfokuskan pembelajaran pada jurusan yang terkait dengan pembelajaran social 

umum akan tetapi perlunya sekolah tersebut dibekali dengan pembelajaran terkait 

dengan potensi daerah sehingga guru yang bersangkutan akan termotivasi dalam 

meningkatkan kinerjanya.              

5.5.2 Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,266 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,030 maka berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru 

pada tingkat signifikan 5 persen dengan kata lain hasil sig 0,030 ˂ 0,05 % 

sehingga menolak H01 dan menerima Ha1. Hal ini terlihat dari pengaruh yang 

ditimbulkan oleh lingkungan kerja pada tingakt signifikan 5 persen (Hipotesis 

diterima) yaitu hasil pengaruh lingkungan kerja sebesar 0,030 %. 

Hasil ini menyatakan bahwa variabel lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh dan dapat diamati berdasarkan dengan analisa statistika. Untuk itu 

lingkungan kerja memiliki peranan yang penting dalam kegiatan pengajaran akan 

tetapi dalam meningkatkan kinerja guru disarankan jangan berfokus kepada 

perbaikan ataupun penatalaksanaan kegiatan yang beroreantasi pada lingkungan 

tempat kerja.  

Hasil ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Nuraini (2013) 

bahwa lingkungan kerja sesuatu yang dapat mempengaruhi aktivitas seseorang 

dalam menjalankan pekerjaannya yang berkaitan langsung dengan keadaan 

disekitarnya. Begitupun dengan teori yang dikembangkan oleh Robbins (2010) 



 
101 

 

 
 

bahwa lingkungan kerja dapat berupa karena adanya kondisi social masyarakat 

sekitar dan dapat pula berupa karena terjadinya peningkatan teknologi baru.  

Begitupun dengan teori yang sejalan dengan hasil yang ditemukan 

diantaranya adalah teori yang dikemukan oleh Simanjuntak (2017) bahwa 

walaupun lingkungan kerja dianggap sebagai keseluruhan alat yang digunakan 

dalam mengajar akan tetapi pola peningkatan kinerja guru sesungguhnya terletak 

pada kenyamanannya dalam menjalankan segala aktivitasnya sebagai guru.  

Implikasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah bahwa 

dalam meningkatkan kinerja guru seharusnya peran guru diupayakan sebisa 

mungkin untuk berpartisipasi dalam proses pengaktifan kembali belajar 

mengefesienkan waktu sehingga sikap kesadaran, kerelaan dan kesediaan 

seseorang dalam mematuhi dan mentaati peraturan dan norma yang berlaku 

disekitar lingkungan sekolah dapat terpenuhi dengan baik.  

5.5.3 Pengaruh Motivasi Terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 7,544 dengan taraf 

signifikansi sebesar 0,000 maka berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat 

dikatakan bahwa motivasi berpengaruh terhadap peningkatan kinerja guru pada 

tingkat signifikan 5 persen dengan kata lain hasil sig 0,0544 ˂ 0,05 % sehingga 

menolak H01 dan menerima Ha1. Hal ini terlihat dari pengaruh yang ditimbulkan 

oleh lingkungan kerja pada tingakt signifikan 5 persen (Hipotesis diterima) yaitu 

hasil pengaruh lingkungan kerja sebesar 0,000 %. Hasil ini menyatakan bahwa 

varibel motivasi mempunyai pengaruh dan dapat diamati sesuai dengan dugaan 
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sementara baik secara teori, lapangan, dan melalui perhitungan statistic dengan 

menggunakan data. 

Hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Marslow dalam 

teorinya bahwa manusia pada dasrnya bekerja ke arah yang lebih baik, dimana 

kebutuhan manusia itu tertata secara hierarkis, dimana apabila kebutuhan dasar 

manusia dapat terpenuhi dengan baik maka akan timbul kebutuhan yang lebih 

tinggi lagi. Kebutuhan manusia yang terpenuhi dengan kebutuhan yang sangat 

tinggi akan mengalami pemenuhan yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya dan 

seterusnya akan terus berlanjut.  

Sejalan dengan penjelasan teori tersebut maka pada dasarnya motivasi itu 

bersifat konstan (tetap), tidak pernah berakhir, selalu berfluktuasi  dan bersifat 

kompleks. Dari dasar teori inilah sebuah motivasi yang baik menyimpulkan 

bahwa segala sesuatu yang ditujukan untuk mendorong atau memberikan kepada 

seseorang untuk melakukan kegiatan belajar dalam memperoleh prestasi yang 

lebih baik lagi (Purwa : 2012).  

Implikasi dari penelitian ini adalah motivasi tidak dapatdipisahkan dari 

proses peningkatan kinerja dalam bentuk pekerjaan apapun. Sebab motivasi 

merupakan sebuah media pokok yang timbul dari dalam diri seseorang untuk 

memulai suatu pekerjaan. Motivasi pula dapat berguna sebagai pencipta energy, 

bilamana dapat ditandai dengan munculnya sebuah “feeling” atau sebuah angan 

yang dapat dibuktikan melalui usaha dan kerja keras.    
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5.5.4 Pengaruh dari Semua Variabel Bebas Terhadap Peningkatan  

Kinerja Guru 

 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sebelumnya maka 

diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh dari semua variabel bebas baik itu 

kompetensi (X1), lingkungan kerja (X2) dan motivasi (X3)  yang positif dan 

signifikan terhadap peningkatan kinerja guru (Y) pada taraf signifikansi 5 persen 

(hipotesis diterima) dengan nilai sebesar 0,000 %.   

Sehingga menolak H01 dan menerima Ha1. Hasil ini menyatakan bahwa 

semua varibel baik itu  kompetensi (X1), lingkungan kerja (X2) dan motivasi (X3) 

mempunyai pengaruh dan dapat diamati sesuai dengan dugaan sementara baik 

secara teori, lapangan, dan melalui perhitungan statistik dengan menggunakan 

data. 

hasil ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hazberg dan 

Robbins (1959) bahwa dalammenyikapi kinerja terdapat dua factor yang saling 

berkaitan diantaranya adalah adanya dorongan internal individu dan faktor 

eksternal individu yangsaling berkontribusi dalam menjalankan perannya masing-

masing. Kedua faktor tersebut saling bekerja sama dalam membentuk sebuah 

langkah untuk memulai dalam bekerja sehingga tercipta sebuah kinerja yang 

maksimal.  

Pandangan yang sama dikatakan pula oleh (Oemar Hamalik, 2009) bahwa 

peningkatan kapasitas kinerja guru bukan dilihat seberapa jauh dirinya mampu 

mengajar, bercakap ataupun menyampaikan dan memahami tentang kurikulum 

akan tetapi kompetennya seorang guru karena mampunya menciptakan sebuah 
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lingkungan yang lebih efektif dan sanggup mengelolah lingkungannya sehingga 

sampai pada titik yang lebih optimal.  

Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa dalam meningkatkan kinerja 

guru bukan terletak pada seberapa tinggi pendidikan yang dimiliki oleh guru 

tersebut melainkan bagaimana usahanya dan sebisa mungkinkah guru yang 

bersangkutan sanggup memenuhi keinginannya dalam memenuhi dan mencapai 

kinerja terbaiknya. Olehnya itu, kinerja dengan susunan yang sangat rapih baik 

dari segi pelaksanaan, pencapaian dan hasil akan memunculkan sebuah prestasi 

yang terbaik yang dilakukan berdasarkan dengan keinginan semata sesuai dengan 

aturan dan ketetapan yang berlaku.  
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dengan melihat hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat di simpulkan 

beberapa kesimpulan dari penelitian ini yaitu : 

1. Kompetensi berpengaruh secara positif namun tidak signifikan 

terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar 

sebagaimana hipotesis awal yang diajukan tidak sesuai atau hipotesis 

tertolak  

2. Lingkungan kerja berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar hal ini menjadikan 

bahwa variabel lingkungan kerja sesuai dengan hipotesis awal yang 

diajukan. Hasil ini menyatakan bahwa variabel lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh dan dapat diamati lebih jauh lagi sebab memiliki 

pengaruh yang sesuai dengan dugaan sementara baik secara teori, 

lapangan, dan melalui perhitungan statistic dengan menggunakan data. 

3. Motivasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar hal ini menjadikan 

bahwa variabel kompetensi sesuai dengan hipotesis awal yang 

diajukan. Hasil ini menyatakan bahwa varibel motivasi mempunyai 

pengaruh dan dapat diamati sesuai dengan dugaan sementara baik 

secara teori, lapangan, dan melalui perhitungan statistic dengan 

menggunakan data. 
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4. Semua variabel bebas yang diajukan baik kompetensi, lingkungan 

kerja dan motivasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar hal ini 

menjadikan bahwa variabel kompetensi, lingkungan kerja dan motivasi 

sesuai dengan hipotesis awal yang diajukan. Hasil ini menyatakan 

bahwa semua varibel baik itu  kompetensi (X1), lingkungan kerja (X2) 

dan motivasi (X3) mempunyai pengaruh dan dapat diamati sesuai 

dengan dugaan sementara baik secara teori, lapangan, dan melalui 

perhitungan statistik dengan menggunakan data. 

6.2 Saran  

 Sesuai dengan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka adapun 

saran-saran yang membangun dalam penelitian ini adalah : 

1. Bahwa dalam peningkatan kompetensi seharusnya para guru di SMK 

Negeri 1 Selayar melakukan evaluasi pembelajaran sehingga dapat 

meningkatkan pengetahuan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.  

2. Dalam menyikapi problem lingkungan kerja sebaiknya guru 

melakukan focus perhatian kepada kepentingan sekolah yang dapat 

membangun semangat kerja para guru lainnya. Pemerintah dalam hal 

ini provinsi seharusnya lebih memperhatikan aspek kekurangan 

sekolah seperti halnya penyediaan jaringan internet yang memadai, alat 

computer yang dapat digunakan serta berbagai kekuranganyang 

dimiliki oleh sekolah yang bersangkutan 
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3. Motivasi sebagai salah satu variabel yang paling pengruh dalam 

melihat peningkatan kinerja sebaiknya lebih dipertahankan dan 

ditingkatkan sesuai dengan kebijakan sekolah 

4. Untuk penelitian selanjutnya dengan mengambil focus penelitian yang 

sama sebaiknya melibatkan variabel yang dapat meningkatkan 

kedisiplinan guru seperti halnya penyediaan absensi online, honorium 

praktikum yang memadai dan pemberian sanksi yang sesuai dengan 

pelanggaran para guru yang bersangkutan.      
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LAMPIRAN I    

KUESIONER PENELITIAN 

 

PENGARUH KOMPETENSI, LINGKUNGAN KERJA, 

MOTIVASI TERHADAP PENINGKATAN KINERJA GURU  

DI SMK NEGERI 1 SELAYAR 

 

Yth. Bapak/Ibu 

Para Pengajar dan Pegawai SMK Negeri 1 Selayar 

Di Benteng Selayar 

 

Responden yang hormat, Saya yang bertanda tangan dibawah ini :  

 

Nama  : Haeruddin 

NIM  : 2019.MM.1.2605 

Prodi  : Magister Manajemen 

 

Dalam rangka riset atau pengaruh kompetensi, lingkungan kerja dan 

motivasi terhadap peningkatan kinerja guru di SMK Negeri 1 Selayar, saya 

bermaksud mengumpulkan data melalui kuesioner di wilayah kerja saudara. 

Keberhasilan identitas saudara dalam hal ini akan dijamin, sehingga tidak aka 

nada yang dipersalahkan dalam hal ini. Karena riset ini merupakan sumbangsi 

kami terhadap ilmu pengetahuan. Oleh karena itu supaya diisi berdasarkan kondisi 

riil yang ada (yang dirasakan) bukan kondisi yang ideal (kondisi yang 

diharapkan).  

Atas kesediaan Bapak/Ibu dalam meluangkan waktunya untuk mengisi 

kuesioner dan membantu kelancaran penelitian ini, kami ucapkan terima kasih.   

 

 

        Hormat saya 

 

         

        Haeruddin 

 

 



 

 

 

A. Profil Responden 

Berilah tanda check list (√) untuk setiap jawaban yang menurut anda paling 

sesuai dengan diri anda.  

1. Nama    :…………………………………………….. 

2. Jenis Kelamin   :  Pria   Wanita 

3. Usia    :  20 – 35 tahun 36–50 Tahun  

51 Tahun keatas 

4. Pendidikan Terakhir  :  S1 (Sarjana)  S2/S3  

B.  Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Sebelum mengisi kuesioner ini, mohon Bapak/Ibu membaca setiap 

pertanyaan dengan cermat  

2. Bapak ibu memberikan tanda check list (√) pada kolom yang sesuai dengn 

pilhan 

3. Untuk setiap butir pertanyaan hanya diperbolehkan memilih satu 

alternative jawaban  

4. Jika ada kesalahan dalam memilihalternatif jawaban, beri tanda (X) pada 

kolom yang salah kemudian beri tanda check list (√)  pada kolom yang 

dianggap sesuai dengan kenyataan  

5. Semua pertanyaan yang ada, mohon dijawab tanpa ada satupun yang 

terlewat    

C. Keterangan Jawaban  

1. SS  : Sangat Setuju  

2. S  : Setuju 

3. KS  : Kurang Setuju 

4. TS  : Tidak Setuju 

5. STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 



 

 

 

D. Pertanyaan Kuesioner 

   

No Pernyataan SS S KS TS STS 

 Kompetensi (X1) 5 4 3 2 1 

1 Saya selalu memasang target untuk 

standar kempetensi yang saya ajarkan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sebelum mengajar saya selalu membuat 

RPP sebagai acuan bahan ajar saya 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Sebelum pembelajar diakhiri saya selalu 

melakukan sesi Tanya jawab sebagai 

bahan untuk kebiasaan anak didik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Saya selalu menyelipkan pesan moral 

kepada anak didik saya sebagai 

pembelajaran akhlak 

     

5 Terkadang saya menempatkan diri 

sebagai teman untuk menyenangkan 

peserta didik saya 

     

6 Dalam berkomunikasi saya selalu 

menjaga tatakrama sehingga anak didik 

saya mampu mencontoh apa yang saya 

lakukan 

     

7 Saya selalu menggunakan bahasa yang 

mudah untuk difahami sehingga ketika 

ditanyakan ulang siswa dapat 

menyampaikan sesuai dengan apa yang 

fahaminya 

     

8 Sebagai seorang guru saya memahami 

betul kerakter anak didik saya 

     

9 Hubungan yang kami bangun antara guru 

dengan siswa dan orang tua adalah 

hubungan silaturahmi 

     

10 Bagi siswa, saya selalu memberikan 

pembelajara dan tugas dengan 

menggunakan system via email setiap 

akhir pembahasan  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

 Lingkungan Kerja (X2) 5 4 3 2 1 

1 Suasana tempat kerja saya sangat 

menyenangkan sehingga dalam 

menghadapi siswa sikap saya tidak pernah 

keras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Saya tidak mempermasalahkan suasana 

tempat kerja yang terpenting adalah 

pemahaman siswa terhadap mata 

pelajaran yang saya berikan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Pembagian tugas bagi saya mata pelajaran 

apapun saya terima dan berusaha 

memahaminya sebelum tatap muka 

dengan siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Sebaiknya mata pelajaran disesuaikan 

dengan latar belakang yang dimiliki oleh 

setiap guru 

     

5 Ruangan semestinya ber-AC akan tetapi 

kalau belum mampu dibiayai bagi saya 

tidak apa 

     

6 Saya selalu menyiapkan alat 

pembelajaran sebelum dilakukan proses 

mengajar 

     

7 Saya akan lebih senang ketika ruangan 

dan halaman sekolah bersih dari debu dan 

kotoran 

     

8 Saya akan memberikan pelayanan yang 

baik kepada siswa sebab mereka selalu 

mengharapkan hal yang demikian 

     

9 Saya tidak akan memberikan kesulitan 

kepada siswa apabila mereka mampu 

menjaga nama baik sekolah dan 

mengharumkan nama sekolah sesuai 

dengan capaian mereka  

     

10 Sebaiknya sekolah dan masyarakat sekitar 

saling menjaga keamanan sehingga guru 

mampu menjalankan tugasnya dengan 

baik  

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

 Motivasi (X3) 5 4 3 2 1 

1 Saya selalu mengajarkan dan 

menyampaikan sesuatu yang baik sebagai 

bahan untuk meningktkan prestasi siswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Reward diluar gaji pokok membuat saya 

selalu bekerja dengan giat sesuai tupoksi 

saya sebagai guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Dalam pemberian penghargaan saya 

selalu berusaha menjadi guru yang 

teladan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Dalam melihat rekan kerja saya dengan 

giat dan selalu hadir dalam setiap kegiatan 

memacu saya untuk lebih gita lagi  

     

5 Setiap pekerjaan yang saya lakukan, saya 

selalu mengharapkan feedback dari rekan 

sejawat  

     

6 Keterlambatan dalam menyelesaikan 

mata pelajaran dan pembahasan tugas 

membuat saya merasa malu kepada 

pimpinan dan teman-teman saya  

     

7 Saya selalu melakukan sharing kepada 

teman guru lainnya menyangkut pelajaran 

dan system terbaru  

     

8 Saya selalu melaksanakan tugas dan 

kewajiban saya sesuai dengan arahan 

pimpinan 

     

9 Dukungan dari keluarga sangat 

mempengaruhi kinerja karir saya sebagai 

guru 

     

10 Menyusun RPP merupakansalah satu 

tugas yang harus saya kerjakan  

     

11 Kritikan dan sentiment dari teman guru 

lainnya membuat saya drop 

     

12 Sebaiknya bagi guru yang sudah senior 

diberikan tunjangan berupa kendaraan 

dinas agar guru yang baru termotivasi 

untuk bekerja lagi 

     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

No Pernyataan SS S KS TS STS 

 Kinerja Guru (Y) 5 4 3 2 1 

1 Media terpenting bagi saya sebelum 

melakukan pembelajaran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Sebelum menuju ke materi, saya selalu 

mebawa peserta didik untuk berdiskusi 

terlebih dahulu menyangkut pembelajaran 

yang berlalu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Saat saya menyampaikan materi peserta 

didik tidak boleh mengajukan pertanyaan 

sebab aka nada sesi tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Evaluasi yang terpenting sehingga peserta 

didik mampu menguasai segala pelajaran 

yang diberikan 

     

5 Biasanya saya selalu memberikan bahan 

evaluasi namun saya selalu 

memperhatikan tingkat kesukaran soal 

     

6 Dalam berkomunikasi saya selalu 

menjaga tatakrama sehingga anak didik 

saya mampu mencontoh apa yang saya 

lakukan 

     

7 Apabila terdapat peserta didik yang belum 

tuntas, maka saya akan memberikannya 

tugas sesuai dengan jumlah yang diterima 

peserta yang sudah lulus 

     

8 Setalah proses pembelajaran selesai saya 

selalu melakukan tanya jawab 
     

9 Sebagai seorang guru saya harus 

memiliki wawasan yang lebih luas 
     

10 Ketika peserta didik terlambat maka saya 

akan menghukumnya atau mengurangi 

nilainya sesuai dengan waktu 

keterlambatannya 

     

11 Sebelum memasuki proses pembelajaran 

secara bertahap maka saya sempatkan 

untuk membuat kontrak belajar sehingga 

tidak banyak protes apabila terdapat 

peserta didik yang melanggar 

     

12 Saya harus memiliki visi dan misi untuk 

sebuah pendidikan yang baik 

     



 
 

LAMPIRAN 2  
 
 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 2 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 2 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 4 3 5 49 44 52 53 

4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 40 40 46 45 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 5 49 49 52 53 

4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 44 44 50 50 

4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3 2 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 40 42 45 47 

4 5 5 5 4 5 4 5 4 3 5 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 4 44 41 51 53 

4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 44 55 57 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 2 4 4 5 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 47 42 50 53 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40 40 47 48 

4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 40 48 48 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 42 51 50 

5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 43 42 50 49 

5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 47 45 54 57 

4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 44 45 57 58 

4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 45 46 58 57 

5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 48 49 58 55 

4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42 41 49 50 

5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 45 45 53 55 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 5 49 49 55 53 

5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 47 47 55 55 

5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 1 4 4 4 4 4 2 2 2 5 2 4 4 4 4 4 9 2 4 5 47 47 33 49 

4 5 4 5 4 5 5 4 5 2 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 43 46 49 49 

KOMPETENSI (X1) LING. KERJA (X2) MOTIVASI (X3) KINERJA GURU (Y) JUMLAH 



 
 

 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 4 3 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 2 3 5 5 3 4 5 5 3 5 5 2 3 5 47 44 51 50 

5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 2 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 45 42 54 57 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 5 5 48 48 55 53 

5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 2 4 4 4 4 4 9 2 4 5 44 43 49 49 

5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 45 40 47 49 

4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 42 41 51 49 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 2 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 44 45 47 50 

5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 45 48 49 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 48 46 53 55 

4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 47 45 55 55 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 49 48 56 54 

5 4 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 41 41 49 50 

5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 45 41 51 51 

5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 3 48 43 53 53 

5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 44 47 50 50 

 
Ket : 

a. Warna Merah Variabel Kempetensi X1 

b. Warna Hijau Variabel Lingkungan Kerja X2 

c. Warna Orange Variabel Motivasi X3 

d. Warna Hitam Variabel Kinerja Guru Y 



 
 

Lampiran 3 

Hasil Olah Data dengan SPSS 
Kompetensi 

Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p9 x1 

p1 

Pearson Correlation 1 .491** .626** .311 .425** .196 .287 .119 .635** 

Sig. (2-tailed)  .002 .000 .061 .009 .246 .085 .485 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p2 

Pearson Correlation .491** 1 .769** .604** .491** .377* .343* .276 .801** 

Sig. (2-tailed) .002  .000 .000 .002 .021 .037 .098 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p3 

Pearson Correlation .626** .769** 1 .424** .626** .221 .269 .177 .762** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .009 .000 .188 .108 .296 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p4 

Pearson Correlation .311 .604** .424** 1 .196 .425** .623** .456** .737** 

Sig. (2-tailed) .061 .000 .009  .246 .009 .000 .005 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p5 

Pearson Correlation .425** .491** .626** .196 1 .081 .063 .006 .532** 

Sig. (2-tailed) .009 .002 .000 .246  .635 .709 .972 .001 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p6 

Pearson Correlation .196 .377* .221 .425** .081 1 .623** .569** .635** 

Sig. (2-tailed) .246 .021 .188 .009 .635  .000 .000 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p7 

Pearson Correlation .287 .343* .269 .623** .063 .623** 1 .805** .732** 

Sig. (2-tailed) .085 .037 .108 .000 .709 .000  .000 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p9 

Pearson Correlation .119 .276 .177 .456** .006 .569** .805** 1 .621** 

Sig. (2-tailed) .485 .098 .296 .005 .972 .000 .000  .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

x1 

Pearson Correlation .635** .801** .762** .737** .532** .635** .732** .621** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000  
N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.834 8 

Lingkungan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Correlations 

 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 x2 

p3 

Pearson Correlation 1 .107 .636** .185 .107 .112 .033 .029 .455** 

Sig. (2-tailed)  .527 .000 .273 .527 .508 .847 .863 .005 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p4 

Pearson Correlation .107 1 .507** .311 .770** .467** .781** .770** .818** 

Sig. (2-tailed) .527  .001 .061 .000 .004 .000 .000 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p5 

Pearson Correlation .636** .507** 1 .386* .507** .396* .329* .264 .736** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .018 .001 .015 .047 .115 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p6 

Pearson Correlation .185 .311 .386* 1 .311 .356* .331* .311 .562** 

Sig. (2-tailed) .273 .061 .018  .061 .031 .045 .061 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p7 

Pearson Correlation .107 .770** .507** .311 1 .690** .669** .655** .818** 

Sig. (2-tailed) .527 .000 .001 .061  .000 .000 .000 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p8 

Pearson Correlation .112 .467** .396* .356* .690** 1 .569** .467** .709** 

Sig. (2-tailed) .508 .004 .015 .031 .000  .000 .004 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p9 

Pearson Correlation .033 .781** .329* .331* .669** .569** 1 .781** .777** 

Sig. (2-tailed) .847 .000 .047 .045 .000 .000  .000 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p10 

Pearson Correlation .029 .770** .264 .311 .655** .467** .781** 1 .739** 

Sig. (2-tailed) .863 .000 .115 .061 .000 .004 .000  .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

x2 

Pearson Correlation .455** .818** .736** .562** .818** .709** .777** .739** 1 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.766 12 



 
 

Motivasi 
Correlations 

 p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 p10 p11 p12 x3 

p1 

Pearson Correlation 1 .028 .058 .260 .068 .377* .272 .456** .183 .145 -.137 .036 .326* 

Sig. (2-tailed)  .869 .735 .120 .690 .021 .103 .005 .279 .391 .418 .830 .049 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p2 

Pearson Correlation .028 1 .413* .392* .289 .030 -.033 -.104 .137 -.226 .384* .146 .446** 

Sig. (2-tailed) .869  .011 .016 .083 .862 .846 .541 .420 .179 .019 .388 .006 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p3 

Pearson Correlation .058 .413* 1 .812** .627** .367* .458** .336* .328* .415* .086 .225 .789** 

Sig. (2-tailed) .735 .011  .000 .000 .026 .004 .042 .047 .011 .615 .181 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p4 

Pearson Correlation .260 .392* .812** 1 .601** .495** .628** .590** .217 .444** .027 .181 .824** 

Sig. (2-tailed) .120 .016 .000  .000 .002 .000 .000 .198 .006 .873 .283 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p5 

Pearson Correlation .068 .289 .627** .601** 1 .343* .343* .359* .051 .136 .437** .389* .749** 

Sig. (2-tailed) .690 .083 .000 .000  .038 .038 .029 .764 .424 .007 .017 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p6 

Pearson Correlation .377* .030 .367* .495** .343* 1 .761** .610** .034 .089 .080 .119 .562** 

Sig. (2-tailed) .021 .862 .026 .002 .038  .000 .000 .840 .599 .636 .483 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p7 

Pearson Correlation .272 -.033 .458** .628** .343* .761** 1 .837** .254 .413* -.016 .072 .653** 

Sig. (2-tailed) .103 .846 .004 .000 .038 .000  .000 .129 .011 .923 .671 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p8 

Pearson Correlation .456** -.104 .336* .590** .359* .610** .837** 1 .300 .461** -.171 .155 .625** 

Sig. (2-tailed) .005 .541 .042 .000 .029 .000 .000  .071 .004 .312 .359 .000 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 



 
 

p9 

Pearson Correlation .183 .137 .328* .217 .051 .034 .254 .300 1 .060 .012 .053 .411* 

Sig. (2-tailed) .279 .420 .047 .198 .764 .840 .129 .071  .725 .942 .754 .011 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p10 

Pearson Correlation .145 -.226 .415* .444** .136 .089 .413* .461** .060 1 -.347* .157 .348* 

Sig. (2-tailed) .391 .179 .011 .006 .424 .599 .011 .004 .725  .036 .353 .035 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p11 

Pearson Correlation -.137 .384* .086 .027 .437** .080 -.016 -.171 .012 -.347* 1 .164 .325* 

Sig. (2-tailed) .418 .019 .615 .873 .007 .636 .923 .312 .942 .036  .331 .050 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

p12 Pearson Correlation .036 .146 .225 .181 .389* .119 .072 .155 .053 .157 .164 1 .493** 

 Sig. (2-tailed) .830 .388 .181 .283 .017 .483 .671 .359 .754 .353 .331  .002 

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

x3 

Pearson Correlation .326* .446** .789** .824** .749** .562** .653** .625** .411* .348* .325* .493** 1 

Sig. (2-tailed) .049 .006 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .011 .035 .050 .002  

N 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.766 12 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.753 9 



 
 

x1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

32 3 8.1 8.1 8.1 

33 4 10.8 10.8 18.9 

34 3 8.1 8.1 27.0 

35 4 10.8 10.8 37.8 

36 4 10.8 10.8 48.6 

37 4 10.8 10.8 59.5 

38 2 5.4 5.4 64.9 

39 5 13.5 13.5 78.4 

40 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 15 40.5 40.5 40.5 

5 22 59.5 59.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 17 45.9 45.9 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 21 56.8 56.8 56.8 

5 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

x2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

32 8 21.6 21.6 21.6 

33 3 8.1 8.1 29.7 

34 1 2.7 2.7 32.4 

35 3 8.1 8.1 40.5 

36 5 13.5 13.5 54.1 

37 7 18.9 18.9 73.0 

38 1 2.7 2.7 75.7 

39 3 8.1 8.1 83.8 

40 6 16.2 16.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 5.4 5.4 5.4 

3 3 8.1 8.1 13.5 

4 24 64.9 64.9 78.4 

5 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 26 70.3 70.3 70.3 

5 11 29.7 29.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 18 48.6 48.6 48.6 

5 19 51.4 51.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

 

 



 
 

x3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

33 1 2.7 2.7 2.7 

45 1 2.7 2.7 5.4 

46 1 2.7 2.7 8.1 

47 3 8.1 8.1 16.2 

48 2 5.4 5.4 21.6 

49 3 8.1 8.1 29.7 

50 4 10.8 10.8 40.5 

51 5 13.5 13.5 54.1 

52 2 5.4 5.4 59.5 

53 3 8.1 8.1 67.6 

54 1 2.7 2.7 70.3 

55 5 13.5 13.5 83.8 

56 2 5.4 5.4 89.2 

57 1 2.7 2.7 91.9 

58 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 14 37.8 37.8 37.8 

5 23 62.2 62.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p2 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 4 10.8 10.8 13.5 

4 24 64.9 64.9 78.4 

5 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 1 2.7 2.7 5.4 

4 21 56.8 56.8 62.2 

5 14 37.8 37.8 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 1 2.7 2.7 5.4 

4 16 43.2 43.2 48.6 

5 19 51.4 51.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

1 1 2.7 2.7 2.7 

3 4 10.8 10.8 13.5 

4 17 45.9 45.9 59.5 

5 15 40.5 40.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 15 40.5 40.5 40.5 

5 22 59.5 59.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 20 54.1 54.1 54.1 

5 17 45.9 45.9 100.0 

Total 37 100.0 100.0  



 
 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 21 56.8 56.8 56.8 

5 16 43.2 43.2 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p9 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 15 40.5 40.5 40.5 

5 21 56.8 56.8 97.3 

9 1 2.7 2.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 2.7 2.7 2.7 

4 18 48.6 48.6 51.4 

5 18 48.6 48.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 7 18.9 18.9 18.9 

3 8 21.6 21.6 40.5 

4 19 51.4 51.4 91.9 

5 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p12 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 7 18.9 18.9 18.9 

3 10 27.0 27.0 45.9 

4 10 27.0 27.0 73.0 

5 10 27.0 27.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

 



 
 

x3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

33 1 2.7 2.7 2.7 

45 1 2.7 2.7 5.4 

46 1 2.7 2.7 8.1 

47 3 8.1 8.1 16.2 

48 2 5.4 5.4 21.6 

49 3 8.1 8.1 29.7 

50 4 10.8 10.8 40.5 

51 5 13.5 13.5 54.1 

52 2 5.4 5.4 59.5 

53 3 8.1 8.1 67.6 

54 1 2.7 2.7 70.3 

55 5 13.5 13.5 83.8 

56 2 5.4 5.4 89.2 

57 1 2.7 2.7 91.9 

58 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p3 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 2.7 2.7 2.7 

3 8 21.6 21.6 24.3 

4 27 73.0 73.0 97.3 

5 1 2.7 2.7 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p1 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 1 2.7 2.7 2.7 

4 16 43.2 43.2 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

 

 

 

 

 



 
 

p4 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 1 2.7 2.7 2.7 

4 28 75.7 75.7 78.4 

5 8 21.6 21.6 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p5 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 24 64.9 64.9 64.9 

5 13 35.1 35.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p6 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 17 45.9 45.9 45.9 

5 20 54.1 54.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p7 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 2 5.4 5.4 5.4 

4 25 67.6 67.6 73.0 

5 10 27.0 27.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p8 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

4 18 48.6 48.6 48.6 

5 19 51.4 51.4 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 

p10 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

2 2 5.4 5.4 5.4 

3 8 21.6 21.6 27.0 

4 27 73.0 73.0 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 



 
 

p11 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

3 2 5.4 5.4 5.4 

4 20 54.1 54.1 59.5 

5 15 40.5 40.5 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 
y 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 

30 1 2.7 2.7 2.7 

33 1 2.7 2.7 5.4 

34 1 2.7 2.7 8.1 

35 1 2.7 2.7 10.8 

36 6 16.2 16.2 27.0 

37 5 13.5 13.5 40.5 

38 8 21.6 21.6 62.2 

39 3 8.1 8.1 70.3 

40 5 13.5 13.5 83.8 

42 3 8.1 8.1 91.9 

43 3 8.1 8.1 100.0 

Total 37 100.0 100.0  

 
Regresion 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

y 38.08 2.832 37 

x1 36.57 2.754 37 

x2 35.89 2.865 37 

x3 51.30 4.713 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Correlations 

 y x1 x2 x3 

Pearson Correlation 

y 1.000 .272 .090 .779 

x1 .272 1.000 .627 .256 

x2 .090 .627 1.000 .286 

x3 .779 .256 .286 1.000 

Sig. (1-tailed) 

y . .052 .298 .000 

x1 .052 . .000 .063 

x2 .298 .000 . .043 

x3 .000 .063 .043 . 

N 

y 37 37 37 37 

x1 37 37 37 37 

x2 37 37 37 37 

x3 37 37 37 37 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 x3, x1, x2b . Enter 

a. Dependent Variable: y 

b. All requested variables entered. 



 
 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 191.722 3 63.907 21.734 .000b 

Residual 97.035 33 2.940   

Total 288.757 36    

a. Dependent Variable: y 

b. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Correlations Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 

(Constant) 14.481 4.559  3.177 .003      

x1 .261 .134 .254 1.949 .060 .272 .321 .197 .600 1.667 

x2 -.294 .130 -.298 -2.266 .030 .090 -.367 -.229 .589 1.697 

x3 .480 .064 .799 7.544 .000 .779 .796 .761 .908 1.101 

a. Dependent Variable: y 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Change Statistics Durbin-

Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .815a .664 .633 1.715 .664 21.734 3 33 .000 1.686 

a. Predictors: (Constant), x3, x1, x2 

b. Dependent Variable: y 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

Unstandardized 

Residual 

 37 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.64177336 

Most Extreme Differences 

Absolute .093 

Positive .093 

Negative -.088 

Test Statistic .093 

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

d. This is a lower bound of the true significance. 

 
 



 

LAMPIRAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.3246) 

1. Validitas Kompetensi (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Validitas Lingkungan kerja (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Validitas Motivasi (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Validitas Peningkatan kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS KOMPETENSI (X1) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS LINGKUNGAN KERJA (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.836 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.834 > 0.50 



 

3. RELIABILITAS MOTIVASI (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RELIABILITAS PENINGKATAN KINERJA (Y) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.766 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.753 > 0.50 



 

 UJI STATISTIK DESKRIPTIF (RESPONDEN DAN ITEM) 

1. DESKRIPTIF RESPONDEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. DESKRIPTIF ITEM PERNYATAAN 

Item Kompetensi (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Item Lingkungan kerja (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Item Motivasi (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item Peningkatan kinerja (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI ASUMSI KLASIK 

1. UJI NORMALITAS (Nilai Sig. Kolmogorov >0.05) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. UJI MULTIKOLINIERITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

Data tersebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y, disimpulkan tidak terjadi 

heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI T  T TABEL = 2.032 

t hitung > t tabel = ADA PENGARUH 

t hitung < t tabel = TIDAK ADA PENGARUH 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UJI F  F TABEL = 2.87 

 

 

 

 

 

 

3. UJI KOEFISIEN REGRESI 
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