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ABSTRAK 

 

 
Nuraeni, 2021. Pengaruh Sertifikasi, Iklim Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Guru di Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

(Dibimbing oleh h. Mashur Razak dan H. Fatmasari). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : Pengaruh Sertifikasi, 

Iklim Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 

Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 
Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Waktu  penelitian  

dilakukan  mulai  bulan  Mei  sampai Juni 2020.  Populasi  penelitian adalah seluruh guru 

di gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng  yang 

berjumlah 44 orang. Sampel penelitian ini adalah sampel total yaitu keseluruhan populasi 
yang berjumlah 44 orang. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa :1) Terdapat pengaruh positif sertifikasi 

Terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 
Kabupaten Bantaeng. 2) Terdapat pengaruh positif Kondisi Ekonomi Orangtua terhadap 

Terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng . 3) Terdapat pengaruh positif Motivasi Orangtua terhadap Prestasi 
Terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng. 4) Terdapat pengaruh positif Sertifikasi, Iklim Kerja, dan Motivasi 

Kerja terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng.. Hal ini berarti secara simultan variabel independen (Sertifikasi, 
Iklim Kerja, dan Motivasi Kerja)   Mempengaruhi Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 

Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

 
Kata kunci :  Sertifikasi, Iklim Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja Guru  
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ABSTRACT 

 

 
Nuraeni, 2021. The Effect of Certification, Work Climate, and Work Motivation on 
Teacher Performance in the 45 Tombolo Elementary School Cluster, Gantarangkeke 

District, Bantaeng Regency. (Supervised by h. Mashur Razak and H. Fatmasari). 

This study aims to determine and analyze: the effect of certification, work climate, 

and work motivation on teacher performance in the 45 Tombolo Elementary School 
Cluster, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 

This research approach uses quantitative research. The time of the study was 

carried out from May to June 2020. The research population was all teachers in the 45 
Kuncio Elementary School cluster, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency, totaling 

44 people. The sample of this study is the total sample, namely the entire population of 44 

people. 
The results of this study indicate that: 1) There is a positive effect of certification on 

teacher performance in the Cluster of SD Negeri 45 Tombolo, Gantarangkeke District, 

Bantaeng Regency. 2) There is a positive influence of the economic condition of parents 

on teacher performance in the 45 Tombolo Elementary School Cluster, Gantarangkeke 
District, Bantaeng Regency. 3) There is a positive influence of parental motivation on 

achievement on teacher performance in the 45 Tombolo Elementary School Cluster, 

Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 4) There is a positive influence of 
Certification, Work Climate, and Work Motivation on Teacher Performance in the 

Cluster of SD Negeri 45 Tombolo, Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. This 

means that simultaneously independent variables (Certification, Work Climate, and Work 
Motivation) Affect Teacher Performance in the Cluster SD Negeri 45 Tombolo, 

Gantarangkeke District, Bantaeng Regency. 

 

Keywords: Certification, Work Climate, Work Motivation, Teacher Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Para guru di Indonesia menyadari bahwa jabatan guru adalah suatiu 

profesi yang terhormat dan mulia. Guru mengabdikan diri dan berbakti untuk 

mencerdaskan kehidupan anak bangsa dan meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya, yaitu : yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta 

menguasai IPTEK Dalam mewujudkan masyarajat yang berkualitas. Setiap guru 

boleh saja memandang dirinya professional, profesionalisme dalam pendidikan 

mengandung arti guru haruslah orang yang memiliki interest menjadi guru , paling 

tida mengerti dan memahami tentang minat, bakat dan tugas perkembangan siswa. 

Guru harus memiliki sikap integritas professional. Dengan integritas itulah, guru 

menjadi teladan dan inspirasi bagi siswanya. 

Berdasarkan UU guru dan dosen dalam UU no. 14/2005 dinyatakan bahwa 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. 

Sardiman (2004) menyatakan bahwa guru sebagai tenaga profesional di 

bidang pendidikan, disamping memahami hal-hal yang bersifat filosofis dan 

konseptual, harus juga mengetahui dan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknis, 

terutama dalam kegiatan mengelola dan melaksanakan interaksi belajar mengajar.  

1 



 

 

Masalah pendidikan merupakan masalah penting dalam kehidupan 

keluarga, bangsa dan negara. Maju mundurnya suatu bangsa atau negara sebagian 

besar ditentukan oleh maju mundurnya pendidikan. Menurut Hoy dalam Azan, 

(2014 : 43), menjelaskan bahwa mutu pendidikan adalah hasil penilaian terhadap 

proses pendidikan dengan harapan yang tinggi untuk dicapai dari upaya 

pengembangan bakat-bakat para pelanggan pendidikan melalui proses pendidikan. 

Salah satu masalah yang dihadapi adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap 

jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Menurut Abdillah, (2013:15), 

rendahnya mutu pendidikan di Indonesia merupakan masalah penting yang harus 

diselesaikan.  

Berdasarkan data UNESCO pada tahun 2011, hasil penilaian Education 

Development Index (EDI) atau indeks pembangunan pendidikan, bahwa Indonesia 

berada di peringkat ke 64 dari 120 negara di dunia. Sementara The United Nations 

Development Programe (UNDP) pada tahun 2011 juga telah melaporkan tentang 

indeks pembangunan manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) 

Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 108 pada tahun 2010 menjadi 

peringkat 124 pada tahun 2012 dari 180 negara. Pada 14 maret 2013 dilaporkan 

naik tiga peringkat menjadi urutan ke 121 dari 185 negara.  

Masalah mutu pendidikan kini juga sedang dihadapi oleh sekolah-sekolah 

di Kabupaten Bantaeg Prov. Suawesi Selatan, khususnya sekolah dasar (SD). 

Masalah pendidikan haruslah menjadi perhatian besar, sebab melalui lembaga 

pendidikan dapat diciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas 

sumber daya manusia memegang peran utama dalam menentukan keberhasilan 



 

 

aktivitas berbagai sektor pembangunan fisik, maupun non fisik. Sumber daya 

yang berkualitas dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari peran para 

stakeholder sekolah, diantaranya kepala sekolah, tenaga pendidik, tata usaha, 

pengawas, komite sekolah dan masyarakat. 

Permasalahan mutu pendidikan tentu tidak terlepas dari kinerja guru. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, baik faktor internal maupun 

eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam diri guru itu sendiri, antara lain 

motivasi kerja dan kompetensi guru. Faktor eksternal antara lain lingkungan, baik 

lingkungan keluarga maupun lingkungan kerja. Lingkungan kerja antara lain, 

hubungan sesama guru, kepala sekolah, komite sekolah, dan seluruh stakeholder 

sekolah. Bila diamati di lapangan, guru sudah menunjukkan kinerja maksimal di 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik, pengajar dan pelatih. 

Akan tetapi masih ada sebagian guru yang belum menunjukkan kinerja baik yang 

tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja guru secara makro. Menurut 

Sedarmayanti dalam Supardi (2013 : 19), faktor yang mempengaruhi kinerja 

antara lain, “(1) sikap mental (motivasi kerja, disiplin kerja, etika kerja), (2) 

pendidikan, (3) keterampilan, (4) manajemen kepemimpinan, (5) tingkat 

penghasilan, (6) gaji dan kesehatan, (7) jaminan sosial, (8) iklim kerja, (9) sarana 

prasarana, (10) teknologi, dan (11) kesempatan berprestasi.  

Pengukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawab menjalankan 

amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggung jawab moral di pundaknya. 

Semua itu akan terlihat pada kepatuhan dan loyalitasnya dalam menjalankan tugas 

keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Selain itu 



 

 

kinerja guru dapat dilihat dari hasil uji pengetahuan kompetensi guru dalam UKG 

di SD Negeri Kabupaten Bantaeng. Uji pengetahuan kompetensi guru dalam UKG 

merupakan proses uji kompetensi bagi calon guru atau guru yang ingin 

memperoleh pengakuan dan meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang 

dipilihnya. Uji pengetahuan kompetensi dalam UKG dimaksudkan untuk 

mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional. Tujuan uji pengetahuan kompetensi dalam UKG adalah sebagai 

(entry point) penilaian kinerja guru dan sebagai alat kontrol pelaksanaan penilaian 

kinerja guru. Program pengembangan keprofesian berkelanjutan dan penilaian 

kinerja guru wajib dilakukan setiap tahunnya sebagai persyaratan untuk kenaikan 

pangkat dan jabatan fungsional guru.  Hasil  uji pengetahaun dalam UKG bagi 

guru SD Negeri Kabupaten Bantaeng masih rendah. Dengan pengetahuan yang 

rendah berarti kompetensi pedagogik yang dimiliki guru rendah, hal itu tentu saja 

berkibat pada kinerja guru SD Negeri Kabupaten Bantaeng, oleh karena itu 

dibutuhkan peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja guru tersebut. 

Pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan nasional melalui 

peningkatan komponen mutu guru, telah meluncurkan kebijakan sertifikasi guru. 

Baik program sertifikasi melalui jalur portofolio maupun PLPG. Sertifikasi guru 

adalah proses pemberian sertifikat kepada para guru yang telah memenuhi standar 

profesional guru. Tapi pada fakta dilapangan masih banyak guru di SD yang 

sudah bersertifikasi, tetapi belum sesuai  dengan kemampuan seorang guru yang 

bersertifikasi atau tercapainya kinerja guru yang baik setelah sertifikasi. Guru 

yang telah menerima sertifikasi harus melaksanakan beban kerja sekurang-



 

 

kurangnya 24 jam tatap muka perminggu dan berhak atas tunjangan profesi 

pendidik sebesar satu kali gaji pokok. 

Motivasi diduga juga dapat berpengaruh terhadap kinerja guru. Motivasi 

merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan dalam belajar dan secara 

otomatis juga menunjang keberhasilan guru dalam mengelola proses 

pembelajaran. Menurut McClelland dalam Robbins (2003 : 216), 

mengelompokkan tiga kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja 

yaitu, kebutuhan akan kekuasaan (Need for Power), Kebutuhan afiliasi (Need for 

Affiliation), dan kebutuhan prestasi (Need for Achievement). Motivasi kerja guru 

merupakan daya dorong atau daya gerak yang membangkitkan dan mengarahkan 

perilaku guru pada suatu perbuatan atau pekerjaan. Motivasi kerja guru sangat 

penting, karena akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kinerja 

guru. Apabila seorang guru memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka kinerja 

guru tersebut juga, akan meningkat. Berdasarkan fakta dilapangan  beberapa guru 

di SD masih kurang termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Hal ini terbukti 

ketika mengajar tidak bersemangat dan bahkan membiarkan siswanya gaduh di 

kelas ketika mengajar. 

Faktor penting yang berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja guru, 

salah satunya adalah motivasi kerja. Menurut Sedarmayanti dalam Supardi 

(19:2013), Prestasi kerja yang baik dapat dipengaruhi oleh kecakapan dan 

motivasi, kecakapan tanpa motivasi atau motivasi tanpa kecakapan tidak akan 

menghasilkan keluaran yang tinggi. Selain dipengaruhi oleh motivasi kerja, 

kinerja guru juga dipengaruhi oleh iklim sekolah. Menurut Gorge Litwin dan 



 

 

Robert Stringer dalam Hoy dan Miskel ( 2008 : 198), iklim kerja adalah 

seperangkat sifat terukur dari lingkungan kerja, berdasarkan persepsi kolektif 

masyarakat yang tinggal dan bekerja di lingkungan dan terbukti mempengaruhi 

tingkah laku mereka. Iklim kerja sekolah yang kondusif akan berdampak pada 

kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan bahwa suasana sekolah yang kondusif 

sangat mendukung peningkatan kinerja guru. Selain dipengaruhi dua hal diatas, 

kinerja guru juga dipengaruhi oleh penghargaan atau sertifikasi guru dianggap 

memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja guru. Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam Muslich (2010 : 2), sertifikasi adalah 

proses pemberian sertifikat kepada guru dan dosen yang memiliki persyaratan 

tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang 

dibarengi dengan peningkatan kesejateraan yang layak yaitu memperoleh 

tunjangan profesi sebesar satu kali gaji. Dengan adanya sertifikasi yang 

memberikan kesejahteraan kepada guru, diharapkan kinerja guru akan meningkat 

sehingga pada akhirnya, mutu pendidikan akan meningkat pula. 

Berdasarkan pengamatan di SD negeri Kabupaten Bantaeng masih ada 

guru yang belum membuat persiapan pembelajaran sebelum mengajar seperti 

belum membuat RPP. Selain itu juga terlihat masalah yang berhubungan dengan 

kinerja guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini dapat dilihat dari guru yang 

belum dapat mengkondisikan keadaan kelas menjadi tenang ketika ada siswa yang 

melakukan keributan di kelas. Guru dalam pelaksanaan pembelajaran juga belum 

menggunakan pengetahuannya dalam menerapkan strategi pembelajaran yang 



 

 

bervariasi sehingga pembelajaran terasa membosankan bagi siswa dan kinerja 

yang dihasilkan guru pun belum optimal. Dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran peneliti melihat guru hanya melakukan evaluasi pada saat akan 

ujian. Ketika kegiatan pembelajaran di kelas guru tidak melakukan evaluasi, 

sehingga yang terjadi pada siswa selalu tidak ada persiapan untuk belajar di kelas. 

Hal ini mencerminkan kurangnya motivasi guru untuk memperbaiki kinerjanya. 

Tanpa motivasi kerja yang baik dan, terciptanya iklim kerja yang kondusif, 

tentunya kinerja guru pun tidak maksimal dan optimal. Sedangkan faktor dari luar 

pribadi guru ialah penghargaan atau sertifikasi guru dianggap memiliki pengaruh 

yang besar terhadap kinerja guru di SD Negeri.  Hal ini dapat dilihat kenyataan 

dari kinerja guru kurang maksimal dari program kerjanya, pemanfaatan waktu di 

sekolah, kedisiplinan, pengelolaan kelas dan pembuatan RPP. Lemahnya kinerja 

guru yang sebagian besar sudah bersertifikasi adalah dalam melaksanakan tugas 

mengajar (teaching), yaitu tidak menggunakan pengetahuaanya yang dimiliki 

dalam strategi pembelajaran, mengelola kelas, melakukan dan memanfaatkan 

penelitian tindakan kelas, rendahnya motivasi kerja, belum terciptanya iklim kerja 

yang kondusif, kurangnya disiplin, rendahnya komitmen profesi, serta rendahnya 

kemampuan manajemen waktu. Rendahnya pemahaman strategi pembelajaran ini, 

dapat dilihat dari proses guru mengajar di kelas. Beberapa guru masih mengajar 

dengan cara ceramah terus menerus sehingga membuat para siswa bosan. Guru 

harus memahami strategi pembelajaran agar tercipta kelas yang kondusif. 

Penghargaan sertifikasi yang memberikan kesejahteraan bagi guru, iklim kerja 

yang kondusif, dan motivasi yang tinggi seharusnya akan menghasilkan kinerja 



 

 

yang baik. Mengingat pentingnya kinerja guru, dan belum adanya penelitian 

tentang sertifikasi di Kabupaten Bantaeng, maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Sertifikasi, Iklim Kerja, dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Negeri 45 Kecamatan Gantarangkeke 

Tombolo Kabupaten Bantaeng” 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi pada latar belakang, maka permasalahan pada 

pnelitian ini dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 Tombolo 

Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng? 

2. Apakah terdapat pengaruh iklim kerja  Terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 

Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng? 

3. Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja Terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 

Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng? 

4. Apakah terdapat pengaruh sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja secara simultan 

terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng? 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:  

1. Pengaruh sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 Tombolo Kec. 

Gantarangkeke Kab. Bantaeng 

2. Pengaruh iklim kerja  Terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 Tombolo Kec. 

Gantarangkeke Kab. Bantaeng 

3. Pengaruh motivasi kerja Terhadap Kinerja Guru Di Gugus 45 Tombolo Kec. 

Gantarangkeke Kab. Bantaeng 



 

 

4. Pengaruh sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja secara simultan terhadap Kinerja 

Guru Di Gugus 45 Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis  

Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan disiplin 

ilmu Manajemen Pendidikan serta memberikan penjelasan secara terperinci dan 

sistematis mengenai pengaruh sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru di sekolah dasar negeri. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Dinas Pendidikan  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja guru.  

b. Bagi Kepala Sekolah  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan dalam 

menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan kepemimpinan 

kepala sekolah dalam kaitannya dengan peningkatan kinerja guru.  

c. Bagi Guru  

Dapat memberikan masukan kepada guru untuk memahami penggunaan 

sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja.  

d. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pembelajaraan untuk 

diterapkan di tempat tugas peneliti. 

 



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu   

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, adalah 

sebagai berikut.  

1. Anne Veronica Omwanda Penelitian berjudul : The Effects of Work Climate on 

Teachers' Job Performance in Public Primary Schools in Nairobi North 

District, 2009. (Pengaruh Iklim Kerja pada Kinerja Guru di Sekolah Dasar di 

Kabupaten Nairobi Utara, 2009).  

Studi ini meneliti efek dari iklim kerja terhadap kinerja guru di sekolah 

dasar di Kabupaten Nairobi Utara. Studi ini berusaha untuk menilai dampak 

dari iklim kerja terhadap kinerja guru. Studi ini berusaha untuk memeriksa 

jenis iklim kerja yang ada di sekolahsekolah dasar negeri di kabupaten ini, 

dampak dari hubungan kerja pada kinerja guru dan efek motivasi pada kinerja 

guru. Penelitian ini berusaha untuk menilai dampak iklim kerja terhadap 

kinerja guru. Tinjauan literatur difokuskan, pada makna dan pandangan umum 

iklim kerja, jenis iklim kerja yang ada di sekolah, unsur-unsur iklim kerja 

dengan referensi khusus untuk hubungan kerja, motivasi staf, kepemimpinan 

suportif, pengawasan internal dan staf kolegialitas dan bagaimana mereka 

mempengaruhi kinerja guru.  



 

 

Penelitian ini menggunakan desain penelitian survei untuk 

mengeksplorasi iklim kerja yang ada. Stratified random sampling dan teknik 

sampel random sampling yang digunakan untuk mendapatkan 29 sekolah untuk 

penelitian. Data dikumpulkan melalui penggunaan kuesioner dari 29 kepala 

sekolah dan 119 guru kelas. Penelitian ini menggunakan paket statistik untuk 

ilmu-ilmu sosial Program (SPSS) untuk analisis data dan hasil disajikan dalam 

tabel frekuensi, grafik batang dan grafik pie. Temuan utama dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa unsur-unsur utama iklim kerja bahwa kinerja guru yang 

terkena dampak adalah hubungan kerja yang buruk, kerja tim (staf kolegialitas) 

dan motivasi. Mereka juga ditemukan menjadi penentu utama kinerja guru. 

Dengan demikian bahwa iklim kerja dapat mempengaruhi kinerja guru. Oleh 

karena itu, iklim kerja yang kondusif dapat berperan penting dalam 

peningkatan kinerja guru.  

Persamaan penelitian dengan penelitian ini, sebagai berikut. 1. Variabel 

penelitian sama dengan salah satu variabel penelitian ini, yaitu mengenai 

pengaruh iklim kerja terhadap kinerja guru, 2. Pendekatan pada penelitian 

adalah penelitian kuantitatif, 3. Data diperoleh dengan menggunakan kuisioner, 

4. Mengolahan data menggunakan SPSS. Perbedaan penelitian dengan 

penelitian ini, sebagai berikut. 1. Penelitian hanya ingin mengetahui pengaruh 

iklim kerja terhadap kinerja guru, sedangkan penelitian ini, mengenai pengaruh 

sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru, 2. 

Pengambilan sampel menggunakan stratified random sampling, sedangkan 

penelitian ini, menggunakan Cluster Sampling.  
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2. Donald Boyd dan Daniel Goldhaber Penelitian berjudul : The Effect of 

Certification and Preparation on Teacher Quality in Washington, 2007 

(Pengaruh Sertifikasi dan Persiapan di Mutu Guru di Washington, 2007).  

Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja guru, beberapa negara telah 

memperketat persiapan dan persyaratan sertifikasi guru sementara yang lain 

telah mempermudah persyaratan dan memperkenalkan "alternatif" cara yang 

disertifikasi untuk menarik lebih banyak orang untuk mengajar. Jika 

persyaratan yang kuat meningkatkan hasil siswa dan mencegah relatif sedikit 

guru yang potensial, peneliti mengatakan bahwa mereka mungkin menjadi 

kebijakan yang baik. Tetapi jika mereka memiliki sedikit efek pada prestasi 

siswa, jika mereka serius  menghalangi guru potensial, atau jika sekolah 

mampu mengidentifikasi pelamar yang akan menghasilkan hasil murid yang 

baik, pelonggaran persyaratan menjadi kebijakan yang lebih menarik. Dalam 

meninjau penelitian tentang masalah ini, Boyd dan Goldhaber menemukan 

bahwa program jalur alternatif yang sangat selektif dapat menghasilkan guru 

yang efektif yang melakukan kurang lebih sama dengan guru dari rute 

tradisional setelah dua tahun di tempat kerja. 

Mereka menemukan bahwa guru yang mendapat skor baik pada ujian 

sertifikasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan guru dapat 

meningkatkan nilai siswa otomatis guru tersebut mendapatkan kinerja yang 

baik pula. Artinya, bahwa sertifikasi dapat mempengaruhi kinerja guru. 

Persamaan penelitian dengan penelitian ini, sebagai berikut. 1. Sama-sama 

ingin mengetahui pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru, 2. Sertifikasi 



 

 

sebagi program untuk meningkatkan kinerja guru. Perbedaan penelitian dengan 

penelitian ini, sebagai berikut. 1. Pendekatan penelitian mengunakan 

pendekatan kualitatif, sedangkan pedekatan penelitian ini, menggunakan 

pendekatan kuantitatif, 2. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, 

sedangkan data yang dalam penelitian ini melalui kuisioner.  

3. Karin Sparks Penelitian berjudul : The Effect of Teacher Certification on 

Student Achievement, 2004. (Pengaruh Sertifikasi Guru pada Siswa 

Berprestasi, 2004).  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau bukti penelitian 

empiris mengenai efek sertifikasi guru terhadap prestasi belajar siswa. Sebuah 

analisis eksplorasi adalah dilakukan pada studi yang meneliti efek sepenuhnya 

bersertifikat dan kurang penuh guru bersertifikat terhadap prestasi belajar 

siswa. Pada penelitian ini, dalam perhitungan statistik, dihasilkan bahwa 

pengaruh positif guru yang telah tersertifikasi. Guru yang tersertifikasi dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. Semua temuan terkait dengan membaca 

disukai efek positif dari guru sepenuhnya bersertifikat. Tampaknya sertifikasi 

mungkin lebih penting untuk prestasi siswa dalam membaca dan matematika 

dari ilmu pengetahuan. Populasi terdiri dari lima studi individu yang dihasilkan 

dua puluh tujuh perkiraan ukuran efek. Tiga studi dimanfaatkan baik tingkat 

individu atau tingkat kelas analisis dan menghasilkan dua belas berarti efek 

perbedaan perkiraan ukuran. Dua studi dimanfaatkan baik tingkat sekolah atau 

keadaan analisis dan menghasilkan lima belas korelasional perkiraan ukuran 



 

 

efek. Mayoritas temuan dalam matematika mendukung efek positif sepenuhnya 

bersertifikat guru.  

Temuan menunjuk ke arah tingkat yang setara dengan prestasi siswa 

untuk guru sepenuhnya bersertifikat dan kurang bersertifikat sepenuhnya. 39 

Dengan pendapat dapat disimpulkan bahwa program sertifikasi sangat 

mendukung dengan tercapainya prestasi siswa. Sertifikasi dapat meningkatkan 

kinerja guru sehingga dapat membuat siswa dapat berprestasi dalam belajar. 

Persamaan penelitian dengan penelitian ini, sebagai berikut. 1. Sertifikasi dapat 

dapat membuat siswa dapat berprestasi dalam belajar dengan demikian 

sertifikasi dapat meningkatkan kinerja guru, 2. Sertifikasi sebagi program 

untuk meningkatkan kinerja guru, 3. Pendekatan pada penelitian adalah 

penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian dengan penelitian ini, sebagai 

berikut. 1. Penelitian hanya meneliti pengaruh sertifikasi guru pada siswa 

berprestasi yang berakitan pada peningkatan kinerja guru, sedangkan penelitian 

ini, meneliti pengaruh sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja terhadap kinerja 

guru.  

4. Aacha Mary Penelitian berjudul : Motivation And The Performance Of Primary 

School Teachers In Uganda, 2010. (Motivasi dan Kinerja Guru Sekolah Dasar 

di Uganda, 2010).  

Motivasi guru telah menjadi isu penting mengingat tanggung jawab 

mereka untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk peserta didik. 

Akibatnya, penelitian ini meneliti efek motivasi pada kinerja guru sekolah 

dasar di divisi Kimaanya-Kyabakuza, kabupaten Masaka. Secara khusus, 



 

 

penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah motivasi guru memiliki efek 

pada semangat mereka untuk melakukan  kerja, dan pengaruh motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik terhadap kinerja guru. Sebuah desain penelitian survei 

deskriptif diadaptasi di mana sampel total 135 responden termasuk guru, 

kepala sekolah, anggota komite manajemen sekolah (SMC) dan Masaka 

Municipal Education Officer (MEO) dikonsultasikan.  

Data primer dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner terstruktur 

untuk guru, serta pedoman wawancara informan kunci bagi guru kepala dan 

MEO. Diskusi kelompok fokus juga digelar dengan anggota SMC di daerah. 

Akibatnya, kuantitatif dikumpulkan. Sebuah hubungan positif yang signifikan 

antara motivasi intrinsik dan kinerja guru juga ditemukan ada di sekolah-

sekolah dasar di divisi Kimaanya-Kabakuza, Kabupaten Masaka. Di sisi lain, 

hubungan yang positif juga mengungkapkan antara motivasi ekstrinsik dan 

kinerja guru, menyiratkan bahwa motivasi ekstrinsik mempengaruhi kinerja 

guru di divisi Kimaanya-Kyabakuza. Dalam rangka meningkatkan motivasi 

guru dan kinerja di tempat kerja, studi ini merekomendasikan kenaikan gaji 

guru sekolah dasar untuk mencocokkan peningkatan biaya hidup, penyediaan 

akomodasi untuk guru, penguatan pengawasan serta melembagakan 

penghargaan untuk kinerja yang baik. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 

motivasi dapat meningkatkan kinerja guru. Persamaan penelitian dengan 

penelitian ini, sebagai berikut. 1. Variabel penelitian sama dengan salah satu 

variabel penelitian ini, yaitu mengenai pengaruh motivasi terhadap kinerja 

guru, 2. Pendekatan pada penelitian adalah penelitian kuantitatif, 3. Data 



 

 

diperoleh dengan menggunakan kuisioner. Perbedaan penelitian dengan 

penelitian ini, sebagai berikut. 1. Penelitian hanya ingin mengetahui pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja guru, sedangkan penelitian ini, mengenai 

pengaruh sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru.  

5. Brenda L. Ladyong Penelitian berjudul : Organizational Climate and 

Teachers’ Work Motivation: A Case Study of Selected Schools in Prachinburi, 

Thailand, 2014. (Iklim organisasi dan Motivasi Kerja Guru : Studi Kasus 

Sekolah di Prachinburi Thailand, 2014).  

Tujuan utama dari penelitian ini, adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

iklim organisasi yang mempengaruhi motivasi kerja guru. Ada 138 guru yang 

berpartisipasi dalam studi. Mereka dipilih melalui purposive sampling. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan teknik survei dan dianalisis menggunakan 

statistik deskriptif. Temuan menunjukkan bahwa iklim organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap motivasi kerja guru. Dua faktor iklim organisasi yaitu, 

kepemimpinan kolegial dan hubungan timbal balik masyarakat dalam sekolah 

yang ditemukan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi kerja guru 

motivasi.  

Temuan penelitian ini memiliki implikasi pada peran  administrator 

khususnya dimeningkatkan iklim sekolah yang positif untuk memotivasi guru 

untuk meningkatkan kinerja mereka. Dapat disimpulkan bahwa iklim yang 

kondusif dapat mempengaruhi motivasi kerja guru dalam meningkatkan 

kinerjanya. Persamaan penelitian dengan penelitian ini, sebagai berikut. 1. 

Variabel penelitian sama dengan salah satu variabel penelitian ini, yaitu 



 

 

mengenai pengaruh iklim terhadap motivasi kerja guru. Dimana iklim kerja 

berpengaruh terhadap motivasi kerja sehingga dapat meingkatkan kinerja guru, 

2. Pendekatan pada penelitian adalah penelitian kuantitatif. Perbedaan 

penelitian dengan penelitian ini, sebagai berikut. 1. Penelitian hanya ingin 

mengetahui pengaruh iklim kerja dan terhadap motivasi kerja guru, sedangkan 

penelitian ini, mengenai pengaruh sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja 

terhadap kinerja guru, 2. Data diperoleh dalam penelitian dengan menggunakan 

survey, sedangkan data dalam penelitan ini, diperoleh dengan kuisioner, 3. 

Teknik sampel penelitian menggunakan purposive sampling, sedangkan teknik 

penelitian ini, menggunakan cluster sampling.  

2.2 Kinerja  

2.2.1 Pengertian Kinerja  

Menurut Robbins dalam Sinambela (2012 :5), kinerja diartikan sebagai 

hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan individu dibandingkan dengan 

kriteria yang ditetapkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja seseorang 

sangatlah perlu, sebab dengan kinerja akan diketahui seberapa jauh kemampuan 

seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Untuk mengetahui hal tersebut 

diperlukan penentuan kriteria pencapaian yang ditetapkan secara bersama-sama. 

Menurut Whitmore dalam Uno (2014 : 59), secara sederhana mengemukakan, 

kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang. Pengertian 

ini merupakan pengertian yang menuntut kebutuhan paling minim untuk berhasil. 

Kinerja menuntut tergambarnya tanggung jawab yang besar dari pekerjaan 



 

 

seseorang. Dengan demikian kinerja adalah 20 suatu perbuatan, suatu prestasi apa 

yang diperlihatkan melalui keterampilan yang nyata.  

Menurut Supardi (2014 : 45), kinerja merupakan kegiatan yang dilakukan 

untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan 

yang telah ditetapkan. Menurut McDaniel dalam Uno (2014 : 62), kinerja adalah 

interaksi antara kemampuan seseorang dengan motivasinya. Dengan demikian 

kinerja adalah merupakan penjumlahan antara kemampuan dan motivasi yang 

dimiliki seseorang. Menurut Mangkunegara dalam Wahyudi (2012 : 7), kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadannya. Selain itu, kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha 

seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi 

tertentu. Dari berbagai pendapat para ahli dapat dipahami bahwa kinerja adalah 

hasil atau tingkat keberhasilan yang dilakukan seseorang secara kualitas dan 

kuantitas sesuai dengan kemampuan dan perbuatannya. Kinerja yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah kinerja guru. Kinerja guru adalah suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh seorang guru untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan, dan sebagai hasil 

evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan dibandingkan dengan kriteria atau 

standar yang telah ditetapkan.  

2.2.2 Penilaian Kinerja  

Menurut Wahyudi (2012 : 96), penilaian kinerja seseorang adalah untuk 

mengetahui seberapa besar mereka bekerja melalui suatu sistem formal dan 



 

 

terstruktur, seperti menilai, mengukur, dan mempengaruhi sifatsifat yang 

berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil termasuk tingkat ketidakhadiran. 

Menurut Wibowo (2008 : 351), suatu proses kinerja apabila telah selesai 

dilaksanakan, akan memberikan hasil kinerja atau prestasi kerja. Suatu proses 

kinerja dapat dikatakan selesai apabila telah mencapai suatu target tertentu yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dapat pula dinyatakan selesai berdasarkan pada 

suatu batasan waktu tertentu, misalnya pada akhir tahun. Evaluasi kinerja 

dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja 

yang diperoleh organisasi, tim atau individu.  

Evaluasi kinerja akan memberikan umpan balik terhadap tujuan dan 

sasaran kinerja, perencanaan dan proses pelaksanaan kinerja. Evaluasi kinerja 

dapat pula dilakukan terhadap proses penilaian, review dan pengukuran kinerja. 

Atas dasar evaluasi kinerja dapat dilakukan langkah-langkah untuk melakukan 

perbaikan kinerja di waktu yang akan datang. Menurut Mulyasa (2010 : 137), 

kinerja mempunyai hubungan erat dengan produktivitas, karena merupakan 

indikator dalam menentukan usaha untuk mencapai produktivitas yang tinggi. 

Sehubungan hal tersebut maka upaya untuk mengadakan penilaian terhadap 

kinerja 22 organisasi merupakan hal penting.  

Berbicara tentang kinerja tenaga kependidikan, erat kaitanya dengan cara 

mengadakan penilaian terhadap pekerjaan seseorang, sehingga perlu ditetapkan 

standar kinerja atau standar performance. Berdasarkan pendapat para ahli dapat 

disimpulkan, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi atau menilai kerja 

seseorang. Penilaian kinerja menjadi sangat penting karena terdapat hubungan 



 

 

dengan penilaian terhadap pekerjaan seseorang. Penilaian kinerja ini adalah 

penilaian kinerja guru. Apabila penilaian prestasi kerja guru dilaksanakan dengan 

baik, tertib, dan benar maka dapat membantu meningkatkan motivasi berprestasi 

sekaligus dapat meningkatkan loyalitas para anggota yang ada didalamnya, dan 

apabila ini terjadi akan menguntungkan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu, 

penilaian kerja perlu dilakukan secara formal dengan kriteria-kriteria yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah secara obyektif.  

2.2.3 Pengukuran Kinerja  

Menurut Wibowo (2008 : 319), pengukuran terhadap kinerja perlu 

dilakukan untuk mengetahui, apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi 

dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah kinerja dapat dilakukan sesuai 

jadwal waktu yang ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai 

dengan yang diharapkan. Untuk melakukan pengukuran tersebut, diperlukan 

kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan adanya ukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja hanya 23 dapat dilakukan terhadap kinerja yang nyata dan 

terukur. Apabila kinerja tidak dapat diukur, tidak dapat dikelola. Untuk dapat 

memperbaiki kinerja, perlu diketahui seperti apa kinerja saat ini. Menurut Uno 

(2013 : 93), untuk mengukur kinerja guru dapat dilihat dari kualitas kerja, 

kecepatan/ketepatan kerja, inisiatif kerja, kemampuan kerja, dan komunikasi 

kerja. 

Menurut Mitchell dalam Rusman (2012 : 52), salah satu ukuran standar 

kinerja adalah quality of works, hal ini diperjelas Ivancevich bahwa ukuran 

kualitas kinerja guru dapat dilihat dari produktivitas pendidikan yang telah dicapai 



 

 

menyangkut output siswa yang dihasilkan. Berdasarkan pendapat para ahli dapat 

disimpulkan, bahwa dalam mengukur kinerja harus dilihat dari produktivitas 

pendidikan. Ukuran kinerja yang dimaksud adalah ukuran kinerja guru yang 

dalam pengukurannya memperhatikan indikator yang dipakai dalam penelitian, 

juga cara dalam pengukuran yang jelas. Sehingga kita dapat mengukur kinerja 

guru dengan baik dan sesuai standar.  

 

 

2.3 Sertifikasi  

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 dalam 

Muslich (2010 : 2), tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Ayat (11) disebutkan bahwa 

sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru dan dosen. 

Agar pemahaman tentang sertifikasi lebih jelas, berikut ini dikutipkan beberapa 

pasal yang tertuang dalam Undang- Undang Republik 24 Indonesia Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sebagai berikut.  

a. Pasal 1 butir 11: sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada 

guru dan dosen,  

b. Pasal 8: guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat 

pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional,  

c. Pasal 11 butir 1: sertifikat pendidik sebagaimana dalam Pasal 8 diberikan 

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan,  



 

 

d. Pasal 16: guru yang memiliki sertifikat pendidik memperoleh tunjangan profesi 

sebesar satu kali gaji, guru negeri maupun swasta dibayar pemerintah.  

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

dapat disimpulkan sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru, dan 

dosen yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, 

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejateraan yang layak 

yaitu memperoleh tunjangan profesi sebesar satu kali gaji. Sertifikasi yang 

dimaksud adalah sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah guru yang telah 

menerima sertifikat sertifikasi berdasarkan kompetensi, kualifikasi akademik, dan 

kemampuan yang dimiliki oleh guru serta melaksanakan beban kerja sekurang-

kurangnya 24 jam tatap muka perminggu.  

Menurut Mulyasa (2013 : 33-34), sertifikasi guru dapat diartikan sebagai 

suatu proses pemberian pengakuan bahwa seorang telah memiliki kompetensi 

untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, 

setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi. 

Dengan kata lain, sertifikasi guru adalah proses uji kompetensi yang dirancang 

untuk mengugkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan 

pemberian sertifikat pendidik. National Commission on Education Service 

(NCES) dalam Mulyasa (2013: 34), memberikan pengertian sertifikasi secara 

lebih umum. Certification is a procedure whereby the state evaluates and riviews 

a teacher candidate’s credentials and provides him or her license to teach. Dalam 

hal ini sertifikasi merupakan prosedur untuk menentukan apakah seorang calon 



 

 

guru layak diberikan izin dan kewenangan untuk mengajar. Dari pendapat para 

ahli dapat dipahami bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik 

kepada guru yang telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu memiliki kualifikasi 

akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan. 

Sertifikasi yang dimaksud adalah sertifikasi guru yang harus melaksanakan jam 

mengajar 24 jam tatap muka perminggu dan berhak atas tunjangan profesi 

pendidik sebesar satu kali gaji pokok untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional yang dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan yang layak.  

Peraturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang program 

pembangunan nasional yang berisikan pembentukan badan akreditasi dan 

sertifikasi mengajar didaerah. Dimana tujuan dari dikeluarkanya undang- 26 

undang tersebut, sebagi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas guru 

secara nasional. Dengan demikian dapat disimpulakan, upaya pemerintah dalam 

memberlakukanya program sertifikasi bagi guru adalah agar dapat meningkatkan 

kinerja guru. Sedangkan berdasarkan UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen, bahwa seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama 

medidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Disebutkan pada (Pasal 1 

Ketentuan Umum), guru profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai sumber penghasilan yang 

memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan yang memenuhi standar mutu 



 

 

atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan profesionalime 

yang dimiliki guru diharapkan oleh pemerintah dapat meningkatkan kinerja guru.  

Menurut Muslich, (2010 : 8), peningkatan mutu guru lewat program 

sertifikasi ini sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah 

apabila kompetensi guru bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila 

kinerjanya bagus maka KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat 

membuahkan pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa 

guru perlu disertifikasi. Oleh karena itu sertifikasi dapat disimpulkan dapat 

berpengaruh terhadap kinerja guru.  

Menurut Mulyasa (2013 : 35), mengungkapkan bahwa tujuan sertifikasi 

guru adalah.  

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan,  

2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga 

merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan,  

3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan 

menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap 

pelamar yang kompeten,  

4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga 

kependidikan,  

5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga 

pendidik.  

Berdasarkan pendapat ahli, ada beberapa tujuan sertifikasi. Tujuan tersebut 

antara lain, untuk melindungi profesi dan tenaga kependidikan, melindungi dan 



 

 

membangun citra masyarakat serta lembaga penyelenggara pendidikan terhadap 

profesi dan tenaga pendidik. Tujuan ini adalah tujuan sertifikasi guru. Tujuan 

tersebut yaitu, untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan untuk melindungi serta 

membangun citra masyarakat terhadap guru. Lebih lanjut dikemukakan Mulyasa 

(2013:35), bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai 

manfaat sebagai berikut.  

1. Pengawasan Mutu  

a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat 

kompetensi yang bersifat unik,  

b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk 28 

mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan,  

c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal 

masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya,  

d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun 

usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.  

2. Penjamim Mutu  

a. Adanya proses pengembangan profesionalisme dan evaluasi terhadap kinerja 

praktisi-praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah 

menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya. Dengan 

demikian pihak berkepentingan, khususnya para pelanggaran/pengguna akan 

makin menghargai organisasi profesi dan sebaliknya organisasi profesi dapat 

memberikan jaminan atau melindungi para pelanggan/pengguna,  



 

 

b. Sertifikasi menyedia informasi yang berharga bagi para pelanggan/pengguna 

yang ingin memperkerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan 

tertentu.  

2.4 Iklim Kerja  

Iklim kerja sebagai suatu konsep yang mereflesikan isi dan kekuatan 

nilainilai umum, norman, sikap, tingkah laku, dan perasaan anggota terhadap 

suatu sistem. Iklim kerja disekolah diidentifikasikan sebagai perangkat atribut 

yang memberi warna atau karakter, spirit, etos, suasana batin, dari setiap sekolah 

secara operasional, sebagaimana halnya pengertian iklim pada cuaca, 29 iklim 

kerja di sekolah diukur dengan menggunakan rata-rata dari persepsi komunitas 

sekolah terhadap aspek-aspek yang menentukan lingkugan kerja. Menurut Litwin 

dan Stringer dalam Hoy dan Miskel ( 2008 : 198), iklim kerja adalah seperangkat 

sifat terukur dari lingkungan kerja, berdasarkan persepsi kolektif masyarakat yang 

tinggal dan bekerja di lingkungan dan terbukti mempengaruhi tingkah laku 

mereka. Hal ini berarti Iklim kerja sekolah yang kondusif akan berdampak pada 

kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan bahwa suasana sekolah yang kondusif 

sangat mendukung peningkatan kinerja guru.  

Menurut Roche dalam Daryanto, (2015:10), iklim kerja adalah sebagai 

hubungan antara personil, sosial dan faktor–faktor kultural yang mempengaruhi 

individu dan kelompok dalam lingkungan sekolah. Menurut Marzuki dalam 

Supardi (2014:121), iklim kerja sekolah adalah keadaan sekitar sekolah dan 

suasana yang sunyi dan nyaman yang sesuai dan kondusif untuk pembelajaran 

yang dapat meningkatkan prestasi akademik. Sedangkan menurut Creamers dan 



 

 

Scheerens dalam Supardi (2014:121), iklim kerja sekolah merupakan, suasana 

yang terdapat di dalam suatu sekolah. Iklim kerja sekolah menggambarkan 

keadaan warga sekolah tersebut dalam keadaan riang dan mesra ataupun 

kepedulian antara satu sama lainnya. Hubungan mesra pada iklim kerja sekolah 

terjadi karena disebabkan terdapat hubungan yang baik di antara kepala sekolah, 

guru, dan diantara guru dan peserta didik. Dengan demikian iklim kerja yang 

kondusif dengan menciptakan hubungan yang baik antara kepala sekolah, guru, 

dan diantara guru dan peserta didik merupakan aspek penting dalam 

meningkatkan kinerja guru. Dapat disimpulkan iklim kerja sekolah adalah 

berkaitan dengan sifat-sifat atau ciri yang dirasa dalam sebuah lingkungan kerja 

sekolah, dan timbul karena adanya kegiatan yang dilakukan secara sadar atau 

tidak, dan dianggap mempengaruhi tingkah laku kemudian dengan kata lain iklim 

dapat dipandang sebagai keperibadian organisasi seperti yang dilihat oleh para 

anggotanya.  

Suharsaputra (2010 : 30) menyatakan. “Terdapat lima faktor yang 

mempengaruhi iklim kerja sekolah yang kondusif, yaitu.  

1. Penenpatan personalia,  

2. Pembinaan antar hubungan dan komunikasi,  

3. Dinaminisasi dan penyelesain konflik ,  

4. Pemanfaatan informasi,  

5. Peningkatan lingkungan kerja serta lingkungan belajar.  

Proses komunikasi merupakan faktor yang sangat esensial untuk 

terciptanya iklim kerja yang kondusif. Secara kodrat manusia satu sama lain 



 

 

saling berhubungan dam membutuhkan, dimana hal ini dapat terwujud melalui 

proses komunikasi. Proses komunikasi berfungsi mengikat masing-masing 

anggota sekolah menjadi satu bagian yang integral, utuh dan bersatu. Ikatan yang 

tebentuk karena komunikasi yang harmonis dan lancar dapat mendorong semangat 

kerjasama dan menumbuhkan sikap peduli dengan lingkungan kerja, semua itu 

mempengaruhi iklim kerja sekolah. Tanpa komunikasi pikiran kita tidak dapat 

mengembangkan sikap alami manusia yang asli tetapi tetap dalam keadaan yang 

tidak normal dan sikap yang lebih kasar. Kutipan ini mengisaratkan supaya setiap 

komponen sekolah membuat satu sistem komunikasi kerjasama yang harmonis 

sehingga tercipta iklim kerja yang kondusif dan harmonis.  

Berdasarkan uraian pendapat tersebut, pengertian iklim kerja adalah 

kondisi lingkungan kerja yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung 

oleh guru dalam melaksanakan tugas di sekolah. Adapun indikator untuk 

mengukur iklim kerja disekolah dapat dilihat berdasarkan aspek – aspek antara 

lain yaitu.  

1. Hubungan antara atasan dengan bawahan,  

2. Hubungn antara sesama anggota organisasi,  

3. Tanggung jawab,  

4. Imbalan yang adil,  

5. Pengendalian, struktur, dan birokrasi yang nalar, dan  

6. Keterliabatan pegawai dan partisipasinya.  

2.5 Motivasi Kerja  



 

 

Menurut Robbins (2003 : 208), motivasi adalah sebagai suatu proses yang 

menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam mencapai 

usaha untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Widyoko (2012:233), motivasi 

secara umum diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut 

Woolfolk dan Nicolich dalam Widyoko (2012 : 233), menyatakan bahwa motivasi 

pada umumnya didefinisikan sebagai sesuatu yang mendorong seseorang 

melakukan tindakan. Menurut McClelland dalam Widyoko (2012 : 233), 

mengartikan motivasi sebagai suatu dorongan yang menggerakkan, mengarahkan 

dan menentukan atau memilih perilaku.  

Motivasi secara umum diartikan sebagai daya penggerak dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Mitchell, dalam Sinambela (2012: 8), kinerja yang baik akan dipengaruhi 

oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik. Kemampuan 

seseorang dipengaruhi pemahaman atas jenis pekerjaan dan keterampilan 

melakukannya, oleh karenanya seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan 

dan keterampilannya. Selain itu kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja 

tidaklah dapat diabaikan. Meskipun kemampuan guru sangat baik apabila 

motivasi kerjanya rendah, sudah pasti tentu kinerjanya juga rendah. Dengan 

demikian Mitchell memformulasikan kinerja adalah fungsi dari kemampuan dikali 

motivasi. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa, motivasi dapat 

meningkatkan kinerja.  

Motivasi mengandung tiga elemen sebagai berikut.  



 

 

1) Bahwa motivasi mengawali terjadinya perubahan energy pada diri setiap 

individu manusia,  

2) Motivasi ditandai dengan munculnya rasa (felling), afeksi seseorang;  

3) Motivasi akan dirangsang karena adanya tujuan.  

Motivasi memiliki cirriciri sebagai berikut :  

a) Tekun terhadap tugas;  

b) ulet mengalami kesulitan; 

c) menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah;  

d) lebih senang bekerja mandiri;  

e) cepat bosan dengan tugas-tugas rutin;  

f). dapat mempertahankan pendapatnya jika sudah yakin akan sesuatu;  

g) tidak mudah melepas sesuatu yang telah diayakini;  

h) senang mencari, dan memecahkan masalah.  

Menurut McClelland dalam Robbins (2003 : 216), mengelompokkan tiga 

kebutuhan manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja yaitu, Kebutuhan akan 

kekuasaan (Need for Power) adalah kebutuhan untuk membuat orang lain 

berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu (tanpa dipaksa) tidak akan 

berperilaku demikian. Kebutuhan afiliasi (Need for Affliation) adalah hasrat untuk 

hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Kebutuhan prestasi (Need for 

Achievement) adalah dorongan untuk menggungguli, berprestasi sehubungan 

dengan seperangkat standar, dan berusaha keras untuk sukses . Mcclland dalam 

Mangkunegara (2010 : 19) mengemukakan. “Ada 6 (enam) karakteristik orang 

yang mempunyai motivasi berprestasi tinggi yaitu, 1) memiliki tingkat tanggung 



 

 

jawab pribadi yang tinggi, 2) berani mengambil dan memikul resiko, 3) memiliki 

tujuan yang realistik, 4) memiliki recana kerja yang menyuruh dan berjuang untuk 

merealisasikan tujuan, 5) memanfaatkan umpan balik yang kongkrit dalam semua 

kegiatan yang dilakukan dan 6) mencari kesempatan untuk merealisasikan rencana 

yang telah diprogramkan”. Murray dalam Mangkunegara (2010 :20) 

mengemukakan. “Ada 8 (delapan) karakteristik orang yang mempunyai motivasi 

berperstasi tinggi, yaitu, 1) melakukan dengan sebaik-baiknya, 2) melakukan 

sesuatu dengan mencapai kesuksesan, 3) menyelesaikan tugas-tugas yang 

memerlukan usaha dan keterampilan, 4) berkeinginan menjadi oaring terkenal 

atau menguasai bidang tertentu, 5) mengerjakan sesuatu yang sangat sukar dengan 

hasil yang memuaskan, 6) mengerjakan sesuatu yang sangat berarti, 7) melakukan 

sesuatu yang lebih daripada orang lain, dan 8) menulis novel atau cerita yang 

bermutu”. 

Berdasarkan hasil penelitian Mcclalland, Murray, Miller, dan Gordon W 

menyimpulakan bahwa “ada hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan 

pencapain prestasi“. Artinya guru yang memiliki motivasi kerja tinggi  akan 

cenderung memiliki prestasi kerja yang tinggi dan sebaliknya guru yang memiliki 

motivasi kerja rendah cenderung memiliki prestasi kerja rendah. Dari pendapat 

para ahli dapat disimpulkan, bahwa motivasi adalah suatu dorongan yang 

menyebabkan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar. Yang dimaksud motivasi 

dalam penelitian ini, adalah motivasi mengajar guru. Adapun pengertian motivasi 



 

 

mengajar guru adalah guru adalah suatu perangsang dan pendorong bagi para guru 

untuk menyampaikan pengetahuan pada anak didik.  

2.6 Kerangka Pikir  

2.6.1 Pengaruh Sertifikasi terhadap Kinerja Guru 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang memiliki 

kualifikasi, memiliki kemampuan serta memperoleh tunjangan profesi sebesar 

satu kali gaji. Tujuan dari sertifikasi yaitu meningkatkan mutu hasil pendidikan 

dan menentukan kelayakan guru, sedangkan manfaat sertifikasi bagi guru dapat 

meningkatkan pendapatan guru, meningkatkan profesionalisme kerja guru 

sehingga guru menjadi lebih tertib, dan meningkatkan pengalaman serta 

keterampilan guru. Jadi dengan adanya sertifikasi guru diharapkan kinerjanya 

akan meningkat.                   Oleh karena itu sertifikasi dapat disimpulkan dapat 

berpengaruh terhadap kinerja guru.  

 

2.6.2 Pengaruh Iklim Kerja terhadap Kinerja Guru  

Iklim kerja adalah kondisi lingkungan kerja yang dirasakan langsung oleh 

guru dan diasumsikan dapat berpengaruh terhadap perilaku dan motivasi mereka. 

Jika guru merasakan iklim kerja sekolah baik diharapkan kinerjannya akan tinggi, 

dan sebaliknya jika iklim kerja sekolah kurang baik maka kinerjanya akan rendah. 

Hal ini berarti iklim kerja sekolah yang kondusif akan berdampak pada kinerja 

guru. 46 Jadi dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh antara iklim kerja 

dengan kinerja guru. 2.6.6 Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru Motivasi 

kerja adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kerja 



 

 

guna mencapai tujuan yang dapat berpengaruh positif dalam mencapai kinerja 

yang lebih baik. Jika seseorang guru memiliki motivasi tinggi dalam bekerja 

diharapkan kinerjanya akan meningkat, dan sebaliknya jika motivasi seseorang 

dalam bekerja rendah maka kinerjanya akan menurun. Kinerja yang baik akan 

dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja yang baik. 

Jadi dapat disimpulkan, motivasi dapat meningkatkan kinerja guru.  

2.6.3. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru  

Motivasi kerja adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan kerja guna mencapai tujuan yang dapat berpengaruh positif dalam 

mencapai kinerja yang lebih baik. Jika seseorang guru memiliki motivasi tinggi 

dalam bekerja diharapkan kinerjanya akan meningkat, dan sebaliknya jika 

motivasi seseorang dalam bekerja rendah maka kinerjanya akan menurun. Kinerja 

yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi 

kerja yang baik. Jadi dapat disimpulkan, motivasi dapat meningkatkan kinerja 

guru 

2.6.4. Pegaruh Sertifikasi, Iklim Kerja, dan Motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap Kinerja Guru  

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang 

memiliki kualifikasi, memiliki kemampuan serta memperoleh tunjangan 

profesi sebesar satu kali gaji. Sedangkan iklim kerja adalah kondisi 

lingkungan kerja yang dirasakan langsung oleh guru dan diasumsikan dapat 

berpengaruh terhadap perilaku dan motivasi mereka. Motivasi kerja adalah 

semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan kerja guna 



 

 

mencapai tujuan yang dapat berpengaruh positif dalam mencapai kinerja yang 

lebih baik. Peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru 

bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Apabila kinerjanya bagus maka 

KBM-nya juga bagus. KBM yang bagus diharapkan dapat membuahkan 

pendidikan yang bermutu. Pemikiran itulah yang mendasari bahwa guru perlu 

disertifikasi guna meningkatkan kinerja guru. Iklim kerja adalah seperangkat 

sifat terukur dari lingkungan kerja, berdasarkan persepsi kolektif masyarakat 

yang tinggal dan bekerja di lingkungan dan terbukti mempengaruhi tingkah 

laku mereka. Hal ini berarti Iklim kerja sekolah yang kondusif akan 

berdampak pada kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan bahwa suasana 

sekolah yang kondusif sangat mendukung peningkatan kinerja guru. 

Sedangkan motivasi secara umum diartikan sebagai daya penggerak dalam 

diri  seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan 

tertentu.  

Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat 

kemampuan dan motivasi kerja yang baik. Kemampuan seseorang dipengaruhi 

pemahaman atas jenis pekerjaan dan keterampilan melakukannya, oleh 

karenanya seseorang harus dapat meningkatkan kemampuan dan 

keterampilannya. Selain itu kontribusi motivasi kerja terhadap kinerja tidaklah 

dapat diabaikan. Meskipun kemampuan guru sangat baik apabila motivasi 

kerjanya rendah, sudah pasti tentu kinerjanya juga rendah. Dengan demikian 

kinerja adalah fungsi dari kemampuan dikali motivasi. Jadi dapat disimpulkan, 



 

 

bahwa peningkatan mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru 

bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Kemudian Iklim kerja sekolah yang 

kondusif akan berdampak pada kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan 

bahwa suasana sekolah yang kondusif sangat mendukung peningkatan kinerja 

guru. Motivasi secara umum diartikan sebagai daya penggerak dalam diri 

seseorang untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. 

Kinerja yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan 

motivasi kerja yang baik, sehingga motivasi berpengaruh terhadap kinerja. 

Dengan demikian terdapat pengaruh sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja 

secara bersama-sama terhadap kinerja guru. 

 

 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual 

Guru merupakan salah satu elemen kunci dalam sistem pendidikan, 

khususnya di sekolah. Semua komponen lain, mulai dari kurikulum, 

saranaprasarana, biaya, dan sebagainya tidak akan banyak berarti apabila esensi 

pembelajaran yaitu interaksi guru dengan peserta didik tidak berkualitas. Begitu 

pentingnya peran guru dalam mentransformasikan input-input pendidikan, 



 

 

sampai-sampai banyak pakar menyatakan bahwa di sekolah tidak akan ada 

perubahan atau peningkatan kualitas tanpa adanya perubahan, dan peningkatan 

kinerja guru. Kinerja guru bukanlah suatu variabel yang dapat berdiri sendiri 

melaikan dapat dipengaruhi variabel lainnya, seperti sertifikasi, iklim kerja, dan 

motivasi kerja. 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang memiliki 

kualifikasi, memiliki kemampuan serta memperoleh tunjangan profesi sebesar 

satu kali gaji. Tujuan dari sertifikasi yaitu meningkatkan mutu hasil pendidikan 

dan menentukan kelayakan guru, sedangkan manfaat sertifikasi bagi guru dapat 

meningkatkan pendapatan guru, meningkatkan profesionalisme kerja guru 

sehingga guru menjadi lebih tertib, dan meningkatkan pengalaman serta 

keterampilan guru. Jadi dengan adanya sertifikasi guru diharapkan kinerjanya 

akan meningkat. Oleh karena itu sertifikasi dapat disimpulkan dapat berpengaruh 

terhadap kinerja                     guru. 

Iklim kerja adalah kondisi lingkungan kerja yang dirasakan langsung oleh 

guru dan diasumsikan dapat berpengaruh terhadap perilaku dan motivasi mereka. 

Jika guru merasakan iklim kerja sekolah baik diharapkan kinerjannya akan tinggi, 

dan sebaliknya jika iklim kerja sekolah kurang baik maka kinerjanya akan rendah. 

Hal ini berarti iklim kerja sekolah yang kondusif akan berdampak pada kinerja 

guru. Jadi dapat disimpulkan, bahwa terdapat pengaruh antara iklim kerja dengan 

kinerja guru. 

Motivasi kerja adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan kerja guna mencapai tujuan yang dapat berpengaruh positif dalam 
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mencapai kinerja yang lebih baik. Jika seseorang guru memiliki motivasi tinggi 

dalam bekerja diharapkan kinerjanya akan meningkat, dan sebaliknya jika 

motivasi seseorang dalam bekerja rendah maka kinerjanya akan menurun. Kinerja 

yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi 

kerja yang baik. Jadi dapat disimpulkan, motivasi dapat meningkatkan kinerja 

guru. 

Peningkatan  mutu guru lewat program sertifikasi ini sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan. Rasionalnya adalah apabila kompetensi guru 

bagus, diharapkan kinerjanya juga bagus. Kemudian Iklim kerja sekolah yang 

kondusif akan berdampak pada kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan bahwa 

suasana sekolah yang kondusif sangat mendukung peningkatan kinerja guru. 

Motivasi secara umum diartikan sebagai daya penggerak dalam diri seseorang 

untuk melakukan aktivitas-aktivitas guna mencapai tujuan tertentu. Kinerja yang 

baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja 

yang baik, sehingga motivasi berpengaruh terhadap kinerja. Dengan demikian 

terdapat pengaruh sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru. 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

SERTIFIKASI (X1)  

Indikator 

 Prisinsip sertifikasi 

 Tujuan Sertifikasi 

 Manfaat Sertifikasi 

IKLIM KERJA (X2) 

Indikator  

 Hubungan kerja 

antar sesama guru 

dan kepala sekolah 

 Suasanan ruangan 

 Suasanan mengajar 

KINERJA GURU (Y) 

Indikator 

 Perencanaan  

 Proses Pembelajaran 

 Pelaksanaan 

 Eevaluasi 

pembelajaran 

 Tindak lanjut 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pikir yang ada, maka dirumuskan hipotesis 

penelitian sebagai berikut : 

H1 :  Terdapat  pengaruh positif dan signufikan sertifikasi Terhadap Kinerja Guru Di  

Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng 

H2 :   Terdapat  pengaruh positif dan signufikan iklim kerja  Terhadap Kinerja Guru Di 

Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kec. Gantarangkeke Tombolo Kab. Bantaeng 

H3 :  Terdapat  pengaruh positif dan signufikan motivasi kerja Terhadap Kinerja Guru Di 

Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng 

H4 :  Terdapat  pengaruh positif dan signufikan sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja 

secara simultan terhadap Kinerja Guru Di Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kec. 

Gantarangkeke Kab. Bantaeng 

3.3 Definisi Operasional Variabel Penelitian 

MOTIVASI KERJA 

(X3) 

Indikator 

 Prestasi 

 Pengakuan 

 Peningkatan  

 Tanggung jawab 



 

 

1. Kinerja Guru 

 Kinerja guru suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang guru untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan, dan sebagai hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 

dibandingkan dengan kriteria atau standar yang telah ditetapkan. Variabel kinerja 

guru, diukur melalui indikator indikator sebagai berikut. 1. Kualitas kerja, 2. 

Kecepatan dan ketepatan kerja, 3. Inisiatif kerja, 4. Kemampuan kerja, 5. 

Komunikasi kerja.  

Variabel kinerja guru dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala 

likert, dengan lima pilihan, yaitu S (selalu), S (sering), KK (kadang-kadang), J 

(jarang), dan TP (tidak pernah), masing-masing pilihan diberi nilai dengan 

pembobotan 5 sampai dengan 1. 

2. Sertifikasi 

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada guru yang memiliki 

persyaratan tertentu, yaitu kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan 

rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan 

nasional, yang dibarengi dengan peningkatan kesejateraan yang layak. Variabel 

sertifikasi, diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. 1. Tujuan 

pelaksanaan sertifikasi melalui PLPG dalam meningkatkan profesionalisme kerja 

guru, 2. Manfaat pelaksanaan sertifikasi melalui PLPG dalam meningkatkan 

profesionalisme kerja guru.  

Variabel sertifikasi dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala 

likert, dengan lima pilihan, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang 



 

 

setuju), TS (tidak setuju), dan STS ( sangat tidak setuju), masing-masing pilihan 

diberi nilai dengan pembobotan 5 sampai dengan 1. 

3. Iklim Kerja  

Iklim kerja adalah sifat-sifat atau ciri yang dirasa seorang guru dalam 

sebuah lingkungan kerja sekolah, dan timbul karena adanya kegiatan yang 

dilakukan secara sadar atau tidak, dan dianggap mempengaruhi tingkah laku. 

Variabel iklim kerja, diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut. 1. 

Hubungan antara atasan dengan bawahan, 2. Hubungan antara sesama anggota 

organisasi, 3. Tanggung jawab, 4. Imbalan, 5. Struktur kerja, 6. Keterlibatan dan 

partisipasinya.  

Variabel iklim kerja dalam penelitian ini akan diukur menggunakan skala 

likert, dengan lima pilihan, yaitu SB (sangat baik), B (baik), S (sedang), K ( 

kurang), dan SK ( sangat kurang), masing-masing pilihan diberi nilai dengan 

pembobotan 5 sampai dengan 1. 

4. Motivasi Kerja  

Motivasi kerja adalah suatu dorongan bagi guru yang menyebabkan 

kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk 

berlangsungnya proses belajar. Variabel motivasi kerja, diukur melalui indikator-

indikator sebagai berikut. 1. Kebutuhan akan kekuasaan (Need For Power), 2. 

Kebutuhan akan afiliasi (Need For Affiliation), 3. Kebutuhan akan prestasi (Need 

For Achievement).  

Variabel motivasi kerja dalam penelitian ini akan diukur menggunakan 

skala likert, dengan lima pilihan, yaitu SS (sangat setuju), S (setuju), KS (kurang 



 

 

setuju), TS (tidak setuju), dan STS ( sangat tidak setuju), masing-masing pilihan 

diberi nilai dengan pembobotan 5 sampai dengan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

METODE PENELITIAN 

4.1 JENIS PENELITIAN 



 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kauntitatif dengan pendekatan  expost 

facto. Menurut Sugiyono (2012 :7), penelitian expost facto adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menyelidiki peristiwa yang telah terjadi dan kemudian merunut 

kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

peristiwa tersebut. Pada penelitian ini pengumpulan dan analisis data diperoleh 

untuk mengungkap peristiwa yang telah terjadi. 

4.2. WAKTU DAN LOKASI PENELITIAN 

Penelitian  ini dilaksakan pada bulan mei sampai dengan juli tahun 2021 

yang berlokasi pada Gugus Sekolah Dasar Negeri 45 Tombolo Kecamatan 

Gantarangkeke di Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawesi Sekatan. 

4.3. POPULASI DAN SAMPEL 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru di  yang telah 

tersertifikasi di Wilayah Gugus 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng yang berjumlah 44 

orang. Sampel dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan pemilihan sample 

secara total populasi yaitu 44 orang  

4.4 SUMBER DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data 

primer diperoleh melalui pengumpulan data secara langsung kepada responden 

melalui angket atau kuesioner yang berisi seperangkat pernyataan atau pernyataan 

tertulis kepada responden  untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan 

pengguna. Skala data yang digunakan adalah skala likert dengan lima aternatif 

jawaban. Apabila ada kesulitan dalam memahami kuisioner, resonden bisa 

langsung bertanya kepada peneliti. Angket ini digunakan untuk mendapatkan data 
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mengenai sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja, dan kinerja guru dengan skala 

likert. Data sekunder diperoleh melalui pengamatan langsung kepada dokumen 

tertulis di sekolah dan lapoan pemantauan evaluasi kinerja guru pada dina 

pendidikan Kabupaten Bantaeng.  

4.5 ANALISIS DATA 

4.5.1    Teknik Analisis Data 

4.5.1.1  Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. 

Suatu kuesioner dikatakan sah jika pertanyaan pada kuesioner mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Uji validitas 

dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung (untuk setiap butir dapat dilihat 

pada kolom corrected item-total correlations) dengan r tabel untuk degree 

offreedom (df)=n-k, dalam hal ini n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

item. Jika r hitung >r tabel, maka pertanyaan tersebut dikatakan valid (Ghozali, 

2013). 

4.5.1.2  Uji Reliabilitas 

Uji Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuisioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk.Suatu kuisioner dikatakan 

reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan konsisten atau 

stabil dari waktu ke waktu.SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas 

dengan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai α > 0,60 (Ghozali, 2013). 

4.5.1.3 Uji Asumsi Klasik 



 

 

4.5.1.3.1 Uji Normalitas (Kolmogorov-Smirnov) 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

regresi, variabel terikat, variabel bebas atau keduanya mempunyai distribusi 

normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah berdistribusi normal atau 

mendekati nol. Suatu data berdistribusi normal di lihat dari penyebarannya pada 

sumbu diagonal dari grafik dengan dasar keputusan sebagai berikut    (Ghozali, 

2013)  : 

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal,  maka model regresi memenuhi normalitas.  

b. Jika data menyebar  jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi tidak memenuhi normalitas. 

4.5.1.3.2  Uji Multikolinearitas (Nilai Tolerance dan VIF) 

Uji  multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan  adanya  korelasi  antar  variabel  bebas  (independen).  Model regresi 

yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi  diantara  variabel  independen.  

Jika variabel  independen  saling  berkorelasi,  maka  variabel variabel  ini  tidak 

orthogonal.  Variabel  orthogonal  adalah  variabel  independen  yang  nilai  

korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2013). 

Antar variabel independen jika ada korelasi yang cukup tinggi (umumnya 

di atas 0,90) maka ini indikasi adanya multikolonieritas. Tidak adanya  korelasi 

yang  tinggi  antar  variabel  independen  tidak  berarti  bebas  dari  

multikolonieritas karena  dapat  disebabkan  juga  adanya  efek  kombinasi  dua  

atau  lebih  variabel variabel independen ( Ghozali, 2013 ). 



 

 

Multikolonieritas  dapat  pula  dilihat  dari  nilai  tolerance  dan  variance 

inflation  factor  (  VIF  ).  Kedua  ukuran  ini  menunjukkan  setiap  variabel 

independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance 

mengukur  variabel  independen  yang  terpilih  yang  tidak  dijelaskan  oleh  

variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi ( karena VIF = 1/tolerance ) nilai  cut  off  yang umum di pakai untuk 

menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance  >  0,1 atau sama 

dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2013). 

4.5.1.3.3  Uji Heteroskedastisitas (Koefisien Spearman’s Rho) 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual  suatu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda di sebut uji 

heteroskedastisitas. Model regresi  yang  baik  adalah  yang  homoskedastisitas  

atau  tidak  terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2013).  

Untuk  mendeteksi  ada  atau  tidaknya  heteroskedastisitas  yaitu  dengan 

melihat  grafik  plot  antara  nilai  prediksi  veriabel  terikat  (dependen) dengan  

residualnya  SRESID.  Deteksi  ada  tidaknya  heteroskedastisitas  dapat  

dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik  scatterplot  

antara SRESID dan ZPRED dengan dasar analisis sebagai berikut :  

a. Jika  ada  pola  tertentu,  seperti  titik-titik  yang  membentuk  pola  tertentu 

yang teratur  (bergelombang, melebar, kemudian menyempit)  maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 



 

 

b. Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas  serta  titik  menyebar  di  atas  dan    

dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4.5.1.4  Analisis Regresi Linier Berganda 

 Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada 

tidaknya pengaruh  antara  sertifikasi (X1), iklim kerja (X2) dan motivasi kerja 

(X3) terhadap Kinerja Guru (Y) di Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng. 

Model hubungan nilai antara variabel-variabel X dengan variabel Y tersebut dapat 

disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2013) : 

1. Persamaan Garis Regresi 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3 + e 

Dimana : 

Y   =  Kinerja Guru  

a      =        Adalah Nilai Konstanta  

b1  =  Koefisien regresi variabel X1 (sertifikasi) 

b2  =  Koefisien regresi variabel X2 (iklim kerja) 

b3  = Koefisien regresi variabel X3 (motivasi kerja) 

X1  =  Sertifikasi 

X2  =  Iklim kerja 

X3 = Motivasi kerja 

e  =  error / variabel pengganggu 

2. Uji hipotesis  

Pengujian hipotesa adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel 

yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesa merupakan suatu pernyataan 



 

 

yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesa tersebut tidak wajar 

dan oleh karena itu harus ditolak (Suharyadi, dkk 2004:391). 

Pada hipotesis nol (Ho) menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara X 

dengan Y sehingga bisa di formulasikan dengan Ho : ρ = 0. Sedangkan pada 

hipotesis alternatif (Ha) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara X dengan Y, 

dengan formulasi Ha : ρ ≠ 0 (Sugiyono, 2009:229). 

a. Uji Parsial (Uji t)  

Pengaruh dan terhadap Y secara parsial (uji t):  

(1) Ho : ρ = 0, artinya dan secara parsial (sendiri-sendiri) tidak signifikan 

berpengaruh terhadap Y. 

(2) Ha : ρ ≠ 0, artinya dan secara parsial (sendiri-sendiri) signifikan 

berpengaruh terhadap Y.  

Nilai t dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut : 

 𝑡 =
𝑟√𝑛 −2

√1 −𝑟2
 

Keterangan:  

r : koefisien korelasi  

n : banyaknya sampel (Sudjana, 2005:380)  

Untuk mencari besarnya , dimana adalah koefisien determinasi, atau 

secara matematis dapat ditulis dengan formula sebagai berikut: 

            r² =
∑(𝑌−Ȳ)2− ∑(𝑌−ӯ)2

∑(𝑌−Ȳ)2
 

 

Keterangan:  

r² : besarnya koefisien determinasi  

Y : nilai variabel  



 

 

ӯ : nilai estimasi Y 

Ȳ : nilai rata-rata varians Y 

 

Pengambilan keputusan:  

(1) jika Sig < Sig α 5% (0,05), maka Ho ditolak, (signifikan).  

(2) jika Sig > Sig α 5% (0,05), maka Ho diterima, (tidak signifikan 

b. Uji Simultan (Uji F)  

Pengaruh X1, X2 dan X3  terhadap Y secara simultan (uji F):  

(1) Ho : ρ = 0, artinya dan secara simultan (bersama-sama) tidak 

signifikan berpengaruh terhadap Y  

(2) Ha : ρ ≠ 0, artinya dan secara simultan (bersama-sama) 

signifikan berpengaruh terhadap Y  

Nilai F hitung dapat ditemukan dengan formula:  

F = 
R2/𝑘

(1−R2)/(𝑛−𝑘−1)
 

Keterangan :  

R² : koefisien determinasi  

n : banyaknya sampel  

k : banyaknya variabel independen (Sugiyono, 2009:266)  

Pengambilan keputusan:  

(1) jika Sig < Sig α 5% (0,05), maka Ho ditolak, (signifikan).  

(2) jika Sig > Sig α 5% (0,05), maka Ho diterima, (tidak signifikan) 

BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Hasil Penelitian 



 

 

5.1.1 Gambaran Umum  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kecamatan 

Gantarang Keke, Kabupaten Bantaeng pada tahun 2021. Sekretarit gugus tersebut 

bertempat SDN 45 Tomboloa dan merupakan sekolah inti. Visi dari gugus 

tersebut adalah terwujudnya masyarakat Bantaeng yang sejahtera lahir dan batin, 

berorientasi pada kemajuan, keadilan, kelestarian, dnn keunggulan berbasis agama 

dan budaya lokal menuju tenaga pendidik dan kependidikan profesional sebagai 

personal yang cerdas, sehat, sejahtera, dan berakhlakul karimah. 

Terdapat enam sekolah dasar yang tergabung dalam wilayah gugus 

tersebut dengan jumlah guru pegawai negeri sipil sebanyak 45 orang dan non 

pegawai negeri sipil sebanyak 47 orang serta jumlah peserta didik sebanyak 868 

orang. 

Tabel 5.1 

Distribusi Nama Sekolah, Jumlah Guru dan Siswa 

Wilayah Gugus SD 45 Tombol, Kab. Bantaeng 

 

Nama Sekolah 

Jumlah Guru 
Jumlah 

Siswa PNS NON PNS 

SD Negeri 45 Tombolo 9 7 109 

SD Inpres Palanjong  6 11  97  

SD Inpres Kampung Beru 8 6 218 

SD Negeri 46 Kadang Kunyi 7 6 128 

SD Negeri 44 Passangarrang 8 6 109 

SD Inpres Dampang 7 10 207 

 

5.1.2 Gambaran Umum Responden 48 



 

 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 44 guru yag telah 

tersertifikasi di Wilayah Gugu SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng yang 

memberikan gambaran yang utuh terkait dengan responden penelitian . Dari  

analisa  data  terhadap responden penelitian ini   maka hasilnya akan dapat 

memberikan gambaran secara komprehensif tentang keadaan diri para responden 

yang dapat memberikan informasi yang lebih detil sebagai tambahan disamping 

jawaban-jawaban atas kusioner penelitian sebagai data dalam penelitian ini. 

Gambaran umum responden  akan diklasifikasikan  berdasarkan jenis kelamin, 

umur, pedidikan terakhir, masa kerja/lama mengajar dan lama memperoleh 

tunjangan sertifikasi  respoden.  

5.1.2.1 Distribusi Responden Menurut Jenis Kelamin 

Dalam penelitian ini responden dianggap memiliki kesempatan yang sama 

dalam memberikan pernyataan dan penilaian sehingga bobot pernyataan tidak 

akan melihat dari jenis kelamin responden artinya pendapat responden dianggap 

memiliki nilai yang sama.  

Tabel 5.2 

Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin  

 

Sumber : Data primer, 2021  

 

Jenis Kelamin N % 

Laki-laki 

Perempuan 

9 

35 

20.5 

79.5 

Total 44 100 



 

 

Berdasarkan tabel 5.2, dapat diketahui bahwa dari total 44 responden, 

terdapat  9 responden (20.5%) yang berjenis kelamin laki-laki dan 35 responden 

(79.5%) yang berjenis kelamin perempuan.  

5.1.2.2 Distribusi Responden Menurut Kelompok Umur 

Tabel 5.3 

Distribusi Responden Berdasarkan Kelompok Umur  

 

 

  Sumber : Data primer, 2021  

Berdasarkan tabel 5.3, diketahui sebagian besar responden berusia atara 51 

– 60 tahun sebanyak 47,7%, usia 41-50 tahun sebanyak 28,6% dan hanya 13,6% 

yang berusia 35-40 tahun. 

5.1.2.3 Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Tabel 5.4 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir  

 

 

Sumber : Data primer, 2021 

Kelompok Umur Responden N % 

35 - 40 Tahun 

41 - 50 Tahun 

51 - 60 Tahun 

6 

17 

21 

13.6 

38.6 

47.7 

Total 44 100 

Pendidikan Terakhir N % 

Strata Satu (S1) 

Magister (S2) 

42 

2 

95.5 

4.5 

Total 44 100 



 

 

Berdasarkan tabel 5.4, diketahui sebagian besar responden dengan 

pendidikan terakahir bergelar sarjana yaitu  sebanyak 92,5% dan hanya 4,5% yang 

telah menempuh pendidkan starata dua atau magister.  

5.1.2.4 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Mengajar di Sekolah Dasar 

Tabel 5.5 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Mengajar   

 

 

Lama Mengajar n % 

< 10 tahun 

10 – 20 tahun 

21 – 30 tahun 

>30 tahun 

3 

25 

5 

11 

6.8 

56.8 

11,4 

25,0 

Total 44 100 

Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 5.5, diketahui sebagian besar responden telah mengajar 

di sekolah dasar selama kurun waktu  atara 10 – 20 tahun sebanyak 56,8%, lama 

mengajar diatas tiga puluh tahun sebanyak 25,0%,  lama mengajar dalam kurun 

waktu  atara 21 – 30 tahun sebanyak 11,4%, dan hanya 6,8% yang lama 

mengajarnya kurang dari sepuluh tahun.  

 

 

 

 

 

 



 

 

5.1.2.5 Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menerima Tunjangan 

Sertfikasi 

 

Tabel 5.6 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Menerima Tunjangan Sertifikasi   

 

 

Lama Mengajar n % 

< 5 tahun 

5 – 10 tahun 

 10 tahun 

6 

34 

4 

 

13.6 

77.3 

9,1 

Total 44 100 

   Sumber : Data primer, 2021 

Berdasarkan tabel 5.6, diketahui sebagian besar responden telah menerima 

tunjangan sertifikasi guru semasa mengajar di sekolah dasar sebanyak 77,3% telah 

memperoleh tunjangan profesi terebut atara 5 – 10 tahun,  sebanyak 13,6% kurang 

dari lima tahun, dan hanya 9,1% yang telah meninkmati tunjangan tersebut lebih 

dari sepuluh tahun.  

5.1.2.6 Analisis Deskriptif Variabel Yang Diteliti 

Pada dasarnya analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan kondisi variabel yang diteliti. Untuk menggambarkan kondisi 

tersebut digunakan statistik sebagai alat untuk mendeskripsikannya. Statistik yang 

biasa digunakan atau secara umum sering digunakan adalah frekuensi. Analisis ini 

dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif mengenai responden penelitian 

ini, khususnya variabel-variabel penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, 

kuesioner yang dibagikan menggunakan skala Likert. Maka perhitungan indeks 

jawaban responden dilakukan dengan rumus sebagai berikut :  



 

 

Nilai Indeks = ((F1x1) + (F2x2) + (F3x3) + (F4x4) + (F5x5)) / 5  

Dimana :  

F1 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 

F2 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 

F3 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 

F4 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 

F5 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 5 

Untuk mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap masing-

masing variabel, maka akan didasarkan pada nilai skor rata-rata dari hasil 

perhitungan Three Box Method (Augusty Ferdinand, 2006), sebagai berikut:  

Batas atas rentang skor : (%Fx5)/5 = (44 x 5)/5 = 220/5 = 44 

Batas bawah rentang skor : (%Fx1)/5 = (44 x 1)/5 = 44/5 = 8,8 

Menurut Augusty Ferdinand (2006), angka jawaban responden tidak 

dimulai dari angka 0, tetapi mulai dari angka 1 hingga 5. Angka indeks yang 

dihasilkan menunjukkan skor antara 8,8 - 44. Dengan menggunakan Three Box 

Method maka rentang sebesar 35,2 dibagi menjadi 3 bagian, sehingga 

menghasilkan rentang untuk masing-masing bagian sebesar 11,73 dimana akan 

digunakan sebagai interpretasi nilai indeks sebagai berikut:  

8,8 – 20,53  : Rendah  

20,54 – 32,27  : Sedang  

32,28 – 44  : Tinggi  

Analisis deskriptif ini digambarkan oleh setiap tabel deskriptif, dimana 

setiap tabel mewakili satu pertanyaan. 



 

 

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Sertifikasi Guru (X1)  

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel tunjangan 

sertifikasi guru (X1) : 

 

Tabel 5.7 

Analisisi Deskriptif Item Pertanyaan Pada Variabel Sertivikasi Guru (X1) 

 

 

No. Indikator 
skor 

Jmlh Indeks Kriteria 
1 2 3 4 5 

1 

Apakah Bapak/Ibu Guru memastikan bahwa semua 

peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran? 
0 0 1 3 40 215 43 tinggi 

2 
Apakah Bapak/Ibu Guru membantu mengembangkan 

potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik ? 
0 0 1 9 34 209 41.8 tinggi 

3 

Apakah Bapak/Ibu Guru merencanakan kegiatan 

pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, dengan 

memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses 

belajar peserta didik? 

0 0 1 3 40 215 43 tinggi 

4 
Apakah Bapak/Ibu Guru pernah mengajak peserta didik 

untuk membaca doa sebelum dimulai pembelajaran? 
0 0 0 2 42 218 43.6 tinggi 

5 
Apakah Bapak/Ibu Guru selalu teguh dengan apa yang 

diucapkan? 
0 0 0 8 36 212 42.4 tinggi 

6 
Apakah Bapak/Ibu Guru dalam pembelajaran jujur 

kepada siswa? 
0 0 0 5 39 215 43 tinggi 

7 

Apakah Bapak/Ibu Guru sebelum memulai proses 

pembelajaran, guru terlebih dahulu menjabarkan 

kompetensi dasar? 
0 0 0 14 34 206 41.2 tinggi 

8 
Apakah ketika mengajar Bapak/Ibu Guru membuat alat-

alat (media) pembelajaran? 
0 0 0 24 20 196 39.2 tinggi 

9 

Apakah ketika mengajar Bapak/Ibu Guru mengunakan 

buku-buku dalam perpustakaan untuk menambah 

wawasan siswa? 
0 0 4 23 17 189 37.8 tinggi 

10 

Apakah Bapak/Ibu Guru berinteraksi dan berkomunikasi 

dengan teman sejawat untuk meningkatkan kemampuan 

professional? 
0 0 1 8 35 210 42 tinggi 

11 

Apakah Bapak/Ibu Guru bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan dan 

orang tua/wali peserta didik? 
0 0 0 6 38 214 42.8 tinggi 

12 
Apakah Bapak/Ibu Guru bergaul secara santun dengan 

masyarakat sekitar? 
0 0 0 6 38 214 42.8 tinggi 

Jumlah 2513 209,42   

Index X1 209,42 41.88 tinggi 

 

 Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk dua belas  

pertanyaa yang diajukan berkaitan dengan sertifikasi  terlihat berimbang yang 

sangat mencolok dan semua berada pada skala tinggi, terutama pada pertanyaan 



 

 

peertama yang nilai indeksnya 43, hampir mendekati nilai indeks tertinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa tunjangan tambahan penghasilan  berupa serttifikasi yang 

yang diberikan oleh pemerrintas melalui skema tunjangan sertifikasi guru 

dianggap sudah memenuhi kebutuhan. Tanggapan terhadap pernyataan nomor 

satu tentang TTP yang diberikan sesuai dengan lama masa kerja, mendapat respon 

yang baik dari reponden. Namun indeks yang terendah dari pertanyaan tersebut 

yaitu                 tentang penggunaan buku-buku dalam perpustakaan untuk 

menambah                   wawasan siswa saat guru mengajar dengan nilai indeks 

37,8 dan masih tergolong tinggi. Nilai indeks dari pertanyaan pada varibel 

sertifikasi guru yaitu 41, 88 (tinggi). 

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Iklim Kerja (X2)  

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel iklim 

kerja guru (X2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 5.8 

Analisisi Deskriptif Item Pertanyaan Pada Variabel Iklim Kerja Guru (X2) 

 

No. Indikator 
skor 

Jmlh Indeks Kriteria 
1 2 3 4 5 

1 
Hubungan kerja antara kepala sekolah dan para guru 

sangat baik dan harmonis 
0 0 0 8 36 212 42.4 tinggi 

2 
Setiap hari kepala sekolah mengecek kehadiran para 

guru. 
0 0 0 4 40 216 43.2 tinggi 

3 

Kepala sekolah menekankan pengertian akan 

tanggung jawab tugas yang diemban oleh seorang 

guru. 
0 0 0 3 41 217 43.4 tinggi 

4 
Para guru sering bertegur sapa dengan penuh 

keakraban 
0 0 0 5 39 215 43 tinggi 

5 
Saya selalu bersedia untuk bekerja sama dengan 

sesama guru. 
0 0 0 3 41 217 43.4 tinggi 

6 
Rasa hormat kepada reakn sejawat merupakan sautu 

budaya yang harus selalu ditanamkan. 
0 0 0 2 42 218 43.6 tinggi 

7 

Saya senang mengajar karena merasakan bahwa 

suasana yang ada di sekolah ini sudah sesuai dengan 

harapan saya. 
0 0 0 6 38 214 42.8 tinggi 

8 

Ada hari tertentu yang disediakan agar para guru 

bekerjasama dalam gotong royong membersihkan 

lingkungan sekolah. 
0 0 0 13 31 207 41.4 tinggi 

9 

Lingkungan sekolah mendorong saya untuk 

menciptakan potensi saya untuk menghasilkan 

kinerja yang tinggi.. 
0 0 0 7 37 214 42.8 tinggi 

Jumlah 1930 214.444   

Index X2 214.444 42.8889 tinggi 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden dari sembilan  

pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan iklim kerja guru saat ini  terlihat 

berimbang, sangat mencolok dan semua berada pada skala tinggi, terutama pada 

pertanyaan tiga, lima dan enam yang nilai indeksnya 43,4 dan 43,6  yang hampir 

mendekati nilai indeks tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa guru dalam 

bekerja senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan keadaan linkungan 

sekitarnya, menjalin interkasi yang baik dengan atasan atau kepala sekolah 

maupun rekan seprofesi/rekan kerja guru. Suasana mengajar dan ruangan sangat 

menunjang guru dalam menjalankan tugasnya. Variabel iklim kerja berdasarkan  

analisis item pertanyaan pada variable tersebut tergolong tinggi  yaitu 42,88 

 

 



 

 

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Motivasi Kerja (X3)  

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel 

motivasi kerja guru (X3)  

Tabel 5.9 

Analisisi Deskriptif Item Pertanyaan Pada Variabel Motivasi Kerja Guru (X3) 

 

No. Indikator 
skor 

Jmlh Indeks Kriteria 
1 2 3 4 5 

1 

Saya selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas 

dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai 

hasil yang maksimal. 
0 0 0 4 40 216 43.2 tinggi 

2 
Saya selalu berusaha mencapai target kurikulum yang 

ditetapkan oleh sekolah. 
0 0 0 4 40 216 43.2 tinggi 

3 
Kreativitas yang tinggi dapat membantu saya mencapai 

hasil kerja yang lebih baik. 
0 0 1 13 30 205 41 tinggi 

4 
Saya berusaha sangat keras untuk memperbaiki kinerja 

saya sebagai seorang guru. 
0 0 0 4 40 216 43.2 tinggi 

5 

Saya aktif mengikuti kegiatan pengembangan dan 

pemasyarakatan kurikulum atau kegiatan musyawarah 

guru mata pelajaran (MGMP). 
0 1 1 8 34 207 41.4 tinggi 

6 
Saya menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi 

kemajuan belajar peserta didik. 
0 0 5 7 32 203 40.6 tinggi 

7 Saya senang karena menerima gaji tepat pada waktunya 0 0 1 3 40 215 43 tinggi 

8 

Saya merasa puas dengan gaji yang saya terima  

membantu mengambangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik. 
0 0 1 9 34 209 41.8 tinggi 

9 

Saya merasa puas dengan gaji yang saya terima  

sehingga dapat menyusun silabus yang sesuai dengan 

kurikulum. 
0   2 7 35 209 41.8 tinggi 

Jumlah 1896 210.667   

Index X3 210.667 42.1333 tinggi 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk sembilan  

pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan motivasi kerja guru saat ini  terlihat 

berimbang yang sangat mencolok dan semua berada pada skala tinggi, terutama 

pada pertanyaan satu, dua dan empat yang nilai indeksnya 43,2  yang hampir 

mendekati nilai indeks tertinggi. Hal ini menggambarkan bahwa guru senantiasa  

menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab untuk mencapai hasil 

yang maksimal, selalu berusaha mencapai target kurikulum yang ditetapkan oleh 

sekolah, berusaha sangat keras untuk memperbaiki kinerja sebagai seorang guru. 



 

 

Motivasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar tergolong 

tinggi berdasarkan nilai indeks pertanyaan pada variable motivasi kerja yaitu 

42,13.  

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Kinerja Guru  (Y1)  

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel kinerja 

guru (Y1)  

Tabel 5.10 

Analisisi Deskriptif Item Pertanyaan Pada Variabel Kinerja Guru (Y1) 

No. Indikator 
Skor 

Jmlh Indeks Kriteria 
1 2 3 4 5 

1 

Apakah  Bapak/Ibu  Guru  membuat  rencana  

perencanaan  pembelajaran  (RPP)  yang hendak 

diberikan? 
0 0 1 1 42 217 43.4 Tinggi 

2 

Apakah  Bapak/Ibu  Guru menyusun  standar  isi  

kurikulum  sebagai acuan atau pedoman dalam 

pembelajaran? 
0 0 1 7 36 211 42.2 Tinggi 

3 
Apakah Bapak/Ibu membuat bahan pengajaran 

dengan tujuan pembelajaran 
0 0 2 1 41 215 43 Tinggi 

4 

Apakah Bapak/Ibu Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk  bertanya 

mengenai bahan pembelajaran yang 

disampaikan? 

0 0 0 4 40 216 43.2 Tinggi 

5 
Apakah  Bapak/Ibu  Guru memberikan  kuis  

kepada  siswa  sebelum memulai pelajaran? 
0 2 2 19 21 191 38.2 Tinggi 

6 
Apakah   Bapak/Ibu   Guru menguasai   materi   

pelajaran   yang   akan  diajarkan? 
0 0 1 7 36 211 42.2 Tinggi 

7 
Apakah  Bapak/Ibu  Guru  membuat hasil laporan 

sekolah untuk diberikan kepada orang tua siswa 
0 0 0 14 30 206 41.2 Tinggi 

8 

Apakah  Bapak/Ibu  Guru  melaksananakan 

evaluasi pembelajaran sesuai dengan jadwal yang 

telah ditetapkan 
0 0 1 6 37 212 42.4 Tinggi 

9 

Apakah  Bapak/Ibu  Guru  mau menerima kritik 

dan saran dari guru yang lain guna meningktakan 

kualitas mengajar. 
0 0 0 7 37 213 42.6 Tinggi 

10 
Apakah  Bapak/Ibu  Guru  datang ke sekolah 

tepat pada waktunya? 
0 0 1 11 32 207 41.4 Tinggi 

11 
Apakah  Bapak/Ibu  Guru  meninggalkan sekolah 

sesuai waktu yang ditentukan? 
0 0 1 12 31 206 41.2 Tinggi 

12 
Apakah  Bapak/Ibu  Guru  menyelesaikan tugas 

yang diberikan oleh kepala sekolah tepat waktu? 
0 0 1 2 41 216 43.2 Tinggi 

Jumlah 2521 210.083   

Index Y1 210.083 42.0167 Tinggi 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden dari dua belas  

pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan kinerja guru dalam menjankan 

tugasnya  saat ini  terlihat berimbang, sangat mencolok dan semua berada pada 



 

 

skala tinggi, terutama pada pertanyaan satu, tiga, dan empat yang nilai indeksnya 

43,4 dan 43,2  yang hampir mendekati nilai indeks tertinggi. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru telah melakukan proses pengajaran yang terencana 

berdasarkan perencanan pembelajaran yang ingin dicapai, sebagian besar guru 

telah melaksanakan proses-proses pembelajaran, evaluasi pembelajaran serta 

disiplin dalam menjalankan tugas. Pada variabel kinerja guru berdasarkan  analisis 

item  pertanyaan pada variable tersebut memiliki nilai indeks tergolong tinggi  

yaitu 42,01.  

5.1.3 Hasil Analisis Data 

5.1.3.1 Uji Validitas dan Realibitas 

5.1.3.1.1 Uji Validitas  

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan metode Analisis 

korelasi Perhitungan dilakukan dengan bantuan program SPSS. Untuk masing-

masing variabel dalam penelitian ini.   

1. Uji Validitas Butir-butir Pertanyaan Pada Variabel Sertifikasi Guru    

Uji Validitas dilakukan dengan cara  membandingkan antara r tabel 

dengan r hitung,  jika r hitung lebih besar daripada r tabel maka butir pertanyaan 

yang digunakan dalam penelitian dinyatakan valid.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabel 5.11  

Uji Validitas Butir Prtanyaan Variabel Sertifikasi Guru  

Variabel/Butir R.Hitung R.Tabel Kesimpulan 

X1 Butir 1 0.412 0.297 Valid 

X1 Butir 2 0.487 0.297 Valid 

X1 Butir 3 0.306 0.297 Valid 

X1 Butir 4 0.302 0.297 Valid 

X1 Butir 5 0.443 0.297 Valid 

X1 Butir 6 0.560 0.297 Valid 

X1 Butir 7 0.490 0.297 Valid 

X1 Butir 8 0.340 0.297 Valid 

X1 Butir 9 0.462 0.297 Valid 

X1 Butir 10 0.497 0.297 Valid 

X1 Butir 11 0.698 0.297 Valid 

X1 Butir 12 0.491 0.297 Valid 

 

Pernyataan yang disampaikan pada variabel sertifikasi guru  ini ada dua 

belas   pernyataan melalui hasil penghitungan SPSS diatas terlihat bahwa seluruh 

butir pernyataan memiliki variance  diatas nilai r tabel.  Nilai r tabel  pada n = 44 

dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,297  maka dengan demikian 

seluruh butir pernyataan pada variabel  sertifikasi   dinyatakan valid. 

2. Uji Validitas Butir-butir Pertanyaan Pada Variabel Motivasi Kerja 

Langkah yang sama dilakukan untuk menguji validitas pada butir-butir 

pertanyaan pada variabel  motivasi kerja   dengan hasil sebagai berikut : 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabel 5.12 Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel Motivasi Kerja 

Variabel/Butir R.Hitung R.Tabel Kesimpulan 

X1 Butir 1 0.481 0.297 Valid 

X1 Butir 3 0.399 0.297 Valid 

X1 Butir 4 0.358 0.297 Valid 

X1 Butir 5 0.515 0.297 Valid 

X1 Butir 6 0.628 0.297 Valid 

X1 Butir 7 0.628 0.297 Valid 

X1 Butir 8 0.681 0.297 Valid 

X1 Butir 9 0.789 0.297 Valid 

Pernyataan yang disampaikan pada variabel motivasi kerja guru  ini ada 

sembilan   pernyataan melalui hasil penghitungan SPSS diatas terlihat bahwa 

seluruh butir pernyataan memiliki variance  diatas nilai r tabel.  Nilai r tabel  pada 

n 44 dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,297    maka dengan 

demikian seluruh butir pernyataan pada variabel  sertifikasi   dinyatakan valid.  

3. Uji Validitas Butir-butir Pertanyaan Pada Variabel Iklim Kerja 

Langkah yang sama dilakukan untuk menguji validitas pada butir-butir 

pertanyaan pada variabel  iklim kerja   dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.13 Uji Validitas Butir Prtanyaan Variabel Iklim Guru  

Variabel/Butir R.Hitung R.Tabel Kesimpulan 

X1 Butir 1 0.420 0.297 Valid 

X1 Butir 2 0.646 0.297 Valid 

X1 Butir 3 0604 0.297 Valid 

X1 Butir 4 0.611 0.297 Valid 

X1 Butir 5 0.663 0.297 Valid 



 

 

X1 Butir 6 0.530 0.297 Valid 

X1 Butir 7 0.594 0.297 Valid 

X1 Butir 8 0.838 0.297 Valid 

X1 Butir 9 0.801 0.297 Valid 

 

Pernyataan yang disampaikan pada variabel iklim kerja guru  ini ada 

sembilan   pernyataan melalui hasil penghitungan SPSS diatas terlihat bahwa 

seluruh butir pernyataan memiliki variance  diatas nilai r tabel.  Nilai r tabel  pada 

n 44 dengan tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,297  maka dengan 

demikian seluruh butir pernyataan pada variabel  sertifikasi   dinyatakan valid.  

4. Uji Validitas Butir-butir Pertanyaan Pada Variabel Kinerja Guru 

Langkah yang sama dilakukan untuk menguji validitas pada butir-butir 

pertanyaan pada variabel  kinerja guru   dengan hasil sebagai berikut : 

Tabel 5.14 Uji Validitas Butir Pertanyaan Variabel Kinerja  Guru  

Variabel/Butir R.Hitung R.Tabel Kesimpulan 

X1 Butir 1 0.745 0.297 Valid 

X1 Butir 2 0.739 0.297 Valid 

X1 Butir 3 0.585 0.297 Valid 

X1 Butir 4 0.626 0.297 Valid 

X1 Butir 5 0.777 0.297 Valid 

X1 Butir 6 0.658 0.297 Valid 

X1 Butir 7 0.558 0.297 Valid 

X1 Butir 8 0.747 0.297 Valid 

X1 Butir 9 0.693 0.297 Valid 

X1 Butir 10 0.586 0.297 Valid 

X1 Butir 11 0.748 0.297 Valid 

X1 Butir 12 0.693 0.297 Valid 

 

Pernyataan yang disampaikan pada variabel kinerja guru  ini ada sembilan   

pernyataan melalui hasil penghitungan SPSS diatas terlihat bahwa seluruh butir 



 

 

pernyataan memiliki variance  diatas nilai r tabel.  Nilai r tabel  pada n 44 dengan 

tingkat signifikansi 0,05 adalah sebesar 0,297  maka dengan demikian seluruh 

butir pernyataan pada variabel  sertifikasi   dinyatakan valid. 

5.1.3.1.2 Uji Reabilitas 

Uji reliabilitas penting untuk dilakuan untuk melihat apakah instrumen 

penelitian dalam bentuk kuisioner  merupakan  kuisioner yang tepat sebagai alat 

pengumpul data primer dalam penelitian ini. Pengujian reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha. Hasil 

pengujian reliabilitas untuk masing-masing variabel  adalah sebagai berikut : 

1. Uji Reliabilitas Butir-butir Pertanyaan Variabel Sertifikasi Guru     

Terdapat dua belas butir pertanyaan pada variabel X1 pengujian atas butir-

butir tersebut melalui SPSS dihasilkan data sebagai berikut :  

Tabel 5.15 Uji Reliabilitas Variabel Sertifikasi Guru 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Item_1 109.34 19.393 .337 .686 

Item_2 109.48 18.767 .399 .677 

Item_3 109.34 19.765 .226 .693 

Item_4 109.27 20.156 .259 .695 

Item_5 109.41 19.271 .370 .683 

Item_6 109.34 19.160 .508 .678 

Item_7 109.55 18.812 .406 .677 

Item_8 109.77 19.389 .236 .692 

Item_9 109.93 18.437 .342 .680 

Item_10 109.45 18.765 .413 .677 

Item_11 109.36 18.609 .655 .667 

Item_12 109.36 19.260 .430 .681 

     

  

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan 

mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 



 

 

sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari 

kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan untuk 

kuisioner pada variabel sertifikasi guru adalah  merupakan kuesioner yang handal. 

2. Uji Reliabilitas Butir-butir Pertanyaan Variabel Motivasi Kerja Guru     

Terdapat sembilan butir pertanyaan pada variabel X2 pengujian atas butir-

butir tersebut melalui SPSS dihasilkan data sebagai berikut :  

Tabel 5.16. Uji Reliabilitas Variabel Motivasi Kerja Guru 

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan 

mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 

sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari 

kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan untuk 

kuisioner pada variabel sertifikasi guru adalah  merupakan kuesioner yang handal. 

3. Uji Reliabilitas Butir-butir Pertanyaan Variabel Iklim Kerja Guru     

Terdapat sembilan butir pertanyaan pada variabel X3 pengujian atas butir-

butir tersebut melalui SPSS dihasilkan data sebagai berikut : 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Item_1 81.27 15.087 .517 .672 

Item_2 81.27 15.924 .142 .696 

Item_3 81.52 14.906 .285 .681 

Item_4 81.27 15.273 .432 .677 

Item_5 81.48 14.302 .343 .672 

Item_6 81.57 13.507 .465 .651 

Item_7 81.30 15.794 .128 .697 

Item_8 81.43 14.158 .529 .654 

Item_9 81.43 13.832 .559 .647 

     



 

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.17. Uji Reliabilitas Variabel Iklim Kerja Guru 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

Item_1 82.86 15.516 .407 .758 

Item_2 82.77 15.296 .677 .748 

Item_3 82.75 15.355 .751 .748 

Item_4 82.80 14.864 .789 .738 

Item_5 82.75 15.355 .751 .748 

Item_6 82.73 15.877 .594 .759 

Item_7 82.82 15.082 .637 .745 

Item_8 82.98 14.162 .732 .728 

Item_9 82.84 14.835 .684 .740 

     

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan 

mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 

sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari 

kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan untuk 

kuisioner pada variabel sertifikasi guru adalah  merupakan kuesioner yang handal. 

4. Uji Reliabilitas Butir-butir Pertanyaan Variabel Kinerja Guru     

Terdapat dua belas butir pertanyaan pada variabel X3 pengujian atas butir-

butir tersebut melalui SPSS dihasilkan data sebagai berikut :  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tabel 5.18. Uji Reliabilitas Variabel Kinerja Guru 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

Item_1 109.66 51.951 .724 .746 

Item_2 109.80 50.678 .709 .740 

Item_3 109.70 51.887 .543 .748 

Item_4 109.68 52.920 .602 .752 

Item_5 110.25 47.169 .730 .723 

Item_6 109.80 51.236 .621 .744 

Item_7 109.91 51.852 .512 .748 

Item_8 109.77 50.784 .719 .740 

Item_9 109.75 51.866 .665 .746 

Item_10 109.89 51.359 .538 .745 

Item_11 109.91 50.038 .715 .737 

Item_12 109.68 51.943 .666 .747 

     

 

Hasil uji reliabilitas tersebut menunjukkan bahwa semua butir pertanyaan 

mempunyai koefisien Cronbach’s Alpha yang cukup besar yaitu diatas 0,6 

sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing butir dari 

kuesioner adalah reliabel yang berarti bahwa kuesioner yang digunakan untuk 

kuisioner pada variabel sertifikasi guru adalah  merupakan kuesioner yang handal. 

5.1.3.2  Uji Asumsi Klasik 

Model regresi  yang digunakan dalam sebuah penelitian  harus memenuhi 

syarat tidak adanya masalah pada  asumsi klasik dalam modelnya. Jika dalam 

model tersebut  masih terdapat asumsi klasik maka dapat dikatakan  bahwa dalam 

model regresi tersebut masih terdapat bias. Jika suatu model masih terdapat 



 

 

adanya permasahan pada  asumsi klasik, maka harus  dilaksanakan  langkah-

langkah  revisi terhadap  model atau dapat dikatakan sebagai langkah  

penyembuhan untuk mengatasi  masalah tersebut. Pengujian asumsi klasik akan 

dilakukan berikut ini. 

 

5.1.3.2.1  Uji Normalitas 

Pengujian terhadap normalitas dalam penelitian dilaksanakan terhadap 

nilai residual regresi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan grafik P-P Plot. 

Data yang normal dapat dilihat dari  gambar  data yang membentuk titik-titik yang 

menyebar diantara  garis diagonal dan formasi yang berdekatan. Hasil analisis 

regresi linier melalui  grafik normal P-P Plot terhadap residual error model regresi 

menunjukkan adanya pola grafik yang normal, yaitu adanya sebaran titik yang 

berada tidak jauh dari garis diagonal. 

Gambar   5.1  Pengujian normalitas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa titik-titik berada tidak jauh 

dari garis diagonal. Hal ini berarti bahwa model regresi tersebut sudah 

berdistribusi normal. 

 

 

 

5.1.3.2.2  Pengujian Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas dilaksanakan dengan menggunakan nilai Variance 

Inflation Factor. Suatu variabel menunjukkan gejala multikolonieritas dapat 

dilihat dari nilai VIF (Variance Inflation Factor) yang tinggi pada variabel-

variabel bebas suatu model regresi. Dengan demikian  Nilai VIF yang baik adalah 

dengan nilai di bawah nilai 10.   Nilai VIF dari variabel bebas pada model regresi 

dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

Tabel 5.19  Pengujian Multikolinieritas    

 

Dari tabel 5.28 di atas    menunjukkan bahwa nilai VIF dari semua variabel 

bebas memiliki nilai yang lebih kecil dari 10. Hal ini berarti bahwa variabel-

variabel penelitian tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas dalam 

model regresi. 

 



 

 

5.1.3.2.3. Pengujian Heteroskedastisitas 

Pengujian Heterokedastisitas  bertujuan untuk menguji model yang 

digunakan dalam penelitian,   pengujian ini untuk mengetahui apakah dalam 

model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual antara variabel yang satu 

dengan variabel yang lain. Jika varian residual dari satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain bersifat tetap maka  hasil ini  menunjukkan bahwa Data 

bersifat homokedastisitas. Dan jika varians berbeda, disebut heterokedastisitas. 

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokedastisitas. 

Gambar 5.2 Pengujian Heterokedastisitas 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk melihat ada tidaknya gejala heterokedastisitas dapat dilaksanakan  

dengan cara menggunakan grafik heterokedastisitas antara nilai prediksi variabel 

dependen dengan variabel indepeden. Dari gambar scatterplots diatas  

menunjukkan titik titik yang  menyebar secara acak (tidak beraturan)  serta 

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 dan sumbu Y, hal ini menunjukkan  



 

 

jika pada data tersebut  tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dengan demikian  model regresi 

yang digunakan dalam penelitian ini  layak untuk digunakan dalam melakukan 

pengujian.   

 

5.1.4. Analisis Regresi Linier Berganda 

Penggunaan Analisis regresi linier berganda  dalam penelitian ini  

bertujuan untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu  pengaruh variabel  

sertifikasi guru, motivasi kerja dan iklim kerja  secara parsial maupun secara 

simultan terhadap kinerja guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. Analisis statistika dalam analisis 

regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS for Windows versi 25. Hasil 

pengolahan data dengan menggunakan program SPSS selengkapnya ada pada 

lampiran dan selanjutnya dijelaskan pada Tabel 5.17 berikut ini : 

Tabel 5.20  Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

 

 



 

 

 Dari tabel 5.17  di atas  maka  dapat dituliskan kedalam model persamaan regresi   

sebagai berikut : 

                   Y = 0.265+ 0,566X1 + 0,465X2 + 0,857X3  

Persamaan regresi tersebut dapat dejelaskan sebagai berikut : 

a. Konstanta sebesar 17,478  memiliki arti jika variabel X1, X2, dan X3 tidak 

terdapat perubahan maka nilai  kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 

Tombolo Kabupaten Bantaeng   adalah sebesar 0,265  

b. Koefisien regresi variabel sertifikasi guru  mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya terhadap kinerja guru. Nilai koefisien sebesar 0,566 

mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan senilai satu satuan dalam 

variabel X1 dan variabel yang lain bersifat tetap  maka Y atau  kinerja 

guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng akan bertambah sebesar 0,566. 

c. Koefisien regresi variabel iklim kerja mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya pada kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo 

Kabupaten Bantaeng Nilai koefisien sebesar 0,465 mengindikasikan 

bahwa jika terjadi peningkatan senilai satu satuan dalam variabel X2 dan 

variabel lain bersifat tetap maka Y atau kinerja guru di wilayah Gugus SD 

Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng akan 

bertambah sebesar 0,465 

d. Koefisien regresi variabel motivasi kerja mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya pada kinerja guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng Nilai koefisien sebesar 



 

 

0,857 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan senilai satu satuan 

dalam variabel X3 dan variabel lain bersifat tetap maka Y atau kinerja 

guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng akan 

bertambah sebesar 0,857 

Langkah selanjutnya dalam analisa data hasil penelitian setelah diketahui 

nilai koefisien regresi seperti telah disampaikan diatas maka selanjutnya adalah 

melakukan uji hipotesis  baik secara parsial maupun secara simultan. 

5.1.5   Pengujian Hipotesis 

5.1.5.1 Uji t ( Pengujian hipotesis secara parsial) 

Pengujian hipotesis secara parsial yaitu untuk mengetahui pengaruh antara 

serttifikasi guru, motivasi kerja dan iklim kerja secara sendiri sendiri terhadap 

kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng  adalah 

sebagai berikut  

1. Variabel Sertifikasi Guru    

Dari output SPSS menunjukkan hasil pengujian menunjukkan  nilai t 

untuk variabel Sertifikasi guru  adalah  t = 5.419 sedangkan nilai t tabel untuk n 

44 adalah sebesar 2,019   dengan demikian  hasil ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh antara sertifikasi guru  terhadap kinerja guru. Dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,002 maka  0,002 <  0,05.  Sehingga  hal ini menunjukkan sertifikasi 

guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. 

Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari  0,05 tersebut menunjukkan 

bahwa sertifikasi guru tidak  memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  kinerja 



 

 

guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng.  Hal ini berarti Hipotesis 1 diterima.    

2. Variabel Iklim Kerja 

Dari Output SPSS  menunjukkan  nilai t untuk variabel iklim kerja   adalah   

2,845  sedangkan nilai t tabel untuk n 44 adalah sebesar 2,019  dengan demikian 

nilai t hitung lebih kecil dari nilai t tabel sehingga terbukti bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel iklim kerja  terhadap  kinerja guru di wilayah Gugus SD 

Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,034 < 0,05. Dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 

tersebut menunjukkan bahwa iklim kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.   Arah koefisien regresi positif berarti bahwa 

iklim kerja memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kinerja guru. Hal 

ini berarti Hipotesis 2 diterima. 

3. Variabel Motivasi Kerja 

Dari hasil output SPSS  menunjuikkan  nilai t untuk variabel motivasi 

kerja  menunjukkan nilai t = 2,695  sedangkan nilai t tabel untuk n 44 adalah 

sebesar 2,018  dengan demikian nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel 

sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel  motivasi kerja 

terhadap kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,01 < 0,05.  

Dengan nilai signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 tersebut menunjukkan 

bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan  terhadap  kinerja guru 



 

 

di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng.  Hal ini berarti Hipotesis 3 diterima.   

5.1.5.2 Uji F (Pengujian Hipotesisi Secara Simultan) 

Uji hipotesis secara simultan atau bersama sama  dilakukan dengan 

menggunakan Uji F, pengujian ini  dilakukan  untuk mengetahui apakah vriabel 

independent yaitu  variable sertifikasi guru, motivasi kerja dan iklim kerja  

berpengaruh secara simultan atau bersama sama terhadap kinerja guru di wilayah 

Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng. 

Hasil pengujian melalui  uji F untuk menguji  hubungan variabel indpenden secara 

bersama-sama diperoleh pada Tabel 5.37 berikut ini : 

Tabel 5.21 Tabel ANOVA Pengujian Pengaruh Secara Bersama-sama 

 

 

 

 

 

 

Dari hasil pengolahan statistik di atas menunjukkan nilai F hitung = 

26,950  sedangkan F tabel untuk n 44 dengan df1 = k-1  = 3  dimana k adalah  

jumlah seluruh variabel (3 variabel) dikurang dengan variabel dependent (1 

variabel)  dan  df2 = n- k = 41  dimana n adalah sebanyak 44 dikurang dengan k 

(3) adalah pada titik  nilai F tabel sebesar  2,84   hasil ini menunjukkan nilai F 

hitung lebih besar dari nilai F tabel  untuk itu dapat disimpulkan bahwa terdapat 



 

 

pengaruh antara variabel-variabel X secara bersama-sama terhadap  variabel  Y 

(Kinerja Guru).   

Nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05.  Dengan nilai signifikansi di 

bawah 0,05 menunjukkan bahwa secara bersama-sama   sertfikasi guru, motivasi 

kerja, dan iklim kerja  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 

wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Bantaeng. 

 

5.1.5.2 Koefisien Determinasi 

Koefisien determinasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh variabel-variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya. 

Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan nilai R square 

Tabel 5.22 Koefisien Determinasi   

 

 

 

 

Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

Adjusted R.Square  yang diperoleh sebesar 0,644.  Hal ini berarti 64,4%  kinerja 

guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke 

Kabupaten Bantaeng  dipengaruhi oleh sertifikasi, iklim kerja, dan motivasi kerja 

guru sedangkan sisanya yaitu 35,5 % kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 

Tombolo Kabupaten Bantaeng dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya yang 

tidak  diteliti dalam penelitian ini. 



 

 

5.2 PEMBAHASAN 

5.2.1  Pengaruh Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru 

Sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat untuk guru yang dimana 

bertujuan untuk memenuhi standar profersionalisme guru demi memenuhi tujuan 

pembangunan pendidikan nasional. Selain meningkatkat performa kerja guru itu 

sendiri pemerintah juga memberikan timbal balik yaitu tunjangan profesi demi 

meningkatkan kesejahteraan guru itu sendiri. Dengan uji sertifikasi, guru 

diharapakan akan mampu meningkatkan kinerjanya, karena selain sebagai 

tuntutan Undang-Undang, sertifikasi guru juga sebagai syarat bagi guru untuk 

mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok. 

Kinerja guru dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah 

sertifikasi guru,  motivasi kerja dan iklim kerja. Sepuluh komponen penilaian 

dalam uji sertifikasi guru dalam jabatan diantaranya adalah kualifikasi akademik, 

pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran, penilaian dari atasan dan pengawas, prestasi akademik, karya 

pengembangan profesi, keikutsertaan dalam forum ilmiah, pengalaman organisasi 

di bidang pendidikan dan sosial, dan penghargaan yang relevan dengan bidang 

pendidikan.  

Berdasarkan hasil penelitian terhadap variabel kinerja guru, menunjukkan 

bahwa kinerja guru sertifikasi rata-rata dalam kriteria sangat tinggi, hal ini 44 

dikarenakan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

pembelajaran sudah baik. Hasil  analisis regresi berganda dengan menggunakan 



 

 

bantuan komputer progran SPSS 25.00 menunjukkan bahwa secara simultan tidak 

ada pengaruh sertifikasi guru terhadap kinerja guru di wilayah gugus SD Negeri 

45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng yang menunjukkan 

hasil pengujian  nilai t untuk variabel sertifikasi guru  adalah   t = 5,419 

sedangkan nilai t tabel untuk n 44 adalah sebesar 2,019   dengan demikian  hasil 

ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh antara sertifikasi guru  terhadap kinerja 

guru. Nilai signifikansi sebesar 0,002 maka  0,002 <  0,05,  hal ini menunjukkan 

sertifikasi guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Koefisien regresi 

variabel sertifikasi guru  mempunyai arah positif dalam pengaruhnya terhadap 

kinerja guru. Nilai koefisien sebesar 0,566 mengindikasikan bahwa jika terjadi 

peningkatan senilai satu satuan dalam variabel X1 dan variabel yang lain bersifat 

tetap  maka Y atau  kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten 

Bantaeng akan bertambah sebesar 0,566. 

Berkaitan dengan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sertifikasi guru 

ini begitu besar dampaknya dalam meningkatkan kinerja guru yang tentunya 

berpengaruh pada kemajuan pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi guru masih perlu 

ditingkatkan agar memberikan kontribusi yang lebih besar lagi terhadap kinerja 

guru.  Hal  ini  didasari  oleh pendapat  Yamin  (2010) bahwa  terdapat   faktor-

faktor   yang   mempengaruhi   kinerja   guru,   salah   satunya   yaitu   faktor 

kontekstual  (situsional),  meliputi  tekanan  dan  perubahan  lingkungan  eksternal  

(sertifikasi guru).  

Sertifikasi guru, adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah 

yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kualitas guru sehingga akan 



 

 

berdampak positif bagi kemajuan pendidikan. Konsekwensinya bagi guru yang 

lolos sertifikasi adalah mendapatkan tunjangan yang besar. Sehingga seorang guru 

berharap atau ingin bisa lolos dalam sertifikasi.  

Proses sertifikasi guru untuk bisa dikatakan profesional tentunya harus ada 

evaluasi, indikator yang harus nampak pada guru profesional. Fakta yang ada di 

lapangan, guru itu banyak yang membuatkan atau secara instan menyusun 

portofolio. Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang dilakukan beberapa minggu 

tidak bisa memberikan perubahan yang begitu terlihat. Setelah guru dinyatakan 

lolos sertifikasi, beberapa guru masih semaunya saja untuk  mengembangkan terus 

kemampuannya dalam mengajar atau mendidik. Hanya sedikit yang mau, misal 

dengan mengikuti seminar, workshop atau melanjutkan pendidikan formalnya. 

Yang ada mereka berpikir, apa yang diinginkan dari program sertifikasi hanya 

sekedar mengejar tunjangan proofesi. Selain itu tentunya proses sertifikasi ini 

harus berkelanjutan, guru dikatakan profesional harus ada tenggang waktunya, 

misalnya dengan 3 tahun sekali diadakan evaluasi guru kembali. Kenyataannya 

tidak, hanya sekali dan berlaku untuk waktu sampai kapan tidak jelas. Tunjangan  

sertifikasi yang besar seharusnya menghasilkan sesuatu yang jelas. Misalnya saja 

bagi guru yang sudah sertifikasi haruslah mengantarkan anak didiknya mencapai 

tujuan apa yang dipelajarinya dengan baik, misalnya dengan patokan nilai. Atau 

bagi guru yang sudah sertifikasi harus secara berkala membuat karya tulis ilmiah 

yang dipublikasikan. Kenyataanya target dan beban tugasnya sama saja dengan 

guru yang belum sertifikasi. 



 

 

Sertifikasi memiliki peran dalam meningkatkan tanggungjawab dan 

profesionalisme sumber daya para guru di wilayah gugus SD 45 Tombolo 

Kabupaten Bantaeng, hal ini berarti apabila sertifikasi guru terlaksana dengan baik 

dan diikuti dengan niat yang positif, maka ke depannya akan mampu 

meningkatkan kinerja guru menjadi lebih baik dari sebelumnya. Hasil penelitian 

ini tidak sesuai dengan teori dari Muslich (2007: 2) yang mengemukakan bahwa 

sertifikasi guru merupakan keniscayaan masa depan untuk meningkatkan kualitas 

kerja guru, menjawab arus globalisasi dari kinerjanya setelah sertifikasi, 

menyiasati sistem desentralisasi dan diharapkan sertifikasi memiliki pengaruh 

besar bagi guru yang telah bersertifikat. Dari kutipan di atas dapat dipahami 

bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang 

telah memenuhi persyaratan tertentu, serta memiliki kemampuan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yang dibarengi dengan peningkatan 

kualitas kerja dan kesejahteraan yang layak.  

Melalui program peningkatan kualitas kinerja guru tersebut terutama 

terhadap program sertifikasi guru, guru diharapkan mampu meningkatkan 

terhadap penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi, kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional, semua itu akan berdampak pada perbaikan kinerja guru. Sertifikasi 

merupakan bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan 

dosen sebagai tenaga professional. 

5.2.2  Pengaruh Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru 



 

 

Iklim kerja adalah kondisi lingkungan kerja yang dirasakan langsung oleh 

guru dan diasumsikan dapat berpengaruh terhadap perilaku dan motivasi mereka. 

Jika guru merasakan iklim kerja sekolah baik diharapkan kinerjannya akan tinggi, 

dan sebaliknya jika iklim kerja sekolah kurang baik maka kinerjanya akan rendah. 

Hal ini berarti iklim kerja sekolah yang kondusif akan berdampak pada kinerja 

guru. 

Hasil penelitian  menunjukkan  nilai t untuk variabel iklim kerja   adalah  

2,845  sedangkan nilai t tabel untuk n 44 adalah sebesar 2,019  dengan demikian 

nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel sehingga terbukti bahwa terdapat 

pengaruh antara variabel iklim kerja  terhadap  kinerja guru di wilayah Gugus SD 

45 Tombolo Kabupaten Bantaeng dengan nilai signifikansi sebesar 0,034 < 0,05. 

Nilai  signifikansi lebih kecil dari 0,05 tersebut menunjukkan bahwa iklim kerja 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru di wilayah Gugus SD 

Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.  Arah 

koefisien regresi variabel iklim kerja mempunyai arah positif dalam pengaruhnya 

pada kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng dengan 

nilai koefisien sebesar 0,465 mengindikasikan bahwa jika terjadi peningkatan 

senilai satu satuan dalam variabel X2 dan variabel lain bersifat tetap maka Y atau 

kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng akan 

bertambah sebesar 0,465. 

Iklim kerja sekolah menggambarkan keadaan warga sekolah tersebut 

dalam keadaan riang dan mesra ataupun kepedulian antara satu sama lainnya. 

Hubungan mesra pada iklim kerja sekolah terjadi karena disebabkan terdapat 



 

 

hubungan yang baik di antara kepala sekolah, guru, dan diantara guru dan peserta 

didik. Dengan demikian iklim kerja yang kondusif dengan menciptakan hubungan 

yang baik antara kepala sekolah, guru, dan diantara guru dan peserta didik 

merupakan aspek penting dalam meningkatkan kinerja guru. Menurut Litwin dan 

Stringer dalam Hoy dan Miskel (2008:198), iklim kerja adalah seperangkat sifat 

terukur dari lingkungan kerja, berdasarkan persepsi kolektif masyarakat yang 

tinggal dan bekerja di lingkungan dan terbukti mempengaruhi tingkah laku 

mereka. Hal ini berarti Iklim kerja sekolah yang kondusif akan berdampak pada 

kinerja guru. Hal tersebut mencerminkan bahwa suasana sekolah yang kondusif 

sangat mendukung peningkatan kinerja guru.  

Iklim  kerja sekolah adalah berkaitan dengan sifat-sifat atau ciri yang 

dirasa dalam sebuah lingkungan kerja sekolah, dan timbul karena adanya kegiatan 

yang dilakukan secara sadar atau tidak, dan dianggap mempengaruhi tingkah laku 

kemudian dengan kata lain iklim dapat dipandang sebagai keperibadian organisasi 

seperti yang dilihat oleh para anggotanya. Berdasarkan analisis deskriptif hasil 

penelitian terhadap variabel iklim kerja, menunjukkan nilai indeks iklim kerja  

guru dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pengajar tergolong. Hal ini 

menggambarkan bahwa guru di wilayah gusgus SD 45 Tombolo Kabupaten 

Bantaeng dalam bekerja senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan keadaan 

linkungan sekitarnya, menjalin interkasi yang baik dengan atasan atau kepala 

sekolah maupun rekan seprofesi/rekan kerja guru. Suasana mengajar dan ruangan 

sangat menunjang guru dalam menjalankan tugasnya dalam memperbaiki 

kinerjanya sebagai seorang guru. Iklim kerja sekolah menggambarkan keadaan 



 

 

warga sekolah tersebut dalam keadaan riang dan mesra ataupun kepedulian antara 

satu sama lainnya. Hubungan mesra pada iklim kerja sekolah terjadi karena 

disebabkan terdapat hubungan yang baik di antara kepala sekolah, guru, dan 

diantara guru dan peserta didik. Dengan demikian iklim kerja yang kondusif 

dengan menciptakan hubungan yang baik antara kepala sekolah, guru, dan 

diantara guru dan peserta didik merupakan aspek penting dalam meningkatkan 

kinerja guru. 

Selain iklim kerja terdapat faktor yang lebih dominan yang lebih 

mempengaruhi kinerja guru. Menurut Diamantidis & Chatzoglou (2019)   

beberapa faktor mempengaruhi guru selain motivasi adalah loyalitas, komitmen, 

budaya kerja dan kemampuan adaptasi di berbagai kondisi. Menurut Cohen meski 

iklim sekolah berperan dalam mempengaruhi kuliatas guru dan siswa namun 

pengalaman individu dalam mengontrol kondisi jauh lebih menentukan 

peningkatan kinerja (Cohen et al., 2009). 

5.2.3  Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru 

Motivasi kerja adalah semangat atau dorongan dalam diri seseorang untuk 

melakukan kerja guna mencapai tujuan yang dapat berpengaruh positif dalam 

mencapai kinerja yang lebih baik. Jika seseorang guru memiliki motivasi tinggi 

dalam bekerja diharapkan kinerjanya akan meningkat, dan sebaliknya jika 

motivasi seseorang dalam bekerja rendah maka kinerjanya akan menurun. Kinerja 

yang baik akan dipengaruhi oleh dua hal yaitu tingkat kemampuan dan motivasi 

kerja yang baik. 



 

 

Hasil penenilitian menunjuikkan  nilai t hitung sebesar 2,695  sedangkan 

nilai t tabel untuk n 44 adalah sebesar 2,018  dengan demikian nilai t hitung lebih 

besar dari nilai t tabel sehingga terbukti bahwa terdapat pengaruh antara variabel  

motivasi kerja terhadap kinerja guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo 

Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng dengan nilai signifikansi sebesar 

0,01 atau lebih kecil  0,05. Nilai  signifikansi jauh jauh lebih kecil dari 0,05 

tersebut menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh yang signifikan  

terhadap  kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng. 

Namun, Koefisien regresi variabel motivasi kerja mempunyai arah positif dalam 

pengaruhnya pada kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten 

Bantaeng Nilai koefisien sebesar 0,857 mengindikasikan bahwa jika terjadi 

peningkatan senilai satu satuan dalam variabel X3 dan variabel lain bersifat tetap 

maka Y atau kinerja guru di wilayah Gugus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan 

Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng akan bertambah sebesar 0,857.  

Hasil penelitian ini belum sesuai dengan teori dari Robbins and Coulter 

(2010: 139) yang mendefinisikan motivasi adalah proses di mana usaha seseorang 

diberi energi, diarahkan, dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu tujuan yang 

didasari oleh rasa tanggung jawab sehingga seseorang menjadi lebih disiplin 

dalam melaksanakan pekerjaannya. Penelitian ini sejalan degan hasil penelitian 

Mcclalland, Murray, Miller, dan Gordon W  yang menyimpulakan bahwa “ada 

hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan pencapain prestasi“. Artinya 

guru yang memiliki motivasi kerja tinggi  akan cenderung memiliki prestasi kerja 

yang tinggi dan sebaliknya guru yang memiliki motivasi kerja rendah cenderung 



 

 

memiliki prestasi kerja rendah. Dari pendapat para ahli dapat disimpulkan, bahwa 

motivasi adalah suatu dorongan yang menyebabkan kondisi atau sistem 

lingkungan yang mendukung dan memungkinkan untuk berlangsungnya proses 

belajar.  

Berdasarkan analisis deskriptif hasil penelitian terhadap variabel motivasi 

kerja, menunjukkan nilai indeks motivasi kerja  guru dalam menjalankan tugasnya 

sebagai seorang pengajar tergolong tinggi. Hal ini menggambarkan bahwa guru di 

wilayah gusgus SD Negeri 45 Tombolo Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten 

Banateng senantiasa  menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab 

untuk mencapai hasil yang maksimal, selalu berusaha mencapai target kurikulum 

yang ditetapkan oleh sekolah, berusaha sangat keras untuk memperbaiki kinerja 

sebagai seorang guru.  

Motivasi dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang mengaktifkan, 

mengarahkan, memperkuat perilaku individu menuju pencapaian tujuan (Roussel, 

2000). Sehingga guru yang merasa tidak ada dorongan atau inspirasi untuk 

bertindak maka dapat dikategorikan sebagai guru yang tidak memiliki termotivasi. 

Secara umum, cinta atau semangat untuk mengajar, berkontribusi dan membantu 

siswa, serta memiliki pengalaman positif di sekolah telah dilaporkan sebagai 

motivasi intrinsik yang penting ditanamkan oleh profesi guru. Di sisi lain, 

keinginan untuk bekerja dengan anak-anak sangat penting membangun motivasi 

mengajar seorang guru  (Reif & Warring; 2002; Richardson & Watt, 2006). 

Kemampuan mengajar seorang guru yang dirasakan juga ditemukan memiliki 



 

 

pengaruh penting dalam meningkatkan untuk mengajar (Harms & Knobloch; 

2005; Richardson & Watt, 2006). 

Para peneliti motivasi yang telah mengembangkan teori-teori yang kuat 

dalam kaitannya dengan prestasi siswa dalam konteks pendidikan yang 

difokuskan pada peran dan motivasi guru. Penelitian self-efficacy guru (misalnya, 

Tschannen-Moran & Woolfolk Hoy, 2007) telah memberikan kontribusi penting 

dalam meningkatkan prestasi belajar yang ditunjang oleh motivasi pendidik.  

Seorang pendidik yang memiliki self-efficacy yang tinggi, akan mempengaruhi 

prestasi peserta didik. Hal ini dipengaruhi karena pendidik memiliki motivasi 

untuk mengaplikasikan ide dan strategi  mengajar  baru  yang  dapat  memperbaiki 

proses  belajar  siswa  (Guskey,  1998). 

Pencetus motivasi seorang guru akan berbeda dengan guru lainnya, hal ini 

dipengaruhi oleh beberapa prinsip-prinsip motivasi. Abraham maslow meyakini 

bahwa pada dasarnya manusia memiliki motivasi dan dorongan untuk mencapai 

tujuannya, yang terttuang dalam teori Hirarki Kebutuhan Manusia. Sistem 

haerarki ini berpandangan bahwa motivasi disusun berdasarkan pemenuhan 

kebutuhan dasar hingga lebih tinggi (Wallace & Goldstein 1997). Diantaranya 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, sosial, harga diri dan aktualisasi diri. Jika profesi 

pekerjaan telah memenuhi beberapa kebutuhan yang lebih tinggi maka hal 

tersebut akan menentukan motivasi guru dalam bekerja. Dan kategori kebutuhan 

yang paling pokok membentuk motivasi guru adalah aktualisasi diri. Hal ini 

sesusai dengn asusmsi teori McGregor bahwa motivasi seseorang didasarkan pada 

pengaturan pengendalian diri, kematangan dan pengaturan dir (Wakabi, 2016). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasar pada analisa terhadap hasil penelitian serta pembahasan yang 

telah diuraikan  sebelumnya maka dapt ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian  menunjukkan bahwa  koefisien regesi menunjukkan arah 

hubungan yang positif dan berpengaruh secara signifikan  antara motivasi 

kerja terhadap kinerja guru,  terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 

antara iklim kerja terhadap kinerja guru, sedangkan sertifikasi guru 



 

 

mempunyai arah positif dalam pengaruhnya terhadap  kinerja guru di 

Wilayah Gugus SD 45 Tombolo, Kabupaten Bantaeng.  

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan yang 

menunjukkan bahwa secara bersama-sama sertfikasi guru, motivasi kerja, 

dan iklim kerja  berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 

wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng dengan nilai F hitung 

= 26,950  lebih besar dari  nilai F tabel 2,84   dan nilai signifikansi sebesar 

0,000. 

3. Hasil perhitungan regresi dapat diketahui bahwa koefisien determinasi 

Adjusted R.Square  yang diperoleh sebesar sebesar 0,644.  Hal ini berarti 

64,4%  kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten 

Bantaeng  dipengaruhi oleh sertifikasi, iklim kerja, motivasi kerja guru 

sedangkan sisanya yaitu 35,6 % kinerja guru di wilayah Gugus SD 45 

Tombolo Kabupaten Bantaeng dipengaruhi oleh variabel-variabel lainnya 

yang tidak  diteliti dalam penelitian ini. 

6.2 Saran 

Berdasar pada hasil dan kesimpulan penelitian ini maka dapat disarankan 

hal-hal sebagai berikut : 

1. Pengurus/Pimpinan di Gugus SD 45 Tombolo Kabupaten Bantaeng 

diharapkan terus meningkatkan kinerja guru senantiasa selalu memotivasi 

guru-guru agar lebih meningkatkan kinerjanya baik dalam mengelola 

kegiatan pembelajaran maupun diluar pembelajaran dengan berlandaskan 4 

kompetensi yang harus dikembangkan. 
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2. Hendaknya para guru terus meningkatkan kinerjanya baik disekolah 

maupun di masyarakat dalam rangka menjaga keseimbangan antara hak dan 

kewajiban. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan hasil 

penelitian, baik sebagai penelitian lanjutan maupun penelitian lain tentang 

kinerja guru sehingga diharapkan dapat menemukan hal-hal baru yang lebih 

bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. 
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LAMPIRAN 4 

HASIL PENGOLAHAN DATA PENELITIAN 

 UJI VALIDITAS ITEM (r > 0.2973) 

1. Validitas Sertifikasi (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

2. Validitas Iklim kerja (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Validitas Motivasi kerja (X3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Validitas Kinerja guru (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UJI RELIABILITAS 

 

1. RELIABILITAS SERTIFIKASI (X1) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. RELIABILITAS IKLIM KERJA (X2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.631 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.813 > 0.50 



 

 

 

3. RELIABILITAS MOTIVASI KERJA (X3) 

SEBELUM ITEM DIHAPUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SETELAH ITEM DIHAPUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.640 > 0.50 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.642 > 0.50 



 

 

 

4. RELIABILITAS KINERJA GURU (Y) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 UJI ASUMSI KLASIK 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai Cronbach’s Alpha 

0.884 > 0.50 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UJI MULTIKOLINIERITAS  NILAI VIF < 10.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. UJI AUTOKORELASI 

- Jumlah n = 44 

- jumlah k (independen variabel) = 3 

- Nilai dL = 1.374 

- Nilai dU = 1.664 

- Nilai Dw = 1.900 

- Kesimpulan = Dw > dU (1.900 > 1.664) = Tidak Terdapat autokorelasi  

 

 

 

 

 

 

4. UJI HETEROSKEDASTISITAS 

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

heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 UJI HIPOTESIS 

1. UJI F  F TABEL = 2.84 

 

 

 

 

 

 

 

2. UJI KOEFISIEN REGRESI 
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