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ABSTRAK 
 

Hastuti. 2021. Pengaruh Kompetensi, Motivasi, dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, dibimbing Muh Hidayat dan Haeranah 

Alwy. 

Penelitian ini berujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis pengaruh 

kompetensi, motivasi dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja guru 

di Gugus SD Inpres Ujung katinting Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten 

Bantaeng (2) mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja guru di Gugus SD Inpres 

Ujung katinting Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng (3) mengetahui 

dan menganalisa variabel mana diantara kompetensi, motivasi dan lingkungan 

kerja yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja guru di Gugus SD 

Inpres Ujung katinting Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Data penelitian diperoleh melalui survey pada semua guru yang berada 

di Gugus SD Inpres Ujung katinting Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten 

Bantaeng, yaitu berjumlah 51 orang. Data dikumpulkan menggunakan 

kuesioner dengan skala Likert yang dibagikan kepada seluruh responden 

penelitian. Analisis data menggunakan regresi linier berganda dengan 

perangkat lunak SPSS 26.  

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) hanya kompetensi yang 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru di Gugus SD 

Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng, 

sedangkan motivasi dan lingkungan kerja tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng (2) secara simultan menunjukkan 

bahwa variabel kompetensi, motivasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng (3) secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) 

yaitu kompetensi. 

 

   Kata kunci: kompetensi, motivasi, lingkungan kerja dan kinerja guru 
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ABSTRACT 

 

 Hastuti. 2021. The Effect of Competence, Motivation, and Work 

Environment on Teacher Performance at the Ujung Katinting Elementary 

School Cluster, Pa'jukukang District, Bantaeng Regency, supervised by 

Muh Hidayat and Haeranah Alwy. 

This study aims to (1) determine and analyze the effect of 

competence, motivation and work environment partially on teacher 

performance in the Gugus SD Inpres Ujung Katinting, Pa'jukukang 

District, Bantaeng Regency (2) to determine and analyze the effect of 

competence, motivation and work environment simultaneously on teacher 

performance in the Ujung Katinting Elementary School Cluster, 

Pa'jukukang District, Bantaeng Regency (3) to find out and analyze which 

variables between competence, motivation and work environment have the 

most dominant influence on teacher performance in the Ujung Katinting 

Primary School Inpres Cluster, Pa'jukukang District, Bantaeng Regency. 

The research data was obtained through a survey of all teachers 

who were in the Gugus SD Inpres Ujung Katinting, Pa'jukukang District, 

Bantaeng Regency, which amounted to 51 people. Data were collected 

using a questionnaire with a Likert scale which was distributed to all 

research respondents. Data analysis used multiple linear regression with 

SPSS 26 software. 

The results of the study concluded that (1) only competence had a 

positive and significant effect on teacher performance in the Ujung 

Katinting Elementary School Cluster, Pa'jukukang District, Bantaeng 

Regency, while motivation and work environment had no positive and 

significant effect on teacher performance in the Ujung Katinting 

Elementary School Cluster. Katinting Pa'jukukang District, Bantaeng 

Regency (2) simultaneously shows that the variables of competence, 

motivation and work environment have a positive and significant effect on 

teacher performance in the Ujung Katinting Elementary School Cluster, 

Pa'jukukang District, Bantaeng Regency (3) partially showing that the 

most dominant influence on teacher performance (Y), namely competence. 

 

           Keywords: competence, motivation, work environment and teacher  

            performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberadaan guru merupakan salah satu komponen yang sangat 

penting dalam proses pendidikan, sehingga guru memiliki peran dan 

tanggung jawab yang besar dalam dunia pendidikan. Artinya  setiap guru 

wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen 

pembelajaran. 

  Kompetensi merupakan kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan  

perilaku yang sebaikinya dimiliki, dihayati dan sewajar  dikuasai oleh guru 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan Janawi (2007). Menurut UU No. 

14 Tahun 2005 tentangn Guru dan Dosen BAB I Pasal 1 menyebutkan Guru 

adalah pendidik karir, yang tugas utamanya mendidik, mendidik, mendidik, 

melatih, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan prasekolah, 

menengah, dan menengah.. Dalam  Perlu upaya berbagai pihak, termasuk 

pemerintah untuk mengakui guru yang berkompeten, dan dilakukan melalui 

program sertifikasi yang diselenggarakan pemerintah untuk semua guru 

negeri dan non-afiliasi.. Kondisi-kondisi tersebut  sangat berpengaruh 

Tentang kinerja guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan sesuai 

rencana. 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 Tahun 2007 

“Tentang Jenjang Pendidikan dan Kompetensi Guru” menetapkan bahwa 
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guru memiliki empat kompetensi dasar sebagai berikut: (1) kompetensi 

pendidikan, khususnya kemampuan mengelola pembelajaran (2) 

pemerolehan kompetensi profesional, yaitu materi yang diperoleh secara 

mendalam melalui pendidikan kejuruan. (3) keterampilan sosial, yaitu 

kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif sebagai anggota 

masyarakat, dan keterampilan bersosialisasi, dan (4) keterampilan 

kepribadian, yaitu, kemampuan pribadi yang luar biasa, orang dewasa yang 

bijaksana dan bijaksana.  

Dalam dunia pendidikan, guru adalah orang-orang berbakat yang 

memegang peranan sangat penting dalam upaya menciptakan generasi 

penerus bangsa yang kompeten dan berdaya saing. Saat ini, guru dituntut 

untuk melakukan kegiatan pembelajaran kooperatif untuk merangsang siswa 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, 

dan guru hanya sebagai fasilitator. Guru harus mampu menguasai berbagai 

jenis metode dan model pembelajaran. Anda juga harus memastikan bahwa 

siswa Anda tidak merasa melakukan pekerjaan yang membosankan dengan 

menggunakan alat pembelajaran multimedia. Menurut UU No. 14, Pasal 20 

Tahun 2005, dinyatakan bahwa tugas guru adalah meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas pemerolehan kompetensi perguruan tinggi, melaksanakan 

rencana studi, melaksanakan proses pembelajaran dan Penghargaan. dari 

proses pembelajaran. Sebagai bagian dari tanggung jawab tersebut, 

masyarakat sangat menuntut kinerja guru, baik di sekolah negeri maupun 

swasta, untuk melatih siswa yang cakap di masa depan. Penulis akan 
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mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru di sekolah negeri 

dan swasta. 

Dalam  Peningkatan kinerja guru memerlukan insentif bagi guru untuk 

meningkatkan kualitas pendidikannya. Menurut Santoso Soroso, yang 

dikutip oleh Fahmi, dikemukakan bahwa motivasi adalah seperangkat 

tindakan atau serangkaian tindakan yang memberikan dasar untuk bertindak 

dengan cara yang ditujukan untuk tujuan tertentu. Motivasi dalam bekerja 

disini berpengaruh terhadap keinginan guru untuk meningkatkan kinerja 

atau tidak. Selain motivasi dan bakat/bakat juga mempengaruhi peningkatan 

kinerja guru. Menurut Bolter, seperti yang dikatakan Fami, 2 menunjukkan 

bahwa kemampuan adalah karakteristik mendasar seseorang dan sangat baik 

di tempat kerja. Pendidikan adalah suatu proses yang dilakukan oleh guru 

untuk mengembangkan kegiatan belajar bagi siswa. Dengan demikian, 

konsep kemampuan pendidikan yang dimiliki oleh guru dapat 

mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Agar tercapai tentu saja, yang perlu 

anda lakukan hanyalah meningkatkan kinerja guru untuk jenjang pendidikan 

yang diharapkan.  

Kinerja guruu yang maksimal merupakan harapan bagi semua 

sekolah, begitu juga bagi Gugus SD Inpres Ujungkatinting. Namun 

berdasarkan observasi awal yang dilakukan ditemukan  bahwa kinerja guru 

di Gugus SD Inpres Ujungkatinting masih perlu ditingkatkan,  salah satu 

nya dilator belakangi dari kompetensi yang dimiliki setiap guru antara lain : 

kemampuan guru dalam merancang rencana pembelajaran yang sesuai 
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dengan kemampuan siswa di dalam kelas masih perlu ditingkatkan. Hal ini 

diperlukan untuk membentuk proses pembelajaran, dan menciptakan proses 

pembelajaran yang mendidik sekaligus kreatif dan interaktif . RPP 

hendaknya disesuaikan dengan kondisi peserta didik beserta lingkungannya, 

namun pada kenyataannya masih banyak rekan guru-guru yang hanya 

mendownload ataupun membeli RPP dari sekolah daerah lain yang jelas 

berbeda kondisi dengan kenyataan di lapangan. Bahkan yang lebih parahnya 

ada beberapa guru yang mengajar tanpa RPP yang notabene adalah panduan 

kita dalam proses belajar mengajar.  Kedua, penyediaan dan pnggunaan 

media pengajaran yang belum memadai menyebabkan interaksi yang terjadi 

antara guru dan siswa dalam proses belajar mengajar menjadi kurang aktif. 

Didapati guru yang melangkahi pembelajaran apabila guru kurang mengerti 

materi. . Ketiga, kurangnya kemampuan guru dalam penguasaan teknologi 

informasi dan komunikasi terutama bagi sebagian guru yang lanjut usia dan 

hamper pensiun serta kurangnya partispasi guru dalam kegiatan-kegiatan 

peningkatan kompetensi.  

Motivasi merupakan salah satu hal yang sangat dibutuhkan untuk 

peningkatan kinerja. Namun kenyataan dilapangan terdapat hubungan yang 

kurang harmonis tentunya menyebabkan berbagai masalah mulai dari 

kedisiplinan, hingga misskomunikasi yang menyebabkan menurunnya 

kinerja. Ada beberapa kepala sekolah yang kurang memotivasi bawahannya 

sehingga bawahannya pun menjadi kurang maksimal dalam bekerja. Tidak 

sedikit guru yang sering terlambat ke sekolah akibat kurangnya motivasi 
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yang dimiliki, atau sebaliknya, cepat pulang karena merasa kurang nyaman 

untuk berkumpul dengan teman sejawat di sekolah.  

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang mengelilingi seorang 

karyawan/pendidik yang dapat mempengaruhi kinerja tugas tertentu. 

Lingkungan kerja juga merupakan salah satu faktor pendukung kinerja guru 

Dalam hal lingkungan kerja kondisi sekolah maupun ruangan juga sangat 

mempengaruhi. Ruangan yang memadai, bersih, udara yang sejuk, fasilitas 

yang memadai tentunya sangat menujang keberhasilan seorang guru dalam 

proses belajar mengajar, berdasarkan observasi awal, masih banyak ruangan 

di sekolah-sekolah yang terdapat di gugus SD Inpres Ujugkatinting yang 

kurang memadai yakni ruangan kelas yang temboknya sudah harus 

diperbaiki, ventilasi yang kurang sehingga udara terasa panas yang 

menyebabkan guru dan peserta didik kurang betah di dalam kelas. Dan ada 

juga sekolah fasilitas pendukung di dalam kelas masih sangat minim ( 

belum ada kipas angin, aliran listrik yang sering putus dan berada di dekat 

penampungan sampah) sehingga menimbulkan bau tak sedap yang membuat 

guru dan peserta didik kurang konsentrasi dalam proses belajar mengajar.  

Berdasarkan hal-hal diatas peneliti tertarik untuk menuangkan hasil 

pemikiran dalam bentuk penelitiann tentang  “ PENGARUH 

KOMPETENSI, MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA  TERHADAP 

“ KINERJA GURU  DI GUGUS SD INPRES UJUNG KATINTING KEC. 

PA'JUKUKANG KAB.BANTAENG” 
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1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang penelitian ini maka rumusan 

masalah penelitian merupakan dasar pelaksanaan penelitian  sebagai 

berikut : 

1. Apakah Kompetensi, Motivasi dan Lingkungan kerja berpengaruh 

secara parsial pada Kinerja Guru di gugus SD Inpres Ujungkatinting 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng? 

2 Apakah Kompetensi, Motivasi dan Lingkungan kerja berpengaruh 

secara simultan terhadap Kinerja Guru di gugus SD Inpres 

Ujungkatinting Kecamatan Pa’jukukang kabupaten Bantaeng? 

3 Variabel manakah diantara Kompetensi, Motivasi dan lingkungan 

kerja yang berpengaruh paling dominan terhadap Kinerja guru di 

Gugus SD Inpres Ujungkatinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng? 

1.3.   Tujuan Penelitiann  

Sesuai berdasarkan rumusan masalah di atas, sehingga tujuan dari 

penelitian ini    adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi, motivasi 

dan lingkungan kerja secara parsial terhadap kinerja guru  di gugus sd 

inpres ujung katinting kec. pa'jukukang Kab.Bantaeng 

2. Untukk mengetahui dan menganalisa pengaruh kompetensi, motivasi 

dan lingkungan kerja secara simultan terhadap kinerja guru  di gugus 

sd inpres ujung katinting kec. pa'jukukang Kab.Bantaeng 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisa variabel mana diantara 

kompetensi, motivasi dan lingkungan kerja yang berpengaruh paling 

dominan terhadap kinerja guru  di gugus sd inpres ujung katinting kec. 

pa'jukukang Kab.Bantaeng 

1.4.   Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Institusi  

Dapat memberikan gambaran dan informasi yang berguna terhadap kinerja 

guru di gugur SD Inpres Ujungkatinting Kab Bantaeng . 

2. Bagi Peneliti Lain 

Referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian 

lebih lanjut, terutama yang berkaitan dengan permasalahan kinerja guru 

3. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih secara teori 

terutama dalam pengaplikasian dan pengembangan kinerja guru.
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1. Penelitian Terdahulu 

1.  Penelitian yang dilakukan oleh Komang Setya Cahya Ningrum (2016) 

Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Singaraja Judul program 

penelitian pendidikan berpengaruh terhadap kompetensi guru 

terhadap kinerja guru SMP Negeri 6 Singaraja. Hasil yang diperoleh 

dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kemampuan mengajar 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dan diperoleh hasil 

thitung 2,545 > t tabel 1,994 dan p-value 0,013 t tabel 1,994 dan p-

value 0,014 t tabel 1,994 dan p -nilai. 0,029t Tabel 1,994 dan p-value 

0,003 Tabel = 2,740, dengan nilai probabilitas 0,000 pada uji-F lebih 

kecil dari = 0,05. 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Ni Kadek Ayu Dwiyanti1, Komang 

Krisna Heryanda2, Gede Putu Agus Jana Susila3 (2019) Jurusan 

Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha 

Singaraja dengan judul Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian 

ini menunjukkan bahwa (1) Kompetensi dan motivasi kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan. (2) 

Kompetensi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. (3) 

Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. (4) 
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Kompetensi berpengaruh positif terhadap motivasi kerja karyawan 

pada PD. BPR Bank Buleleng 45. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi Indah Sari.(2018) FKIP 

Universitas Batanghari Jambi dengan judul pengaruh lingkungan kerja 

dan motivasi kerja terhadap kinerja guru smk negeri 10 muaro Jambi.  

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kinerja tidak 

semata-mata diukur melalui bagaimana seorang guru mampu 

bertanggung jawab terhadap siswanya, melainkan bagaimana guru 

tersebut mampu untuk mendedikasikan diri mereka terhadap 

perkembangan pendidikan di sekolah tersebut (lingkungan kerja). 

4.  Penelitian yang dilakukan oleh Eliyanto (2018) Institute Agama Islam 

Nahdlatul Ulama Kebumen dengan judul Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Muhammadiyah di 

Kabupaten Kebumen. “This research produces conclusions that the 

work motivation is significantly influence the teacher performance of 

the Muhammadiyah High School in Kebumen Regency, indicated by 

the t significant value of 0.000 smaller than α = 0.05 (0.000 <0.05) with 

the regression coefficient of 0.699. Work environment has a significant 

effect on the teacher performance of Muhammadiyah High School in 

Kebumen Regency, indicated by the t significant value of 0,014 less 

than α = 0.05 (0.014 <0.05) with the regression coefficient of 0.248. 

Work motivation and the work environment is simultaneously 

significant effecting the teacher performance of Muhammadiyah High 
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School in Kebumen Regency, indicated by F significant value of 0.000 

smaller than α = 0.05 (0.000 <0.05) and were able to contribute to the 

teacher performance variables of 0.726 or 72,6%, however the 

remaining 27,6% is influenced by other variables that are not examined 

in this research.”Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru SMA 

Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, karena nilai signifikansi t 

sebesar 0,000 lebih kecil dari α = 0,05 (0,000 < 0,05) dengan koefisien 

regresi sebesar 0,699. Lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru SMA Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, 

karena nilai signifikansi t sebesar 0,014 lebih  kecil  dari  α  =  0,05  

(0,014  <  0,05)  dengan  koefisien  regresi  sebesar  0,248. Signifikansi 

F sebesar 0,000 = kurang dari 0,05 (0,00 dan 0)..05), variabel kinerja 

guru. 0,726 atau 72,6%, sisanya 27,4% dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak diuji dalam penelitian ini. 

5.   Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Rohman. (2020) Sekolah 

menengah atas yayasan Karsa Madya Tunjungsari Sumedang Jawa 

Barat dengan judul “Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja 

Guru”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogic, 

kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

social baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru dengan besaran pengaruh 00%. Kesimpulan 



11 

 

 

 

kompetensi guru dengan empat dimensinya memiliki pengaruh 

signifikan bagi kinerja guru MTS   

6.  Penelitian ini dilakukan oleh Srii Pujiastuti. (2017) Program studi ilmu 

pendidikan ekonomi pascasarjana universitas negeri semarang. Dengan 

judul “Pengaruh Kompetensi Profesional dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA se –“Kabupaten Pemalang 

Melalui Motivasi Kerja”. Hasil penelitian secara deskriptif 

menunjukkan kompetensi profesional dalam kategori sangat baik 

dengan rata-rata 84,12%. Lingkungan kerja dalam kategori baik dengan 

rata-rata 83,44%, motivasi kerja dalam kategori baik dengan rata-rata 

83,5%, dan kinerja guru ekonomi dalam kategori sangat baik dengan 

rata-rata 84,1%. Sri Pujiastuti. (2017) Program studi pendidikan 

ekonomi pascasarjana universitas negeri semarang. Dengan judul 

Pengaruh Kompetensi Profesional dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Kinerja Guru Ekonomi SMA se -Kabupaten Pemalang Melalui 

Motivasi Kerja. Hasil penelitian secara deskriptif menunjukkan (1) 

kompetensi profesional terhadap kinerja guru ekonomi sebesar 3,17%, 

(2) kompetensi profesional terhadap kinerja guru ekonomi melalui 

motivasi kerja sebesar 13,34%, (3) lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru ekonomi sebesar 17%, lingkungan kerja terhadap kinerja guru 

ekonomi melalui motivasi kerja sebesar 53,5%, dan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru ekonomi sebesar 23,2%. Simpulan dalam 

penelitian ini adalah semakin baik kompetensi profesional, lingkungan 
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kerja dan motivasi kerja tinggi maka kinerja guru ekonomi akan 

semakin baik. Disarankan guru diberikan kesempatan mengikuti diklat, 

seminar, lokakarya atau sejenisnya supaya motivasi kerja guru 

meningkat. This research was quantitative and it used expost facto 

design. The population was the economic teachers in Senior High 

School at Pemalang Regency, 40 teachers were analyzed as sample. The 

sample used non-probability sampling. The data collecting technique 

used questionnaire. The technique of analyzis used descriptive and phat 

analysis by SPSS windows version 24. The descriptive result of this 

research showed that the professional by competence is good by the 

average of 84,12%, the working environment is good by the average of 

83,5% and the workmanship of the economic teachers is also very good 

by the average of 84,1 %. The result of the phat analysis shows the the 

existence of the positive effect and significance on (1) the professional 

competence to the teachers’ performance of the economic teachers is 

3,17% (2) the professional competence to the teachers’ performance of 

the economic teachers through their working motivation is 13,34% (3) 

the working environment to the teachers’ performance of the economic 

teachers is 17% (4) the working environment to the teachers’ 

performance of the economic teachers through their working motivation 

is 53,5%, and (5) the working motivation to the teachers’ performance 

of the economic teachers is 23,2%. The conclusion of this research is 

the economic teachers’ performance will be better if the economic 
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teachers have better professional competence, work environment and 

high work motivation. It is recommended that they also join in training, 

seminar, workshop and others for increasing their working motivation 

2.2  Kompetensi 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa kompetensi adalah 

seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan. Menurut Finch & Crunkilton, (1992: 220) Menyatakan 

“Kompetencies are those taks, skills, attitudes, values, and appreciation thet 

are deemed critical to successful employment”. Pernyataan ini mengandung 

makna bahwa kompetensi meliputi tugas, keterampilan, sikap, nilai, 

apresiasi diberikan dalam rangka keberhasilan hidup/penghasilan hidup. Hal 

tersebut dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan perpaduan antara 

pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas di 

lapangan kerja. 

Kompetensi guru terkait dengan kewenangan melaksanakan tugasnya, 

dalam hal ini dalam menggunakan bidang studi sebagai bahan pembelajaran 

yang berperan sebagai alat pendidikan, dan kompetensi pedagogis yang 

berkaitan dengan fungsi guru dalam memperhatikan perilaku peserta didik 

belajar (Djohar, 2006 : 130). 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru 

adalah hasil dari penggabungan dari kemampuan-kemampuan yang banyak 
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jenisnya, dapat berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam menjalankan 

tugas keprofesionalannya. Menurut Suparlan (2008:93) menambahkan 

bahwa standar kompetensi guru dipilah ke dalam tiga komponen yang saling 

berkaitan, yaitu pengelolaan pembelajaran, pengembangan profesi, dan 

penguasaan akademik. 

2.2.1  Kompetisi Pedagogik 

2.2.1.1 Pengertian Konpetensi Pedagogik 

Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan yang harus dimiliki 

guru ber-kenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek 

seperti moral, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi 

bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-

prinsip belajar, karena siswa memiliki karakter, sifat, dan interest yang 

berbeda. Berkenaan dengan pelaksanaan kurikulum, seorang guru 

harus mampu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan 

masing-masing dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Guru harus 

mampu mengoptimalkan potensi peserta didik untuk 

meng¬aktualisasikan kemampuannya di kelas, dan harus mampu 

melakukan kegiat¬an penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang 

telah dilakukan. Pedagogik berasal dari bahasa Yunani yakni paedos 

yang artinya anak laki-laki, dan agogos yang artinya mengantar, 

membimbing. Jadi pedagogik secara harfiah membantu anak laki-laki 

zaman Yunani Kuno yang pekerjaannya mengantarkan anak 
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majikannya pergi ke sekolah (Uyoh  Sadullah ). Menurut Prof. Dr. J. 

Hoogeveld (Belanda), pedagogik ialah ilmu yang mempelajari 

masalah membimbing anak kearah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak 

ia mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. 

Langeveld (1980) membedakan istilah pedagogik dengan istilah 

pedagogi. Pedagogik diartikannya sebagai ilmu pendidikan yang lebih 

menekankan pada pemikiran dan perenungan tentang pendidikan. 

Sedangkan istilah pedagogi artinya pendidikan yang lebih 

menekankan kepada praktek, yang menyangkut kegiatan mendidik, 

membimbing anak. Pedagogik merupakan suatu teori yang secara 

teliti, kritis dan objektif mengembangkan konsep-konsepnya mengenai 

hakikat manusia, hakikat anak, hakikat tujuan pendidikan serta hakikat 

proses pendidikan. 

2.2.1.2 Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan aspek- 

                aspek pedagogik, yaitu: 

• Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, 

moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual. 

• Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran 

yang mendidik. 

• Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang 

pengembangan yang diampu. 

• Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. 
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• Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang 

mendidik. 

• Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. 

• Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta 

didik. 

• Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, 

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan 

pembelajaran. 

• Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas 

pembelajaran 

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam 

mengelola pembelajaran, sekurang-kurangnya meliputi (1) 

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, (2) pemahaman 

terhadap peserta didik, (3) pengembangan kurikulum/silabus, (4) 

perancangan pembelajaran, (5) pelaksanaan pembelajaran yang 

mendidik dan dialogis, (6) pemanfaatan teknologi pembelajaran, (7) 

evaluasi proses dan hasil belajar, dan (8) pengembangan peserta didik 

untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Secara umum istilah pedagogik (pedagogi) dapat beri makna 

sebagai ilmu dan seni mengajar anak-anak. Sedangkan ilmu mengajar 

untuk orang dewasa ialah andragogi. Dengan pengertian itu maka 
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pedagogik adalah sebuah pendekatan pendidikan berdasarkan tinjauan 

psikologis anak. Pendekatan pedagogik muaranya adalah membantu 

siswa melakukan kegiatan belajar. Dalam perkembangannya, 

pelaksanaan pembelajaran itu dapat menggunakan pendekatan 

kontinum, yaitu dimulai dari pendekatan pedagogi yang diikuti oleh 

pendekatan andragogi, atau sebaliknya yaitu dimulai dari pendekatan 

andragogi yang diikuti pedagogi, demikian pula daur selanjutnya; 

andragogi-pedagogi-andragogi, dan seterusnya. 

Berdasarkan pengertian seperti tersebut di atas maka yang 

dimaksud dengan pedagogik adalah ilmu tentang pendidikan anak 

yang ruang lingkupnya terbatas pada interaksi edukatif antara 

pendidik dengan siswa. Sedangkan kompetensi pedagaogik adalah 

sejumlah kemampuan guru yang berkaitan dengan ilmu dan seni 

mengajar siswa. 

2.2.1.3. Ruang Lingkup Kompetensi Pedagogik 

Rumusan kompetensi pedagogik di dalam Penjelasan Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun  2005, Tentang Standar Nasional 

Pendidikan, pasal 28 ayat 3 bahwa kompetensi ialah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi; (1) pemahaman 

terhadap peserta didik, (2) perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, (3) evaluasi hasil belajar, (4)  pengembangan peserta 

didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
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Yang dimaksudkan dengan kompetensi pedagogik ialah 

kemampuan dalam pengolahan pembelajaran peserta didik yang 

meliputi; a) pemahaman wawasan atau landaskan kependidikan, b) 

pemahaman terhadap peserta didik, c) pengembangan 

kurikulum/silabus, d) perancangan pembelajaran, e) pemanfaatan 

teknologi pembelajaran, f) evaluasi proses dan hasil belajar, g) 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. 

Berdasarkan beberapa pengertian seperti tersebut di atas dengan 

kompetensi pedagogik maka guru mempunyai kemampuan-

kemampuan sebagai berikut:1) Mengaktualisasikan landasan 

mengajar, 2) Menguasai ilmu mengajar (didaktik metodik), 3) 

Mengenal siswa, 4) Menguasai teori motivasi, 5) Mengenali 

lingkungan masyarakat, 6) Menguasai penyusunan kurikulum, 7) 

Menguasai teknik penyusunan RPP, 8) Menguasai pengetahuan 

evaluasi pembelajaran, dll. 

Kompetensi guru ialah sejumlah kemampuan yang harus 

dimiliki guru untuk mencapai tingkatan guru profesional. Kompetensi 

pedagogik antara lain: 

(1) menguasai landasan mengajar, (2) menguasai ilmu mengajar 

(didaktik metodik), (3) mengenal siswa, (4) menguasai teori motivasi, 

(5) mengenal lingkungan masyarakat, (6) menguasai penyusunan 
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kurikulum, (7) menguasai teknik penyusunan RPP, (8) menguasai 

pengetahuan evaluasi pembelajaran. 

2.2.2      Kompetensi Kepribadian 

2.2.2.1.  Pengertian Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang berkaitan 

dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus 

memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku sehari-

hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah hidup 

yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang memiliki 

nilai-nilai luhur. Di Indonesia sikap pribadi yang dijiwai oleh filsafat 

Pancasila yang mengagungkan budaya bangsanya yang rela berkorban 

bagi kelestarian bangsa dan negaranya termasuk dalam kompetensi 

kepribadian guru. 

Dengan demikian pemahaman terhadap kompetensi kepribadian 

guru harus dimaknai sebagai suatu wujud sosok manusia yang utuh. 

Dengan kompetensi kepribadian maka guru akan menjadi 

contoh dan teladan, serta membangkitkan motivasi belajar siswa. Oleh 

karena itu seorang guru dituntut melalui sikap dan perbuatan 

menjadikan dirinya sebagai panutan dan ikutan orang-orang yang 

dipimpinnya. 

Setiap guru mempunyai pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri 

pribadi yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang 
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guru dengan guru yang lainnya. Kepribadian sebenarnya adalah satu 

masalah yang abstrak, hanya dapat 

dilihat dari penampilan, tindakan, ucapan, cara berpakaian, dan 

dalam menghadapi setiap persoalan. 

Kepribadian adalah keseluruhan dari individu yang terdiri dari 

unsur psikis dan fisik. Dalam makna demikian, seluruh sikap dan 

perbuatan seseorang merupakan satu gambaran dari kepribadian orang 

itu, asal dilakukan secara sadar. Dan perbuatan baik sering dikatakan 

bahwa seseorang itu mempunyai kepribadian baik atau berakhlak 

mulia. Sebaliknya, bila seseorang melakukan sikap dan perbuatan 

yang tidak baik menurut pandangan masyarakat, maka dikatakan 

orang itu tidak mempunyai kepribadian baik atau tidak berakhlak 

mulia. 

Dengan kata lain, baik atau tidaknya citra seorang guru 

ditentukan oleh kepribadian. Lebih lagi bagi seorang guru, masalah 

kepribadian merupakan faktor yang menentukan terhadap 

keberhasilan melaksanakan tugas sebagai pendidik. Kepribadian dapat 

menentukan apakah guru menjadi pendidik dan pembina yang baik 

ataukah akan menjadi perusak atau penghancur bagi hari depan siswa 

terutama bagi siswa yang masih kecil dan mereka yang mengalami 

kegoncangan jiwa. 

Kepribadian adalah unsur yang menentukan interaksi guru 

dengan siswa sebagai teladan, guru harus memiliki kepribadian yang 
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dapat dijadikan profil dan idola, seluruh kehidupan adalah figur yang 

paripurna. Itulah kesan guru sebagai sosok ideal. Guru adalah 

mitrasiswa dalam kebaikan. Dengan guru yang baik maka siswa pun 

akan menjadi baik. Tidak ada seorang guru pun yang bermaksud 

menjerumuskan siswanya ke lembah kenistaan. Guru adalah spiritual 

father atau bapak rohani bagi seorang siswa, karena ia yang 

memberikan santapan rohani dan pendidikan akhlak, memberikan 

jalan kebenaran. Maka menghormati guru berarti menghormati siswa, 

menghargai guru berarti penghargaan terhadap anak-anak bangsa. 

Pendidikan yang dilaksanakan oleh guru dalam proses 

pembelajaran di sekolah dan masyarakat memerlukan kompetensi 

dalam arti luas yaitu standar kemampuan yang diperlukan untuk 

menggambarkan kualifikasi seseorang baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif dalam melaksanakan tugasnya. Kompetensi kepribadian 

guru mencakup sikap (attitude), nilai-niai (value), kepribadian 

(personality) sebagai elemen perilaku (behaviour) dalam kaitannya 

dengan performance yang ideal sesuai dengan bidang pekerjaan yang 

dilandasi oleh latar belakang pendidikan, peningkatan kemampuan 

dan pelatihan, serta legalitas kewenangan mengajar. Berikut ini adalah 

beberapa pengertian tentang kompetensi kepribadian antara lain 

adalah sebagai berikut. 

Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian di dalam 

Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, pada pasal 28, ayat 3 ialah  
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kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

Menurut Samani, Mukhlas (2008;6) secara rinci kompetensi 

kepribadian mencakup hal-hal sebagai berikut; a) berakhlak mulia, b) 

arif dan bijaksana, c) mantap, d) berwibawa, e) stabil, f) dewasa, g) 

jujur, h) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat, i) secara 

objektif mengevaluasi kinerja sendiri, j) mau siap mengembangkan 

diri secara mandiri dan berkelanjutan. 

Menurut Djam’an Satori (2007;2.5) yang dimaksud dengan 

kompetensi kepribadian ialah kompetensi yang berkaitan dengan 

perilaku pribadi guru itu sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai 

luhur sehingga terpencar dalam perilaku sehari-hari. 

Dari beberapa pengertian seperti tersebut di atas maka yang 

dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang 

berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu sendiri yang kelak 

harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul dalam perilaku 

sehari-hari. Hal ini dengan sendirinya berkaitan erat dengan falsafah 

hidup yang mengharapkan guru menjadi model manusia yang 

memiliki nilai-nilai luhur. Di Indonesia sikap pribadi yang dijiwai 

oleh filsafat Pancasila yang mengagungkan budaya bangsanya yang 

rela berkorban bagi kelestarian bangsa dan negaranya termasuk dalam 

kompetensi kepribadian guru. Dengan demikian pemahaman terhadap 
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kompetensi kepribadian guru harus dimaknai sebagai suatu wujud 

sosok manusia yang utuh. 

Seseorang yang berstatus sebagai guru adakalanya tidak 

selamanya dapat menjaga wibawa dan citra sebagai guru di mata 

siswa dan masyarakat. Sehingga masih ada sebagian guru yang 

mencemarkan wibawa dan citra guru. Di media masa sering 

diberitakan tentang oknum-oknum guru yang melakukan satu tindakan 

asusila, asosial, dan amoral. Perbuatan itu tidak sepatutnya dilakukan 

oleh guru. Karenanya guru harus menjaga citra tersebut Profil guru 

ideal adalah sosok yang mengabdikan diri berdasarkan panggilan jiwa, 

panggilan hati nurani, bukan karena tuntutan uang belaka, tidak 

membatasi tugas dan tanggung jawabnya tidak sebatas dinding 

sekolah. Masyarakat juga jangan hanya menuntut pengabdian guru, 

tetapi kesejahteraan guru pun perlu diperhatikan. Guru dengan 

kemuliaannya, dalam menjalankan tugas tidak mengenal lelah, hujan 

dan panas bukan rintangan bagi guru yang penuh dedikasi dan 

loyalitas untuk turun ke sekolah agar dapat bersatu jiwa dalam 

perpisahan raga dengan siswa. Raga guru dan siswa boleh berpisah, 

tapi jiwa keduanya tidak dapat dipisahkan (dwitunggal). 

Oleh karena itu dalam benak guru hanya ada satu kiat 

bagaimana mendidik siswa agar menjadi manusia dewasa susila yang 

cakap dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa di masa yang akan 

datang. 
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Posisi guru dan siswa boleh berbeda, tetapi keduanya tetap 

seiring dan satu tujuan. Seiring dalam arti kesamaan langakh dalam 

mencapai tujuan bersama siswa berusaha mencapai cita-citanya dan 

guru dengan ikhlas mengantar mereka ke depan pintu gerbang cita-

cita. Itulah barangkali sikap guruyang tepat sebagai sosok pribadi 

yang mulia kewajiban guru adalah menciptakan khairunnas yakni 

manusia yang baik. 

Sebagai manusia yang mempunyai kepribadian, maka kehadiran 

guru di tengah-tengah masyarakat adalah suatu kenyataan yang 

memang diperlukan oleh masyarakat. Posisi kehidupan guru yang 

demikian itu tentunya akan mendapat penilaian yang beragam dari 

dunia sekitarnya kadang kala disanjung dan ada pula disalahkan. 

Peran guru mendapat perhatian luas dari masyarakat, hal ini menuntut 

dedikasi yang tinggi dari orang-orang yang berkecimpung di dunia 

keguruan. Tidak berlebihan kiranya ada pendapat bahwa kegagalan 

dalam pembangunan bermula dari kegagalan membangun pendidikan. 

Tidak berlebihan kiranya ada pendapat bahwa kegagalan 

pembangunan bermula dari kegagalan pendidikan. 

2.2.3   Kompetensi Propesional 

2.2.3.1 Pengertian Kompetensi Profesional 

Kompetensi Profesional Guru Adalah kemampuan yang harus 

dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses 

pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk mengarahkan kegiatan 
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belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, untuk itu guru 

dituntut mampu menyampaikan bahan pelajaran. Guru harus selalu 

meng-update, dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. 

Persiapan diri tentang materi diusahakan dengan jalan mencari 

informasi melalui berbagai sumber seperti membaca buku-buku 

terbaru, mengakses dari internet, selalu mengikuti perkembangan dan 

kemajuan terakhir tentang materi yang disajikan. 

Guru profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk  melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. 

Kompetensi di sini meliputi pengatahuan, sikap, dan keterampilan 

profesional, baik yang bersifat pribadi, sosial, maupun akademis. 

Kompetensi profesional merupakan salah satu kemampuan dasar yang 

harus dimiliki seseorang guru. Dalam Peraturan Pemerintah No 19 

tahun 2005, pada pasal 28 ayat 3 yang dimaksud dengan kompetensi 

profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing 

peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam 

Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan menurut Mukhlas Samani 

(2008;6) yang dimaksud dengan kompetensi profesional ialah 

kemampuan menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi dan atau 

seni yang diampunya meliputi penguasaan; 
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2.2.4. Kompetensi atau   kemampuan    kepribadian yaitu   kemampuan  

          yang harus dimiliki guru   berkenaan   dengan  aspek Kompetensi  

          Professional adalah : 

Dalam menyampaikan pembelajaran, guru mempunyai peranan 

dan tugas sebagai sumber materi yang tidak pernah kering dalam 

mengelola proses pembelajaran. Kegiatan mengajarnya harus 

disambut oleh siswa sebagaisuatu seni pengelolaan proses 

pembelajaran yang diperoleh melalui latihan, pengalaman, dan 

kemauan belajar yang tidak pernah putus. 

Dalam melaksakan proses pembelajaran, keaktifan siswa harus 

selalu diciptakan dan berjalan terus dengan menggunakan metode dan 

strategi mengajar yang tepat. Guru menciptakan suasana yang dapat 

mendorong siswa untuk bertanya, mengamati, mengadakan 

eksperimen, serta menemukan fakta dan konsep yang benar. Karena 

itu guru harus melakukan kegiatan pembelajaran menggunakan 

multimedia, sehingga terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar 

sambil mendengar, dan belajar sambil bermain, sesuai kontek 

materinya. 

Dalam hal evaluasi, secara teori dan praktik, guru harus dapat 

melaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin diukurnya. Jenis tes 

yang digunakan untuk mengukur hasil belajar harus benar dan tepat. 

Diharapkan pula guru dapat menyusun butir secara benar, agar tes 

yang digunakan dapat memotivasi siswa belajar. 
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2.2.5. Kemampuan     yang      harus     dimiliki    guru    dalam   proses  

          pembelajaran  dapat   diamati   dari   aspek perofesional adalah: 

- Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran yang diampu. 

- Menguasai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar mata 

pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. 

- Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif. 

Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan 

melakukan tindakan reflektif. 

- Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk 

berkomunikasi dan mengembangkan diri. 

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam 

menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang 

sekurang-kurang meliputi penguasaan (1) materi pelajaran secara luas 

dan mendalam sesuai standar isi  program satuan pendidikan, mata 

pelajaran, dan/atau kelompok mata pelajaran yang diampunya, dan (2) 

konsep-konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi, atau seni 

yang relevan yang secara konseptual menaungi atau koheren dengan 

program satuan pendidikan, mata pelajaran, dan/atau kelompok mata 

pelajaran yang dia mampu. 

2.2.6. Ruang Lingkup Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian itu adalah hal yang bersifat universal, 

yang artinya harus dimliki guru dalam menjalankan fungsinya sebagai 
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makhluk individu (pribadi) yang mennjang terhadap keberhasilan 

tugas guru yang diembannya. Kompetensi kepribadian guru enurut 

Sanusi (1991) mencakup hal-hal sebagai berikut. Pempilan sikap yang 

positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan terhadap 

keseuruhan situasi pendidikan beserta unsur-unsurnya. Pemahaman, 

penghayatan dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dianut oleh 

seoran guru. Penapilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai 

panutan dan teladan bagi para siswanya 

2.2.7    Kompetensi Sosial  

2.2.7.1 Pengertian Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk 

menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja di lingkungan sekitar pada 

waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Peran yang dibawa guru 

dalam masyarakat berbeda dengan profesi lain. Oleh karena itu, 

perhatian yang diberikan masyarakat terhadap guru pun berbeda dan 

ada kekhususan terutama adanya tuntutan untuk menjadi pelopor 

pembangunan di daerah tempat guru tinggal. Beberapa kompetensi 

sosial yang perlu dimiliki guru antara lain; terampil berkomunikasi, 

bersikap simpatik, dapat bekerja sama dengan Dewan 

Pendidikan/Komite Sekolah, pandai bergaul dengan kawan sekerja 

dan mitra pendidikan, dan memahami dunia sekitarnya (lingkungan). 

Yang dimaksud dengan kompetensi sosial di dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pada pasal 28, ayat 3, ialah 
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kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk 

berkomunikasi dan bergaul seacara efektif dengan peserta didik, 

sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik 

dan masyarakat sekitar. Menurut Achmad Sanusi (1991) 

mengungkapkan kompetensi sosial mencakup kemampuan untuk 

menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada 

waktu membawakan tugasnya sebagai guru. 

Guru profesional hendaknya mampu memikul dan 

melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada siswa, orang tua, 

masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab pribadi 

yang mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, 

mengendalikan dirinya, dan menghargai serta mengembangkan 

dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi guru 

dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari 

lingkungan sosial serta memiliki kemampuan berinteraksi sosial. 

Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan 

berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral 

diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang 

perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma agama dan 

norma moral. 
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2.2.7.2. Ruang Lingkup Kompetensi Sosial 

Kompetensi sosial dalam kegiatan belajar ini berkaitan erat 

dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat di 

sekitar sekolah dan masyarakat tempat guru tinggal sehingga peranan 

dan cara guru berkomunikasi di masyarakat diharapkan memiliki 

karakteristik tersendiri yang sedikit banyak berbeda dengan orang lain 

yang bukan guru. Misi yang diemban guru adalah misi kemanusiaan. 

Mengajar dan mendidik adalah tugas kemanusiaan manusia. Guru 

harus mempunyai kompetensi sosial karena guru adalah penceramah 

jaman. 

Menurut Djam’an Satori (2007), kompetensi sosial adalah 

sebagai berikut. 

• Terampil berkomunikasi dengan peserta didik dan orang tua peserta 

didik. 

• Bersikap simpatik. 

• Dapat bekerja sama dengan Dewan Pendidikan/Komite Sekolah. 

• Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra pendidikan. 

• Memahami dunia sekitarnya (lingkungan). 

Sedangkan menurut Mukhlas Samani (2008:6) yang dimaksud 

dengan kompetensi sosial ialah kemampuan individu sebagai bagian 

masyarakat yang mencakup kemampuan untuk; 

• Berkomunikasi lisan, tulisan, dan/atau isyarat. 
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• Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara 

fungsional. 

• Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 

tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, orang tua/wali 

peserta didik. 

• Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dengan 

mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. 

• Menerapkan prinsip-prinsip persaudaraan sejati dan semangat 

kebersamaan. 

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi sosial 

seperti tersebut di atas maka inti dari pada kompetensi sosial itu 

adalah kemampuan guru melakukan interaksi sosial melalui 

komunikasi. Guru dituntut berkomunikasi dengan sesame guru, siswa, 

orang tua siswa, dan masyarakat sekitar, dll. Jadi guru dituntut 

mengenal banyak kelompok sosial seperti kelompok bermain, 

kelompok kerjasama, alim ulama, pengajian, remaja, dll. 

Pengertian interaksi sosial ini amat berguna dalam 

memperhatikan dan mempelajari berbagai masalah masyarakat, 

termasuk masalah pembelajaran. Tanpa interaksi sosial mungkin 

terjadi kehidupan bersama yang terwujud dalam pergaulan. Pergaulan 

hidup memang terjadi apabila para anggota masyarakat bekerja sama, 

saling berbicara, saling berbagi pengalaman, bahkan juga saling 

besaing dan berselisih. Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial 
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sebagai satu pengertian yang mengacu kepada hubungan-hubungan 

sosial yang dinamis. Secara umum dapat dikatakan bahwa, untuk 

umum proses sosial adalah interaksi sosial. Dan interaksi sosial 

merupaka syarat utama terjadinya aktivitas-aktivitas sosial. 

Suatu interaksi sosial tidak mungkin berlangsung tanpa 

terjadinya kontak sosial (sosial contact) dan komunikasi. Apabila kita 

berbicara dengan seseorang, itu berarti ada kontak antara kita dengan 

orang itu. Berbicara itu bisa secara langsung, bisa melalui telepon, 

surat, radio, dan sebagainya. Dalam kehidupan keluarga di rumah, 

kontak sosial hamper selalu terjadi di antara sesame anggota keluarga. 

Kontak sosial dalam keluarga ini bisa terjadi antara seorang anggota 

dengan beberapa atau semua anggota keluarga yang lain, sebagaimana 

halnya antara seorang anggota masyarakat dengan beberapa atau 

banyak anggota masyarakat yang lain. Dalam kehidupan 

bermasyarakat dapat juga dijumpai kontak antara kelompok yang satu 

dengan kelompok masyarakat yang lain. 

Dalam arsitektur di Indonesia (Irawan Maryono dan L. Edison 

Silalahi, 1985) disebutkan bahwa ada empat bentuk interaksi sosial 

antara lain adalah; 

1) kerja sama (co-operation), 

2) persaingan (competition), 

3) pertentangan, 
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4) akomodasi. Co-operationadalah kerja sama antara individu atau 

antar kelompok manusia dalam masyarakat guna mencapai tujuan 

tertentu secara bersama-sama pula. Bentuk lain yang dapat 

digolongkan sebagai kerja sama antara lain adalah asimilasi dan 

alkulurasi di dalam kebudayaan. 

Asimilasi merupakan proses sosial atau proses masyarakat 

menuju satu perubahan yang positif karena adanya perpaduan budaya 

antar kelompok sehingga membentuk kebudayaan baru. Sedangkan 

alkulturasi adalah penggabungan  dua unsur kebudayaan atau lebih 

menjadi kebudayaan baru namun unsur aslinya tidak hilang.  

Persainganialah salah satu bentuk interaksi sosial yang dilakukan oleh 

antar individu atau antar kelompok manusia dalam masyarakat. 

Mereka bersaing untuk memperoleh atau mencapai tujuan 

tertentu melalui bidang-bidang kehidupan tanpa kekerasan dan tanpa 

ancaman. Sedangkan pertentangan adalah salah satu bentuk interaksi 

sosial yang dilakukan oleh antar individu atau antar kelompok 

manusia dalam masyarakat guna mencapai tujuan tertentu dengan 

kekerasan dan ancaman. Akomodasi sebagai salah satu bentuk 

interaksi sosial yang berada dalam keseimbangan dan masing-masing 

kelompok masyarakat melebur untuk membentuk norma-norma, 

aturan, nilai (adat) baru yang berlaku dan disepakati dalam masyarakat 

setempat. Adapun tujuan adanya akomodasi ini antara lain adalah 

sebagai berikut. 
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• Mengurangi pertentangan antara orang atau kelompok manusia 

dalam masyarakat akibat adanya perbedaan paham. •

 Mencegah meledaknya atau munculnya satu konflik untuk 

sementara waktu. 

• Sebagai wahana melakukan kerja sama antara orang atau kelompok 

manusia dalam masyarakat. 

• Mendorong terbangunnya peleburan (pembauran) antara kelompok 

yang terpisah atau bertentangan. 

Interaksi sosial melalui proses pembelajaran sangat ditentukan 

oleh guru, siswa, segenap tenaga kependidikan, orang tua, dan 

masyarakat. Pada pembicaraan antara guru dengan siswa atau dengan 

orang tua siswa mungkin saja terjadi secara timbale balik. Dalam 

interaksi sosial yang terpenting adalah membangun komunikasi, yaitu 

bahwa seseorang memberikan penafsiran pada perilaku orang lain, 

baik berwujud pembicaraan, gerak-gerik, ataupun sikap. 

Di dalam kelas berlangsung interaksi sosial; ada yang sifatnya 

bekerja sama (co-operation), persaingan (competition), pertentangan, 

akomodasi. Pertentangan dapat menjurus kepada bentrokan fisik. 

Sebagai guru, maka saudaa berusaha mendamaikan. Dan mereka pada 

akhirnya berdamai juga, tetapi perdamaian itu rupa-rupanya hanya 

penyelesaian yang diterima untuk sementara waktu saja. 

Di mata masyarakat, guru adalah orang yang mendidik, 

mengajar, dan memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada siswa 
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di sekolah, mesjid, di rumah, atau di tempat lainnya. Guru 

mengemban tanggung jawab tidak hanya sebatas dinding sekolah, 

tetapi juga di luar sekolah. Guru melakukan pembinaan tidak hanya 

secara kelompok, tetapi juga secara individual. Hal ini mau tidak mau 

menuntut agar guru selalu memperhatikan tingkah laku, sikap, dan 

perbuatan siswanya, tidak hanya di lingkungan sekolah tetapi di luar 

sekolah sekalipun. 

2.3   Motivasi 

2.3.1. Pengertian Motivasi  

Keberhasilan seseorang untuk mencapai tujuan yang dinginkan 

tidak terlepas dari motivasi diri yang dimilikinya. Motivasi dapat 

menggerakkan dan mendorong manusia untuk mencapai tujuan. Karena 

dengan motivasi manusia dapat mengerakkan jiwa dan raga untuk 

berbuat sesuatu. Motif diartikan dengan istilah “dorongan”. Dorongan 

merupakan gerak jiwa dan raga untuk berbuat. Motif merupakan driving 

force (daya gerak atau daya dorong) yang menggerakkan manusia untuk 

bertindak dengan tujuan tertentu. Motivasi diri merupakan panggilan 

jiwa, keikhlasan tanpa embelembel, kesiapan mental yang tulus, afeksi 

nuraniah, aktualisasi potensi, alami, dan rangsangan internal yang 

muncul dari dalam diri pemimpin untuk mengemban tugas pokok dan 

fungsi secara kreatif, efesien, produktif, dan kontinyu.  

Menurut Wexley & Yulk yang dikutip oleh Saefullah, 

mengartikan motivasi sebagai “ the process by which behavior is 
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energized and directed “. Artinya proses menggerakkan agar agar 

bertindak dengan energies. Ada psikolog yang mengartikan motif 

dengan needs ( dorongan, kebutuhan). Dengan demikian, motivasi 

berarti dorongan yang menimbulkan seseorang untuk bertingkah laku 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi latar belakang seseorang 

bertindak adalah dorongan dari dalam ataupun dari luar. Motivasi 

sebagai suatu kondisi kejiwaan dan mental seseorang berupa aneka 

keinginan, harapan, dorongan, dan kebutuhan yang membuat seseorang 

melakukan sesuatu untuk mengurangi kesenjangan yang dirasakan. 

Selain itu motivasi dapat didefinisikan sebagai semangat atau dorongan 

terhadap sesorang untuk melakukan serangkaian kegiatan dengan 

bekerja keras dan cerdas demi mencapai tujuan tertentu. Motivasi dapat 

menimbulkan seseorang untuk bertingkah laku dalam mencapai tujuan 

yang diinginkan dan membuat seseorang melakukan sesuatu untuk 

mengurangi kesenjangan yang dirasakan. Motivasi bisa membangkitkan 

seseorang untuk memenuhi keinginan, harapan, dorongan, dan 

kebutuhan yang diinginkan. Motivasi yang ada pada diri setiap orang 

itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut (a) Tekun menghadapi tugas, 

artinya dapat bekerja terus 

menerus dalam waktu yang lama, tidak pernah berhenti sebelum 

selesai, (b) Ulet menghadapi kesulitan, dapat diartikan dengan tidak 

lekas putus asa. Tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi 

sebaik mungkin (tidak dapat puas dengan prestasi yang telah 
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dicapainya), (c) Menunjukkan minat terhadap macam – macam masalah 

orang dewasa (misalnya masalah pembangunan agama , politik, 

ekonomi, keadilan, pemberantasan korupsi, penentangan terhadap 

setiap tindak kriminal, amoral dan sebagainya), (d) Lebih senang 

bekerja mandiri, artinya, ulet dalam memecahkan berbagai masalah dan 

hambatan secara mandiri, (e) Cepat bosan pada tugas yang rutin (hal– 

hal yang bersifat mekanis, berulang – ulang begitu saja, sehingga 

kurang kreatif). Tidak akan terjebak pada sesuatu yang bersifat rutinitas 

dan mekanis, (f) Dapat mempertahankan pendapatnya, artinya harus 

mampu mempertahankan pendapatnya kalau sudah yakin dan 

dipandangnya sudah cukup rasional, (g) Tidak mudah melepaskan hal 

yang diyakini, artinya tidak mudah akan melepaskan hal yang diyakini 

kalau sudah yakin dan dipandangnya sudah cukup rasional, (h) Senang 

mencari dan memecahkan masalah soal - soal. Harus peka dan responsif 

terhadap berbagai masalah umum, dan bagaimana cara memikirkan 

pemecahannya.  

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa motivasi merupakan 

gerak jiwa dan raga yang menggerakkan manusia berbuat untuk 

mancapai tujuan tertentu yang diinginkan. 

Faktor Pembentuk dan Fungsi motivasi Motivasi dapat memacu 

seseorang bekerja keras sehingga dapat mencapai tujuan mereka. 

Motivasi dapat meningkatkan produktifitas kerja sehingga berpengaruh 

pada pencapaian tujuan individu, kelompok, maupun organisasi. 
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Setidaknya terdapat tiga sumber pembentuk motivasi, yaitu sebagai 

berikut (a) Kemungkinan untuk berkembang, (b) Jenis pekerjaan, (c) 

Apakah mereka dapat merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan 

tempat mereka bekerja. Adapun fungsi motivasi di antaranya adalah 

sabagai berikut (1) Sebagai energi atau motor penggerak bagi manusia, 

seperti halnya bahan bakar pada kendaraan, (2) Untuk mengatur dalam 

memilih alternatif di antara dua atau lebih kegiatan yang bertentangan, 

(3) Merupakan pengatur atau arah tujuan dalam melaksanakan 

aktivitas.9 Motivasi sangat diperlukan agar bawahan mau bekerja 

dengan giat dan antusias untuk mencapai hasil yang diinginkan secara 

maksimal. Maka sebagai seorang pemimpin harus mengetahui dan 

memahami betul faktor pembentuk dan fungsi motivasi, sehingga 

mampu menggerakkan bawahan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkannya.  

2.3.2 Teori Motivasi  

Motivasi didasarkan pada asumsi bahwa seseorang akan bekerja 

dengan baik bila diberi kesempatan dan dorongan yang tepat. Motivasi 

seseorang akan timbul karena didorong oleh kebutuhannya, baik 

dalam bekerja maupun kebutuhan pribadinya. Begitu pentingnya teori 

motivasi diterapkan secara tepat sehingga makin banyak ilmuwan 

yang menekuni kegiatan pengembangan teori tersebut.  

Pemimpin yang dapat mengaplikasikan teori motivasi secara 

tepat akan dapat menumbuhkan semangat dan kerja keras bawahan 
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untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bawahan akan bekerja secara 

maksimal dan bersinergi dengan pimpinan. Sesungguhnya, terdapat 

banyak teori motivasi, tetapi dari sejumlah teori motivasi yang ada 

penulis memaparkan dua macam, yaitu: a. Teori Abaraham H.Maslow 

dan Aplikasinya. Salah seorang ilmuwan yang dipandang sebagai 

pelopor teori motivasi adalah Abraham H. Maslow. Hasil – hasil 

pemikirannya tertuang dalam bukunya yang berjudul “Motivation and 

Personality”. Teori motivasi yang dikembangkannya pada tahun 40-an 

itu pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempinyai 

lima tingkat atau hierarki kebutuhan. 

Menurut Maslow, hierarki kebutuhan tersusun sebagaimana 

piramida yang tertata dalam lima tingkatan kebutuhan. Tingkatan 

piramida paling bawah menunjukkan kebutuhan manusia yang paling 

mendasar kemudian kemudian berurutan meningkat pada level 

piramida paling tinggi yang menunjukkan tingkat kebutuhan manusia 

yang tertinggi. Bila sebuah kebutuhan telah terpenuhi oleh seseorang, 

kebutuhan yang lebih tinggi segera menjadi kebutuhan baru yang 

harus dicapai.  

Menurut teori hierarki kebutuhan Maslow terdapat lima 

tingkatan kebutuhan, dari kebutuhan manusia yang paling rendah 

sampai pada kebutuhan manusia yang paling tinggi. Urutan motivasi 

yang paling rendah sampai ke motivasi yang paling tinggi.Apabila 

semua kebutuhan ini terpenuhi secara substansial, kebutuhan 
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berikutnya akan menjadi dominan. Individu bergerak naik mengikuti 

anak – anak tangga hierarki. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia 

menurut hierarki kebutuhan Maslow dapat disebut dengan pemenuhan 

kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier.  Didin 

Kurniadin & Imam Machali, Op.Cit, hlm. 330 14 Husaini Usman, 

Manajemen Teori, Praktek, dan Riset pendidikan,  

Hierarki kebutuhan Maslow dapat membantu guru memahami 

siswa dan menciptakan lingkungan untuk meningkatkan pembelajaran. 

Adalah tidak realistis untuk mengharapkan siswa untuk menunjukkan 

minat dalam kegiatan kelas jika mereka kekurangan kebutuhan 

fisiologis atau rasa aman. Anak-anak yang datang ke sekolah tanpa 

sarapan dan yang tidak memiliki uang untuk makan siang tidak bisa 

fokus dengan baik pada tugas / pembelajaran di kelas.  

Guru dapat bekerja sama dengan konselor, kepala sekolah dan 

pekerja sosial untuk membantu keluarga mereka atau mengusulkan 

anak - anak untuk disetujui masuk program makan gratis atau 

pengurangan biaya sekolah. 

 Kebutuhan Keselamatan (Safety Needs, Security Needs) 

Setelah kebutuhan fisiologikal terpenuhi maka muncul kebutuhan baru 

yang diinginkan manusia, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan rasa 

aman. Contoh kebutuhan ini antara lain menabung, mendapat 

tunjangan pensiun, memiliki asuransi, memasang pagar, teralis pintu 

dan jendela. Beberapa siswa akan mengalami kesulitan mengerjakan 
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tugas dengan gangguan di dekatnya (misalnya, gerakan dan 

kebisingan).  

Guru dapat bertemu dengan orang tua untuk menilai apakah 

kondisi rumah mereka mengganggu aktifitas belajar. Gangguan di 

rumah dapat mengakibatkan keinginan untuk lebih aman dalam 

belajar tidak terpenuhi. Guru dapat mendorong orang tua agar 

menyediakan lingkungan rumah yang menguntungkan untuk belajar, 

memastikan tidak ada gangguan di kelas dan mengajar siswa 

keterampilan untuk mengatasi gangguan-gangguan tersebut (misalnya, 

bagaimana untuk berkonsentrasi dan memperhatikan kegiatan – 

kegiatan akademik ). Menurut penulis teori ini dapat diaplikasikan 

Kepala madrasah dan komite madrasah dalam dunia pendidikan dan 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar, 

misalnya; sekolah mengadakan gerakan menabung bagi guru dan 

siswa, sekolah / pemerintah memberi tunjangan pensiun untuk hari 

tua, sekolah mengasuransikan semua warga sekolah dan bangunan 

demi keselamatannya, sekolah membuat pagar keliling untuk 

melindungi sarana dan prasarana serta warga sekolah, sekolah 

membuat teralis pintu serta jendela untuk kenyamanan di dalam kelas, 

dan sikap guru yang menyenangkan serta adil terhadap semua siswa, 

dan menanamkan tingkah laku yang positif. ` .  

Kebutuhan Berkelompok ( Social Needs, love Needs, belonging 

needs, affection needs ) Setelah kebutuhan keselamatan atau rasa 
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aman terpenuhi maka muncul pula kebutuhan baru yang diinginkan 

manusia, yaitu kebutuhan hidup berkelompok, bergaul, 

bermasyarakat, ingin mencintai dan dicintai, serta ingin memiliki dan 

dimiliki. Contoh kebutuhan ini antara lain membina keluarga, 

bersahabat, bergaul, bercinta, menikah dan mempunyai anak, bekerja 

sama, menjadi anggota organisasi.  

Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia biasanya berdoa dan 

berusaha untuk memenuhinya. Beberapa sekolah tinggi memiliki 

masalah dengan kekerasan dan tekanan yang berhubungan dengan 

perilaku geng. Jika siswa takut bahwa mungkin secara fisik mereka 

dirugikan atau sering harus berurusan dengan tekanan untuk 

bergabung dengan geng, berkonsentrasi pada tugas akademik, 

mungkin guru atau administrator mempertimbangkan bekerjasama 

dengan siswa, orang. tua , lembaga masyarakat dan aparat penegak 

hukum untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk 

menghilangkan masalah keamanan. Isu – isu ini harus diatasi untuk 

membuat atmosphire yang kondusif untuk belajar. 

Guru harus menyediakan kegiatan yang dapat siswa selesaikan 

dengan sukses.  Menurut penulis teori ini bisa diaplikasikan oleh 

kepala sekolah, guru dan komite  dalam dunia pendidikan, dan 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi guru dalam mengajar, 

misalnya (a) Hubungan Guru dengan Guru.  
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Sekolah membentuk arisan bersama, sekolah mengadakan 

jamaah pengajian dan para guru ikut menjadi anggota PGRI (b) 

Hubungan Guru dengan siswa. Sekolah mengadakan pelajaran ekstra 

kurikuler yang beragam, sekolah mengadakan kegiatan study tour dan 

guru menampilkan ciri – ciri kepribadian yang empatik misalnya, 

peduli terhadap siswa, sabar, adil, dan terbuka serta dapat menjadi 

pendengar yang baik. (c) Hubungan siswa dengan siswa. Sekolah 

dapat menyelenggarakan class meeting, sekolah menyelenggarakan 

berbagai forum seperti olahraga atau kesenian dan sekolah 

mengembangkan diskusi kelas dan tutor sebaya. 4). Kebutuhan 

Penghargaan (Esteem needs, Egoistic Needs) Setelah kebutuhan 

berkelompok terpenuhi maka muncul kebutuhan baru yang diinginkan 

manusia, yaitu kebutuhan akan penghargaan atau ingin berprestasi. 

Contoh kebutuhan ini antara lain ingin mendapat ucapan terima kasih, 

ucapan selamat jika berjumpa, menunjukkan rasa hormat, 

mendapatkan penghormatan (hadiah), menjadi legislatif, menjadi 

pejabat (mendapat kekuasaan), menjadi pahlawan, mendapat ijazah, 

status simbol dan promosi.  

Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia biasanya berdoa minta 

ditinggikan derajatnya melalui shalat tahajud dan berusaha untuk 

memenuhi aturan, seperti jika ingin dihargai orang lain, maka kita 

harus menghargai orang lain.. Sekolah menerapkan aturan 3 S ( salam, 

sapa, senyum ), sekolah memberi kebebasan kepada para guru untuk 
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menjadi legislatif dan pejabat lain, sekolah memberi ijin para guru 

untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi dan sekolah harus mau 

mempromosikan guru yang berprestasi untuk menduduki jabatanyang 

lebih tinggi.  

Kebutuhan Aktualisasi Diri ( Self - actualization Needs, Self- 

Realization Needs, Self - fulfillment Need, Sel f- expression Needs) 

Setelah kebutuhan penghargaan terpenuhi maka muncul kebutuhan 

baru yang diinginkan manusia, yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri 

atau realisasi diri atau pemenuhan kepuasan atau ingin berprestise. 

Contoh kebutuhan ini antara lain memiliki sesuatu bukan hanya 

karena fungsi tetapi juga gengsi, mengoptimalkan potensi dirinya 

secara kreatif dan inovatif , ingin mencari taraf hidup yang serba 

sempurna atau derajat yang setinggi - tingginya, melakukan pekerjaan 

yang kreatif (menulis buku dan artikel ), ingin pekerjaan yang 

menantang. Untuk memenuhi kebutuhan ini, manusia biasanya berdoa 

dan berusaha untuk memenuhinya.  

Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization need) yaitu 

kebutuhan untuk berkembang dan mencapai prestasi penuh individu 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan puncak. Seperti sekolah dapat 

menyediakan fasilitas mobil sekolah, sekolah dapat menyediakan 

fasilitas untuk mimbar bebas dan aktualisasi diri, sekolah 

menyediakan sarana dan prasarana yang lengkap dan serba modern. b. 

Teori X dan Y Douglas McGregor dan Aplikasinya Teori X dan Y 
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dikembangkan oleh McGregor atas dasar karakteristik manusia 

merupakan anggota organisasi dalam hubungannya dengan 

penampilan organisasi secara keseluruhan dan penampilan individu 

dalam melaksanakan tugas – tugasnya.  

Teori McGregor berasumsi bahwa kedua teori X dan Y adalah 

berbeda.26 1). Teori X Teori X ini yang menyatakan (a) Bila pegawai 

tidak senang bekerja, mereka harus dipaksa, diawasi, atau diancam 

dengan tindakan agar dapat mencapai tujuan organisasi, ( b) Pada 

dasarnya, para pegawai tidak senang bekerja dan bila mungkin mereka 

akan mengelak, (c) Pada dasarnya, pegawai akan mengelak dari 

tanggung jawab dan hanya akan bekerja apabila menerima perintah 

untuk melakukan sesuatu, (d) Kebanyakan para pegawai akan 

menempatkan pemuasan kebutuhan fisiologis dan keamanan di atas 

kebutuhan yang lain dan tidak akan menunjukkan keinginan atau 

ambisinya untuk maju. 2). Teori Y. Teori Y menyatakan (a) Para 

pegawai memandang kegitan bekerja sebagai suatu kebutuhan, hal 

yang alamiah, sepertinya bermain dan beristirahat, (b) Para pegawai 

berusaha melakukan tugas tanpa diperintah, tanpa diarahkan, dan 

berusaha mengendalikan diri.(c) Pada umumnya, para pegawai akan 

menerima tanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan, (d) Para 

pegawai akan menunjukkan kreativitasnya.  

Oleh karena itu, pencapaian tujuan lembaga adalah tanggung 

jawab mereka juga, bukan semata- mata tanggung jawab pimpinan. 
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Implementasi teori ini di lapangan adalah bahwa untuk memotivasi 

karyawan dengan tipe X, akan lebih berhasil menggunakan motivasi 

yang bersifat negatif, yaitu dengan memberikan imbalan disertai 

dengan ancaman. Sedangkan karyawan dengan tipe Y, bentuk 

pemberian motivasi positif, berupa pujian atau penghargaan akan 

merupakan senjata yang ampuh untuk meningkatkan kinerjanya. 

Menurut penulis, teori X dan Y dapat diaplikasikan oleh kepala 

madrasah dan komite madrasah dalam dunia pendidikan, dan 

diharapkan dapat menumbuhkan motivasi mengajar guru misalnya; 

Kepala Sekolah dalam menyikapi karakter guru yang berbeda - beda 

dan rasa tanggung jawab yang berbeda pula.  

Maka kepala sekolah harus mengambil tindakan yang tegas 

kepada guru yang memiliki perilaku seperti teori X, bahwa guru harus 

terus diawasi, diberi tugas - tugas yang jelas, menetapkan imbalan 

atau hukuman, dan diberi peringatan serta diarahkan agar mereka 

dapat bekerja sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh 

lembaga. Berbeda dengan guru yang memiliki perilaku seperti teori Y. 

Mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap 

pekerjaannya, dapat dipercaya, memiliki kemampuan, kreatif, dan 

mempunyai imajinasi yang tinggi serta pandai. Mereka tidak perlu 

terlalu diawasi secara ketat layaknya teori X, karena mereka mampu 

bekerja sesuai visi, misi, dan tujuan pendidikan. Hal ini dapat 

menumbuhkan motivasi mengajar guru. 
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Mengajar pada dasarnya merupakan suatu usaha untuk 

menciptakan kondisi atau sistem lingkungan yang mendukung dan 

memungkinkan untuk berlangsungnya proses belajar.  Kenyataan 

mengajar yang lebih menekankan transfer of knowledge, inilah justru 

banyak berkembang di sekolah – sekolah. Padahal tujuan belajar 

secara esensial, di samping untuk mendapatkan pengetahuan, juga 

keterampilan dan untuk pembinaan sikap mental. Dengan demikian 

tidak cukup kalau hanya dilakukan proses pengajaran yang transfer of 

knowledge. Itulah maka “mengajar” harus sekaligus “mendidik”. 

Dalam proses belajar mengajar seorang guru seharusnya tidak hanya 

mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta saja, tetapi harus bisa 

mendidik sikap, mental dan kepribadian yang berakhlakul karimah 

untuk menjadi insan kamil. Mendidik dapat diartikan sebagai suatu 

usaha untuk mengantarkan anak didik ke arah kedewasaannya baik 

secara jasmani maupun rohani. Oleh karena itu “ mendidik “ dikatakan 

sebagai upaya pembinaan pribadi, sikap, mental dan akhlak anak 

didik. “ Mendidik “ tidak sekedar transfer of knowledge, tetapi juga 

transfer of values . “ Mendidik “ diartikan lebih komprehensif, yakni 

usaha membina diri anak didik secara utuh, baik matra kognitif, 

psikomotorik maupun afektif, agar tumbuh sebagai manusia – manusia 

yang berpribadi.   

Menurut Raka Joni seperti yang dikutip Sardiman A. M, 

memberikan batasan mengajar adalah menyediakan kondisi optimal 
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yang merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar anak didik 

untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan nilai atau sikap 

yang dapat membawa perubahan tingkah laku maupun pertumbuhan 

sebagai pribadi. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan mengajar 

adalah mentransformasikan pengetahuan dan keahlian berfikir, 

merangsang serta mengarahkan kegiatan belajar anak didik untuk 

memperoleh pengetahuan, ketrampilan, pembinaan. pribadi, sikap 

mental dan akhlak anak didik yang dapat membawa perubahan 

tingkah laku maupun pertumbuhan sebagai pribadi. .  

2.3.3. Motivasi Mengajar Guru  

Pengertian guru menurut Undang-undang Guru dan Dosen 

No.14 Tahun 2005 yaitu: ”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.  

Sedangkan pengertian guru dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia adalah orang yang kerjanya mengajar.  Upaya 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan kualitas 

manusia seutuhnya, adalah misi pendidikan yang menjadi tanggung 

jawab profesional setiap guru. Guru tidak cukup hanya menyampaikan 

materi pengetahuan kepada siswa di kelas tetapi dituntut untuk 

meningkatkan kemampuan guna mendapatkan dan mengelola 
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informasi yang sesuai dengan kebutuhan profesinya. Mengajar bukan 

lagi usaha untuk menyampaikan ilmu pengetahuan, melainkan juga 

usaha menciptakan sistem lingkungan yang membelajarkan subjek 

didik agar tujuan pengajaran dapat tercapai secara optimal.  

Dalam lembaga pendidikan, motivasi kerja para guru dapat 

diartikan sebagai kondisi yang berpengaruh membangkitkan, 

mengarahkan, dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan 

lingkungan kerja di bidang pendidikan. Untuk meningkatkan motivasi 

kerja para guru diperlukan pengondisian dari lembaga (pimpinan) 

dalam bentuk pengerahan dan pemeliharaan kondisi kerja yang dapat 

menstimulasi kualitas kinerja.   

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi 

mengajar guru adalah penggerak dari dalam hati untuk 

mentransformasikan pengetahuan dan keahlian berfikir yang 

dilakukan oleh tenaga pendidik dalam kegiatan belajar anak didik 

untuk memperoleh pengetahuan, ketrampilan, pembinaan pribadi, 

sikap mental dan akhlak anak didik yang dapat membawa perubahan 

tingkah laku maupun pertumbuhan sebagai pribadi. 

2.3.4  Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Mengajar Guru  

Winardi (2011) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi motivasi kerja seorang karyawan berasal dari 2 faktor, yaitu 

internal dan faktor eksternal. a. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor 

yang berasal dari dalam diri seorang karyawan. Faktor internal terdiri dari 

persepsi mengenai diri sendiri, harga diri, prestasi, harapan, kebutuhan, 
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pembawaan individu, tingkat pendidikan, dan pengalaman masa lalu. b. 

Faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri 

karyawan. Faktor ini terdiri dari lingkungan kerja, pemimpin dan gaya 

kepemimpinannya, tuntutan perkembangan organisasi, dan dorongan atasan. 

2.4 Lingkungan Kerja 

Pengertian Lingkungan Kerja Menurut Fielmand lingkungan 

kerja adalah lingkungan kerja dengan kepuasan kerja terdapat 

hubungan yang positif dan lingkungan kerja mempengaruhi prestasi 

kerja suatu organisasi. Pembentukan lingkungan kerja yang terkait 

dengan kemampuan manusia dan prestasi kerja dipengaruhi oleh 

faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial ekonomi 

. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada di sekitar 

para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang diembankan kepada karyawan. 

Berangkat dari pengertian di atas, dapat di pahami bahwa, lingkungan 

kerja adalah keadaan fisik yang dapat mempengaruhi pegawai saat 

menjalankan tugasnya.  

Lingkungan kerja yang tidak mendukung dapat menyebabkan 

kehadiran pegawai menjadi menurun dan membuat pegawai menjadi 

bosan dan motivasi dalam menjalankan tugasnya pun akan terhambat 

di karenakan lingkungan tersebut. hendaknya dalam lingkungan kerja 

para guru terkait penelitian ini saling mendukung dalam bekerja, dan 

saling bermusyawarah dengan urusan pendidikan, agar kiranya tujuan 

yang di rencanakan tercapai. b. Jenis-jenis lingkungan kerja 
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Sedarmayanti menyatakan bahwa secara garis besarnya, jenis 

lingkungan kerja terbagi 2 yaitu ; lingkungan kerja fisik dan 

lingkungan kerja non fisik. 1) Lingkungan kerja fisik adalah semua 

keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi karyawan secara langsung maupun tidak 

langsung.  

Lingkungan kerja fisik dibagi menjadi 2 kategori yaitu : a) 

Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (kursi, 

meja, dan sebagainya ) b) Lingkungan perantara atau lingkungan 

umum dapat juga disebut lingkungan kerja yang mempengaruhi 

kondisi pekerja, misal; penerangan cahaya, udara, kebisingan, bau 

tidak sedap, tata warna dan sebagainya. Nitisemito mengatakan faktor 

kebersihan lingkungan bukan hanya berarti kebersihan tempat mereka 

berkeja, tetapi jauh dari itu, misalnya kamar kecil yang berbau tidak 

enak akan menimbulkan rasa yang  kurang menyenangkan bagi para 

pegawai atau karyawan yang menggunakannya. 

 Pegawai akan merasa senang apabila lingkungan dimana ia 

bekerja dalam keadaan bersih. Selain itu menurut Moekijat dalam 

Safri Kamaria mengatakan faktor penerangan atau cahaya yang cukup 

merupakan pertimbangan penting kaitannya dengan fasilitas fisik 

kantor. Aktivitas pekerjaan pegawai dapat berjalan baik apa bila pada 

tempat kerjanya terdapat penerangan yang baik. Keuntungan 

penerangan yang baik adalah: (a) dapat mengurangi perpindahan 
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pegawai, (b) meningkatkan prestise (c) menimbulkan semangat kerja 

(d) hasil pekerjaan lebih baik (e) absensi berkurang (f) memperkecil 

kesalahankesalahan, dan mengurangi keletihan. 2) Lingkungan Kerja 

Non Fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan 

sesama rekan kerja ataupun hubungan dengan bawahan. Kedua garis 

lingkungan kerja tersebut baik lingkungan fisik maupun lingkungan 

non fisik sangat menentukan kinerja dari para karyawan/ karyawati/ 

guru dan dapat meningkatkan kinerja mereka. 

 Lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapatmenurunkan 

kinerja, sebaiknya Lingkungan kerja yang baik akan menambah 

kinerja lebih meningkat. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan 

baik atau sesuai apabila para pegawai/ karyawan atau guru dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. 

Kesesuaian lingkungan kerja dapat dilihat hasilnya dalam jangka 

waktu yang cukup lama. c. Lingkungan kerja non fisik Menurut 

Sedarmayanti, menyatakan “Lingkungan non fisik adalah semua 

keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik 

hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, 

ataupun hubungan dengan bawahan”. Berdasarkan pengertian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan non fisik disebut juga 

lingkungan kerja psikis, yaitu keadaan di sekitar tempat kerja yang 

bersifat non fisik. Lingkungan kerja semacam ini tidak dapat 
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ditangkap secara langsung dengan panca indera manusia, namun dapat 

dirasakan keberadaannya.  

Sementara itu, Wursanto menyebutnya sebagai lingkungan kerja 

psikis yang didefinisikan sebagai “sesuatu yang menyangkut segi 

psikis dari lingkungan kerja”. Berdasarkan pengertian - pengertian 

tersebut, dapat dikatakan bahwa lingkungan non fisik disebut juga 

lingkungan kerja psikis, yaitu keadaan di sekitar yang bersifat non 

fisik. Lingkungan semacam ini tidak dapat ditangkap secara langsung 

dengan pancaindera manusia, namun dapat dirasakan keberadaannya. 

Jadi lingkungan kerja non fisik merupakan lingkungan yang hanya 

dapat dirasakan oleh perasaan. Wursanto menyatakan kajian tentang 

lingkungan non fisik sebagaimana bertujuan untuk membentuk sikap 

pegawai. Sikap yang diharapkan adalah sikap positif yang mendukung 

terhadap pelaksanaan kerja yang dapat menjamin pencapaian tujuan 

organisasi dengan unsur-unsur pentingnya adalah sebagai berikut. 1) 

Pengawasan. 2) Suasana kerja yang memberikan dorongan dan 

semangat kerja. 3) Sistem pemberian imbalan (baik gaji maupun 

perangsang lain) yang menarik. 4) Perlakuan yang manusiawi. 5) 

Perasaan aman baik didalam dinas maupun diluar dinas. 6) Hubungan 

sosial yang serasi, lebih bersifat informal dan penuh kekeluargaan. 7) 

Perlakuan yang adil dan objektif.12 Lingkungan kerja non fisik 

merupakan lingkungan kerja yang tidak dapat terdeteksi oleh panca 

indera manusia, namun dapat dirasakan.  
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Lingkungan kerja yang bersifat non fisik menurut Wursanto 

disebutkan yaitu: 1) Perasaan aman bagi guru, Perasaan aman bagi 

guru merupakan rasa aman dari berbagai bahaya yang dapat 

mengancam keadaan diri guru, perasaan aman tersebut adalah sebagai 

berikut : a. Rasa aman dari bahaya yang mungkin timbul pada saat 

menjalankan tugasnya. b. Rasa aman dari pemutusan hubungan kerja 

yang dapat mengancam penghidupan diri dan keluarganya. c. Rasa 

aman dari bentuk intimidasi ataupun tuduhan dari adanya kecurigaan 

antar pegawai 2) Loyalitas pegawai, loyalitas guru merupakan sikap 

guru untuk setia terhadap perusahaan atau organisasi maupun terhadap 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.  

Loyalitas ini terdiri dari dua macam yaitu loyalitas yang bersifat 

vertical dan loyalitas yang bersifat horizontal 3) Kepuasan pegawai, 

Kepuasan guru merupakan perasaan puas yang muncul dalam diri 

pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Perasaan puas 

ini meliputi kepuasan karena kebutuhannya terpenuhi, dan kebutuhan 

yang bersifat psikologis juga terpenuhi. Lingkungan kerja non fisik 

tersebut merupakan lingkungan kerja yang hanya dapat dirasakan oleh 

pegawai dalam hal ini adalah guru.  

Karena itu, lingkungan kerja non fisik dapat memberikan 

perasaan-perasaan aman dan puas dapat mempengaruhi perilaku 

pegawai ke arah yang positif sebagai yang diharapkan oleh organisasi 

. 
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2.5 Kinerja Guru 

2.5.1 Pengertian Kinerja Guru 

 Menurut Payaman Simanjuntak kinerja adalah tingkat 

pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja menurut 

Mulyasa menyatakan bahwa kinerja adalah “output drive from 

processes, human or otherwise”. Kinerja merupakan hasil atau 

keluaran dari suatu proses.  

Kinerja berasal dari kata job performance yang berarti prestasi kerja, 

yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam tanggung jawab yang diberikan padanya Mangkunegara 

(2016:67). Kinerja adalah pelaksanaan suatu pekerjaan dan penyempurnaan 

pekerjaan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya sehingga akan tercapai 

sesuatu yang diharapkan Sinambela (2012:5). Menurut Sinambela kinerja 

lebih ditekankan pada proses, dimana selama pelaksanaan pekerjaan tersebut 

dilakukan penyempurnaan penyempurnaan sehingga pencapaian hasil kerja 

atau kinerja akan optimal. Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja 

atau unjuk kerja yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya 

sebagai seorang pendidik, dan kualitas guru akan sangat menentukan kualitas 

hasil pendidikan, karena guru merupakan pihak yang paling banyak 

bersentuhan langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran di lembaga 

pendidikan sekolah. Dalam Sudarmanto (2009:6) mengemukakan bahwa 

kinerja akan menjadi isu aktual dalam organisasi karena apapun 

organisasinya, kinerja merupakan pertanyaan kunci terhadap efektivitas atau 

keberhasilan organisasi. Organisasi yang berhasil dan efektif merupakan 

organisasi dengan dengan individu yang di dalamnya memiliki kinerja 
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yang baik. Organisasi yang efektif atau berhasil akan ditopang oleh 

kinerja sumber daya manusa yang baik. Selanjutnya, Donelly, Gibson, dan 

Ivancevich (1994) dalam Sinambela (2012:11) mengemukakan bahwa 

kinerja individu dipengaruhi oleh enam faktor yaitu (1) harapan mengenai 

Kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi kerja, 

pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, hasil-hasil kerja atau unjuk kerja. 

Sedangkan menurut Sudarmayanti (2017) kinerja dapat diartikan 

prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja 

atau untuk kerja atau penampilan kerja. Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) No. 41 tahun 2007, memberikan pengertian 

kinerja guru adalah prestasi mengajar yang dihasilkan dari aktivitas 

yang dilakukan oleh guru dalam tugas pokok dan fungsinya secara 

realisasi konkrit merupakan konsekuensi logis sebagai tenaga 

profesional bidang pendidikan. Pengertian kinerja guru menurut  

Burhanudin, mengemukakan bahwa kinerja guru adalah 

gambaran kualitas kerja yang dimiliki guru dan termanifestasi melalui 

penguasaan dan aplikasi atas kompetensi guru. Pandangan ini 

menunjukan bahwa kinerja pada dasarnya merupakan gambaran dari 

penguasaan dan aplikasi terhadap kompetensi guru dalam 

mengaktualisasikan tugas dan perannya sebagai guru. Dalam petunjuk 

teknis penilaian kinerja guru dilingkungan dinas pendidikan 

disebutkan komponen-komponen kinerja guru. 1) Menyusun program 

pembelajaran 2) Melaksanakan program pembelajaran 3) 
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Melaksanakan evaluasi belajar 4) Melaksanakan analisis evaluasi 

belajar 5) Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 6) 

Melaksanakan program bimbingan dan konseling (khusus guru BK) 7) 

Membimbing siswa dalam kegiatan ekstra kurikuler 8) Pengembangan 

profesi Keterangan lain menjelaskan dalam UU No.14 Tahun 2005 

Bab IV pasal 20 (a) tentang guru dan dosen menyatakan bahwa 

standar prestasi kerja guru atau dosen menyatakan bahwa standar 

prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, 

guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 

pembelajaran yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran.  

2.5.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  

Guru Kinerja guru terwujud karena dipengaruhi oleh factor-

faktor tertentu, karena guru dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal adalah faktor yang datang dari dalam diri 

guru yang mempengaruhi kinerjanya, misalnya kemampuan, 

keterampilan, kepribadian, persepsi, motivasi menjadi guru, 

pengalaman lapangan dan latar belakang keluarga.  

Faktor eksternal adalah faktor yang datanng dari luar guru yang 

dapat mempengaruhi kinerjanya, misalnya gaji, sarana prasarana, 

lingkungan kerja fisik, dan kepemimpinan. Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja menurut Suryadi Prawirosentono (2015) yaitu:  

1) Efektifitas dan efesiensi Artinya suatu tujuan tertentu akhirnya bisa 
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dicapai dan akibat-akibat yang tidak dicari dalam kegiatan mempunyai 

nilai yang tidak penting dari hasil yang dicapai. 2) Otoritas 

(wewenang) Ialah sifat dari suatu komunikasi atau perintah dalam 

suatu organisasi kepada anggota yang lain untuk melakukan suatu 

kegiatan kerja sesuai dengan kontribusinya. Perintah tersebut 

menyatakan apa yang boleh dilakukan dalam organisasi tersebut 3) 

Disiplin Taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Disiplin 

karyawan adalah kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam 

menghormati perjanjian kerja dengan organisasi dimana ia bekerja. 4) 

Inisiatif Yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreativitas dalam 

bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi.  

Menurut Mahmudi factor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

yaitu:  1) Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, 

keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, komitmen 

yang dimiliki individu: 2) Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas 

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang 

diberikan manajer. 3) Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan 

semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan 

terhadap anggota tim, kekompakkan dan keeratan anggota tim. Faktor 

sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang di berikan organisasi, 

proses organisasi, dan kultur kerja dalam organisasi 5) Faktor 
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situasional, meliputi tekanan dan perubahan lingkungan dan internal. 

c. Evaluasi/ penilaian guru.  

Pentingnya penilaian kinerja secara obyektif paling sedikit 

mempunyai dua kepentingan, yaitu kepentingan pegawai yang 

bersangkutan dan kepentingan lembaga atau organisasi.  

Bagi para pegawai, penilaian berperan sebagai umpan balik 

tentang berbagai hal seperti kemampuan, latihan, kekurangan dan 

potensinya yang nanti bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, 

rencana dan pengembangan karier. Bagi lembaga, hasil penilaian 

kinerja para pegawai sangat penting dalam mengambil keputusan 

tentang berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan program 

pendidikan dan pelatihan, rekrutmen, seleksi, program pengenalan, 

promosi dan lain-lain. Hal ini sngat menentukan mutu, kualitas dan 

dedikasi seseorang terhadap profesi yang ditekuninya.  

Menurut Riva’i dalam buku Supardi aspek-aspek yang dapat 

dinilai dari kinerja seorang guru dapat di kelompokkan menjadi tiga 

jenis kemampuan yaitu: 1) Kemampuan teknik yaitu kemampuan 

menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan peralatan yang 

dipergunkan untuk melaksanakan tugas serta pengalaman dan 

pelatihan yang telah diperoleh 2) Kemampuan konseptual yaitu 

kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan 

penyesuaian bidang. 3) Kemampuan hubungan interpersonal yaitu 
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antara lain kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain, 

membawa guru melakukan negoisasi 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat 

dilihat dan diukur berdasarkan spesifikasi atau kriteria kompetensi 

yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, 

wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran.  

Berkenaan dengan standar kinerja guru Sahertian sebagaimana 

dikutip Kusmianto (1997: 49) dalam buku panduan penilaian kinerja 

guru oleh pengawas menjelaskan bahwa: “Standar kinerja guru itu 

berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya 

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

perencanaan pembelajaran, (3) pendayagunaan media pembelajaran, 

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

kepemimpinan yang aktif dari guru”. UU Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 39 ayat (2), menyatakan bahwa 

pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan 

dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian 

dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada 

perguruan tinggi. Keterangan lain menjelaskan dalam UU No. 14 

Tahun 2005 Bab IV Pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen menyatakan 

bahwa standar prestasi kerja guru dalam melaksanakan tugas 
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keprofesionalannya, guru berkewajiban merencanakan pembelajaran, 

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu serta menilai dan 

mengevaluasi hasil. pembelajaran.  

Tugas pokok guru tersebut yang diwujudkan dalam kegiatan 

belajar mengajar merupakan bentuk kinerja guru. Pendapat lain 

diutarakan Soedijarto (1993) menyatakan ada empat tugas gugusan 

kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru.  

Kemampuan yang harus dikuasai oleh seorang guru, yaitu: (1) 

merencanakan program belajar mengajar; (2) melaksanakan dan 

memimpin proses belajar mengajar; (3) menilai kemajuan proses 

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

Sedangkan berdasarkan Permendiknas No. 41 Tahun 2007 tentang 

Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Menengah dijabarkan beban 

kerja guru mencakup kegiatan pokok: (1) merencanakan 

pembelajaran; (2) melaksanakan pembelajaran; (3) menilai hasil 

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

melaksanakan tugas tambahan. Kinerja guru dapat dilihat saat dia 

melaksanakan interaksi belajar mengajar di kelas termasuk 

persiapannya baik dalam bentuk program semester maupun persiapan 

mengajar.  

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru. 

Georgia Departemen of Education telah mengembangkan teacher 

performance assessment instrument yang kemudian dimodifikasi oleh 
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Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG). Alat 

penilaian kemampuan guru, meliputi: (1) rencana pembelajaran 

(teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP (Rencana 

Pelaksanaan 1 Pembelajaran); (2) prosedur pembelajaran (classroom 

procedure); dan (3) hubungan antar pribadi (interpersonal skill). 

 



63 

 

 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS 

3.1  Kerangka Konseptual 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 yang beisi 

tentang  Guru dan Dosen menyatakan bahwa kemampuan adalah 

sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, 

dihayati, serta dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan, kompetensi terdiri dari  tugas, keterampilan, sikap, nilai, 

apresiasi dibebankan dalam rangka keberhasilan kehidupan/penghidupan. 

Hal ini dapat diartikan juga kompetensi adalah perpaduan antara 

pengetahuan, kemampuan, dan penerapan dalam melaksanakan tugas di 

lapangan kerja. 

     3.1.1      Kompetensii guru terdiri dari :  

Kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan 

karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, 

emosional, dan intelektual adalah pengertian dari Kompetensi 

pedagigik. Yang berimplikasi bahwa seorang guru diharapkan mampu 

menguasai teori belajar dan aturan-aturan belajar, karena siswa 

memiliki karakter, sifat, dan interest yang berbeda. 

Kompetensi yang berkaitan dengan tingkah laku pribadi guru itu 

sendiri yang kelak harus memiliki nilai-nilai luhur sehingga terpantul  
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dalam perilaku sehari-hari merupakan pengetian dari Kompetensi 

kepribadian. 

Kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran. Guru mempunyai tugas untuk 

mengarahkan kegiatan belajar siswa untuk mencapai tujuan pem-

belajaran, untuk itu guru dituntut mampu menyampaikan bahan 

pelajaran merupakan pengertian dari Kompetensi profesional guru. 

Kemampuan guru untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja 

di lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai 

guru. Peran yang dibawa guru dalam masyarakat berbeda dengan 

profesi lain merupakan pengertian dari Kompetensi sosial 

Keberhasilan seseorang bila ingin mencapai tujuan yang 

dinginkan tidak terlepas dari keinginan besar  yang dimilikinya. 

Motivasi merupakan  penggerak dan pendorong manusia untuk 

mencapai tujuan. Sehingga dengan motivasi manusia dapat 

mengerakkan jiwa dan raga untuk melakukan sesuatu. Motif diartikan 

dengan istilah “dorongan”. Dorongan merupakan gerak jiwa dan raga 

untuk melakukan. Motif merupakan driving force (daya gerak atau 

daya dorong) yang menggerakkan manusia untuk melakukan tindakan 

dengan tujuan tertentu.  

Winardi (2011) menyebutkan bahwa hal-hal yang mempengaruhi 

motivasi kerja seorang karyawan berasal dari 2 faktor, yaitu internal 
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dan eksternal. a. Faktor internal. Faktor yang berasal dari dalam diri 

seorang karyawan ialah faktor internal yang meliputi  persepsi 

mengenai diri sendiri, harga diri, prestasi, harapan, kebutuhan, 

pembawaan individu, tingkat pendidikan, dan pengalaman masa lalu. 

b. Faktor yang berasal dari luar diri karyawan. Faktor ini terdiri dari 

lingkungan kerja, pemimpin dan gaya kepemimpinannya, tuntutan 

perkembangan organisasi, dan dorongan atasan merupakan Faktor 

eksternal. 

Lingkungan kerja merupakan suatu kondisi fisik yang dapat 

mempengaruhi karyawan selama mereka bekerja. Lingkungan kerja 

yang tidak mendukung dapat mengurangi keterlibatan dan kebosanan 

karyawan, dan lingkungan ini dapat menghambat motivasi untuk 

melakukannya. Dalam lingkungan kerja, guru yang terlibat dalam 

penelitian ini harus saling mendukung dalam pekerjaan mereka dan 

mendiskusikan masalah pendidikan di antara mereka sendiri untuk 

mencapai tujuan mereka. 

Jenis Lingkungan Kerja Sedarmayanti (2017) menyatakan 

bahwa secara garis besar ada dua jenis lingkungan kerja. Lingkungan 

kerja fisik dan non fisik. 1) Lingkungan kerja fisik adalah segala 

kondisi fisik yang ada di sekitar tempat kerja yang secara langsung 

atau tidak langsung dapat mempengaruhi karyawan. Lingkungan kerja 

fisik terbagi dalam dua kategori: a) Lingkungan yang berhubungan 

langsung dengan pekerja (kursi, meja, dll.) b) Lingkungan menengah 
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atau umum, juga dikenal sebagai lingkungan kerja foto. Misalnya, 

seorang pekerja. Cahaya, suasana, kebisingan, bau tak sedap, palet 

warna, dll. Menurut Nichisemito, faktor kebersihan tidak hanya 

berarti kebersihan tempat kerja, tetapi juga ketidaknyamanan 

karyawan dan karyawan yang menggunakan tempat-tempat yang jauh 

dari lingkungan, seperti toilet yang bau. .. Karyawan akan senang jika 

lingkungan kerja bersih. Selain daripada itu 

Moekijat dari Safri Kamaria mengatakan pencahayaan dan 

penerangan yang memadai menjadi pertimbangan penting terkait 

peralatan fisik kantor. Pencahayaan yang baik di tempat kerja dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Keuntungan dari pencahayaan yang 

baik adalah: Pergantian staf di (a) dapat dikurangi, dan reputasi di (b) 

dapat ditingkatkan. (C) Anda dapat meningkatkan semangat kerja (d) 

Anda dapat mencapai hasil kerja yang lebih baik (e) Anda dapat 

mengurangi ketidakhadiran sementara (f) Anda dapat mengurangi 

kesalahan dan mengurangi kelelahan. 2) Lingkungan kerja immaterial 

mengacu pada segala kondisi yang berhubungan dengan hubungan 

dalam pekerjaan, seperti hubungan dengan atasan, hubungan dengan 

rekan kerja, dan hubungan dengan karyawan. 

Soedijarto (1993) menunjukkan bahwa ada empat tugas 

kelompok teknis yang harus dikuasai guru. Keterampilan yang perlu 

dikuasai guru adalah: (1) perencanaan pendidikan dan program 

pembelajaran; (2) Memimpin dan membimbing proses pendidikan dan 
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pembelajaran. (3) Mengevaluasi kemajuan proses pendidikan dan 

pembelajaran; (4) Membangun hubungan dengan siswa. Sedangkan 

Permendiknas No. menjelaskan standar proses yang mencakup kurang 

dari 41 kegiatan inti tahun 2007 tentang standar proses untuk kredit 

pendidikan dasar dan menengah. (1) Rencana studi; (2) Membuat 

magang. (3) Penilaian hasil belajar; (4) Mengawasi proses pendidikan 

dan pembelajaran. Prestasi guru dapat dilihat dalam pencapaian 

interaksi belajar-mengajar di kelas, antara lain penyusunan formulir 

program semester dan persiapan pelatihan. 

Gambar 3.1  Kerangka Konsep Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivasi (X2) 

- External 

- Internal  

(Winardi 2011) 

 

 

Kompetensi (X1) 

- Pedagogic  

-  Professional 

- Kepribadian 

-  Social 

(UU Nomor 14 thn 2005) 

 

 

 

Kinerja Guru (Y) 

- Merencanakan 

pembelajaran 

 - Melaksanakan 

pembelajaran 

- Menilai hasil 

pembelajaran 

- Pengawasan PBM 

 

(Permendiknas No. 41 

Tahun 2007) Lingkungan Kerja (X3) 

- Lingkungan fisik 

- Lingkungan non fisik 

(Sedarmayanti 2017) 
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2      Hipotesiss 

Hipotesis merupakan penjelasan sementara yang harus diuji 

kebenarannya mengenai persoalan yang diteliti, dimana hipotesis selalu 

menjadi rumusan dalam bentuk pernyataan yang saling menghubungkan dua 

variabel atau lebih (Supranto, 2001). Hipotesis merupakan suatu proporsi 

yang mungkin benar dan sering digunakan sebagai dasar pembuatan 

keputusan atau pemecahan masalah, adapun hipotesis pada penelitian  ini 

adalahh sebagai berikut:  

H1: Kompetensii, motivasi dan lingkungann kerja berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja guruu  di gugus sd inpres ujung katinting kec. 

pa'jukukang kab.Bantaeng.  

H2: Kompetensi, Motivasi dan lingkungan kerja  berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja guru  di gugus sd inpres ujung katinting kec. 

pa'jukukang kab.Bantaeng 

H3: Kompetensi merupakan pengaruh yang paling dominan terhadap 

kinerja guru  di gugus sd inpres ujung katinting kec. pa'jukukang 

kab.Bantaeng 

3.3  Definisi Operasional 

Berdasar pada kerangka konsep penelitian tersebut diatas maka  

definisi operasional dari dari  variabel  yaitu Variabel Kompetensii (X1) 

Variabel Motivasii (X2) Variabel LIngkungan kerjaa (X3) dan Variabel 

Kinerjaa Guru (Y)  adalah sebagai berikut: 
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1. Variabel Kompetensi(X1) 

Variabel Kompetensi dalam penelitian ini  adalah seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh 

Guru-Guru di gugus SD Inpres ujungkatinting Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Kompetensi  dalam penelitian ini  

akan dilihat dari indikator-indikator kompetensi  sebagai berikut: 

( a ) Pedaogik 

(b) Profesionall 

(c) Kepribadian  

(d) Social  

Sumber: UU nomor 14 tahun 2015 

2.  Variabel Motivasi (X2) 

Motivasi dalam penelitian ini adalah factor-faktor yang  dapat 

menggerakkan dan mendorong manusia dalam hal ini guru-guru di 

Gugus SD Inpres Ujungkatinting untuk mencapai tujuan. Dalam 

penelitian ini Motivasi akan dilihat dari indicator-indikator sebagai 

berikut : 

(1) Eksternal   

(2) Internal  

Sumber: Winardi 2011 

3. Variabell Lingkungan Kerja (X3) 

Variabel Lingkungann Kerja pada penelitian  adalah  keadaan fisik 

yang dapat mempengaruhi Guru-Guru di Gugus SD Inpres 
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Ujungkatinting, Kecamatan Pa’jukukang,Kabupaten Bantaeng saat 

menjalankan tugasnya. Akan dilihat dari indikator-indikator sebagai 

berikut :  

(1)  Lingkungan Fisik 

(2)  Lingkungan Non Fisik 

Sumber : Sedarmayanti (2017) 

4. Variable Kinerja (Y) 

Variable Kinerja dalam penelitian ini adalah tingkat pencapaian hasil 

atas pelaksanaan tugas tertentu. Khususnya hasil yang harus dicapai 

oleh Guru-guru di Gugus SD Inpres Ujungkatinting, Kecamatan 

Pa’jukukang, Kabupaten Bantaeng. Akan dilihat dari indicator-

indikator sebagai berikut : 

(1) Merencanakan pembelajaran 

(2) Melaksanakan pembelajaran 

(3) Menilai hasil pembelajaran 

(4) Pengawasan PBM 

Sumber (Permendiknas No. 41 Tahun 2007) 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1   Pendekatann Penelitian  

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analistis yang  

menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Metode deskriptif ialah 

suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan obyek penelitian secara sistematis faktual serta 

akurat mengenai fakta-fakta yang hubungan–hubungan antara 

variabel yang dijadikan sebagai variabel penelitian  

Sedangkan pendekatan kualitatif  sesuatu yang  menyatakan 

bahwa penelitian bukan hanya menganalisa fakta dari perhitungan 

secara matematis saja namun juga  menganalisa faktor-faktor  secara 

kualitatif sehingga memberikan kontribusi kepada sesuatu hal 

mengapa hal tersebut dapat terjadi dan apa pengaruhnya dalam 

kaitannya dengan lingkungan di mana faktor-faktor tersebut terjadi. 

4.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 8 sekolah di Gugus SD 

Inpres ujungkatinting, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng 

selama bulan April sampai Mei  tahun 2021.   
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4.3  Populasii dan Sampell 

Populasi yaitu gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk 

peristiwa, hal, atau orang yang memilki karakteristik yang serupa 

serta menjadi pusat semesta penelitian (Ferdinand, 2006). Dalam 

penelitian ini Populasi adalah Guru-guru di Gugus SD Inpres 

Ujungkatinting, Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Penelitian ini mengambil sampel guru atau wali 

kelas yang ber status PNS di Gugus Sd Inpres Ujungkatinting 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng 

Menurut Fuad Mas’ud (2004) Apabila jumlah populasi kurang 

dari seratus maka seluruh populasi digunakan sebagai sampel 

penelitian atau yang disebut sebagai sampel sensus. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh Guru PNS yang  berjumlah 51 (lima 

puluh satu) orang. Yang terdiri dari :  

4.4 Teknik PengumpulannData 

Metode/Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan : 

a.    Kuesionerr 

Kuesioner adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden dengan 

panduan kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan 

pertanyaan terbuka dan tertutup. 
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b.   Observasii 

Observasi adalah metode penelitian dimana peneliti melakukan 

pengamatan secara langsung kepada obyek penelitian. 

c.   Studii Pustaka 

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi 

yang berkaitan dengan penelitian ini serta penelitian terdahulu yang 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

4.5 Jenis dan Sumber Dataa 

Jenis dan sumber dataa yang harus dimiliki dalam penelitian ini 

terdiri dari data primer serta data sekunder. 

1.  Dataa Primer 

Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti 

langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner oleh responden yaitu 

Guru di Gugus SD Inpres Ujungkatinting 

2.  Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik 

berupa keterangan maupun literatur yang ada hubungannya dengan 

penelitian 

4.6  Metode Analisis Data 

Agar pengumpulan data yang dilakukan  dapat bermanfaat, 

maka data harus diolah serta dianalisis sehingga dapat dipergunakan 
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untuk menginterpretasikan dan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan. Adapun analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 

ini yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. 

4.6.1 Analisiss Deskriptif 

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 dapat dilakukan untuk menggambaran deskriptif 

mengenai responden penelitian ini, khususnya variabel-variabel 

penelitian yang digunakan. Dalam penelitian ini, kuesioner dapat 

dibagikan menggunakan skala Likert. Maka perhitungan indeks pada 

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. 

Agar mendapatkan kecenderungan jawaban responden terhadap 

masing-masing variabel, sehingga didasarkan pada nilai skor rata-rata 
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dari hasil perhitungan Three Box Method (Augusty Ferdinand, 2006), 

sebagai berikut:  

Batas atas pada rentang skor  : (%Fx5)/5 = (51x 5)/5 = 255/5 = 51  

Batas bawah pada rentang skor  : (%Fx1)/5 = (51 x 1)/5 = 51/5 = 10 ,2 

Menurut Augusty Ferdinand (2006), angka pada  jawaban 

responden tidak dimulai dari angka 0, tetapi mulai dari angka 1 hingga 

5. Angka indeks yang dihasilkan dapat menunjukkan skor antara 10,2 

- 51.  Dengan menggunakan Three Box Method sehingga rentang 

sebesar 40,8 dibagi menjadi 3 bagian, sehingga menghasilkan rentang  

masing-masing bagian menghasilakn nilai sebesar 13,6 dimana akan 

digunakan sebagai interpretasi nilai indeks sebagai berikut:  

10,2 – 23,8  :  Rendahh  

23,9 – 37,4 :  Sedangg   

37,5 – 51 :  Tinggii 

Analisis deskriptif ini digambarkan oleh setiap tabel deskriptif, 

dimana setiap tabel mewakili satu pertanyaan. 

4.6.2 Analisiss Kuantitatif 

Analisis kuantitatif adalah analisis yang digunakan 

terhadap data yang berwujud angka – angka dan cara 

pembahasannya dengan dalam Penelitian ini menggunakan 

program IBM SPSS ver25. Berikut cara melakukannya: 

1.Sunting  
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Pengujian hipotesis memilih atau mengambil data yang diperlukan 

untuk memudahkan perhitungan dan mengurutkan data yang dianggap 

tidak perlu. 

 2. Pengkodean  

Proses pemberian kode khusus untuk berbagai jenis survei untuk 

setiap kelompok dalam kategori yang sama. Tiga.  

3. Simbol Scoring  

Kegiatan berupa survei atau ekspektasi berupa angka-angka kuantitatif 

yang diperlukan untuk menghitung suatu hipotesis, atau suatu 

kegiatan yang mengubah data kualitatif menjadi bentuk kuantitatif. 

Skala berikut, skala Likert, digunakan untuk menghitung penilaian. 

(Sugishirono, 2004):  

Sebuah. Jawaban Catatan 5 Saya setuju sepenuhnya. perbandingan. 

Tanggapan persetujuan Catatan 4 Umpan Balik Netral dan Umpan 

Balik Catatan Netral 3 lagi. 2 jawaban saya tidak setuju E. Skor 1 jika 

Anda tidak berpikir begitu 

4.6.3 Teknik Analisiss Data 

4.6.3.1  Ujii Reliabilitas 

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner sebagai 

indikator variabel atau struktur. uji alfa cronback (α). Suatu variabel 

dianggap reliabel jika memberikan nilai lebih besar dari 0,60. 
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4.6.3.2 Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur keefektifan kuesioner. 

Suatu kuesioner dianggap valid jika pertanyaan-pertanyaan dalam 

kuesioner tersebut dapat mengungkapkan apa yang diukur oleh 

kuesioner tersebut. Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai-r 

yang dihitung (ditunjukkan dalam kolom Total Correlation of Items 

Changed untuk setiap item) dengan array r dengan derajat kebebasan 

(df) = nk. Dalam hal ini, n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah 

elemen. Soal dikatakan valid jika r hitung > r tabel (Ghozali, 2005). 

4.6.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk 

mengetahui ada tidaknya pengaruh  kedisiplinan, loyalitas dan 

kepemimpinan terhadap produktivitas Guru di Gugus Sd Inpres 

Ujung katinting dengan variabel-variabel tersebut bisa disusun 

dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut (Ghozali, 2005): 

Y  = a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3 + b4X4 + e 

Dimana : 

Y   =  Kinerja Guru 

a          =        Adalah Nilai Konstanta  

b1  =  X1. Koefisien regresi variasi (Kompetensi) 

b2  =  X2. Koefisien regresi variasi (Motivasi) 

b3  =  X3. Koefisien regresi variasi (Lingkungan Kerja) 
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X1  =  Kompetensi 

X2  =  Motivasi 

X3  =  Lingkungan Kerja 

 e   =  error / variabel pengganggu 

 

4.6.3.4 Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t) 

Uji-t adalah apakah variabel X1, X2, dan X3 (kemampuan, 

motivasi, dan lingkungan kerja) secara individual atau parsial 

mempengaruhi variabel Y (kinerja) (Ghozali, 2005). Asumsi yang 

digunakan dalam pengujian ini adalah: 

Ho:  Variabel-variabel bebas (kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja) tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan  secara parsial terhadap variabel terikat 

(Kinerja). 

Ha: Variabel-variabel bebas (kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja) mempunyai pengaruh yang signifikan 

secara parsial terhadap variabel terikat (kinerja). 

Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2005) adalah 

penggunaan angka probabilistik yang bermakna. Sebuah. Jika 

signifikansi >0,05, Ho diterima dan Ha dikeluarkan. perbandingan. 

Untuk nilai signifikansi etlt 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima 
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4.6.3.5 Uji Signifikansi Simultan (Uji F) 

Dalam penelitian ini, uji F digunakan untuk mengetahui secara 

simultan (simultan) tingkat signifikansi pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen (Ghozali, 2005). Asumsi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

Ho: Variabel-variabel bebas kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya 

yaitu kinerja guru 

Ha: Variabel-variabel bebas kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

secara simultan terhadap variabel terikatnya yaitu kinerja 

guru  

Dasar pengambilan keputusannya (Ghozali, 2006) yaitu dengan 

menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu: 

a.   Jika probabilitas signifikansi > 0.05, maka Ho diterima dan 

Ha ditolak. 

b.  Jika probabilitas signifikansi < 0.05, maka Ho ditolak dan 

Ha diterima. 

4.6.3.6     Koefisien Determinasi (R2) 

Koefisien determinasi (R2) dimaksudkan untuk menentukan 

tingkat akurasi tertinggi dalam analisis regresi bila dinyatakan sebagai 

besarnya koefisien determinasi (R2) antara 0 (nol) dan I (1). .. 
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Koefisien determinasi (R2) adalah nol dan variabel bebas tidak 

berpengaruh terhadap variabel terikat. Ketika koefisien determinasi 

mendekati 1, dapat dikatakan bahwa variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen, dan koefisien determinasi (R2) 

digunakan untuk menentukan laju perubahan variabel dependen. (Y) 

adalah yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Sehingga diketahui 

seberapa besar pengaruh variabel independent terhadap variabel 

dependen. Analisis ini juga digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar faktor –faktor lain diluar variabel dependent 

yang mempengaruhi variabel independent. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil Penelitian 

5.1.1. Profil Obyek Penelitian 

Kabupaten Bantaeng melakukan proses pembangunan di segala 

bidang satu diantaranya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan, 

terkoordinasi melalui Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

Kabupaten Bantaeng yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang 

pendidikan (Pergub No: 26 Tahun 2008). 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membawahi sekolah, 

khusunya sekolah dasar. Karena jumlah sekolah dasar yang banyak 

dan tersebar di semua kecamatan maka dibentuklah gugus 

berdasarkan letak sekolah dasar tersebut. Adapun gugus yang menjadi 

objek penelitian ini adalah Gugus SD Inpres Ujung katinting 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng yang terdiri dari : SD 

Inpres Ujung Katinting dengan jumlah tenaga didik sebanyak 8 orang; 

SD Inpres Papan Loe dengan jumlah tenaga didik sebanyak 6 orang; 

SD Inpres Panoang dengan jumlah tenaga didik sebanyak 8 orang; SD 

Inpres Pa’lingang dengan jumlah tenaga didik sebanyak 4 orang; SDN 
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55 Kalammassang dengan jumlah tenaga didik sebanyak 7 orang; 

SDN 52 Korong Batu dengan jumlah tenaga didik sebanyak 8 orang; 

SDN 62 Mawang dengan jumlah tenaga didik sebanyak 6 orang dan 

SDN 72 Bonto Marannu dengan jumlah tenaga didik sebanyak : 4 

orang.  

5.1.2. Profil Responden 

Responden merupakan seluruh Guru yang terdapat dalam Gugus 

SD Inpres Ujung katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. Jumlah responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 51 

Guru. Profil responden yang diamati dalam penelitian ini meliputi 

jenis kelamin, usia, dan tingkat pendidikan. Profil responden disajikan 

sebagai berikut : 

5.1.2.1.  RespondenBerdasarkanJenisKelamin 

Responden berdasarkan jenis kelamin dikelompokkan menjadi 

dua kelompok yaitu pria dan wanita, dapat dilihat pada tabel 5.1 

Tabel 5.1 

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
6.  

No JenisKelamin Jumlah Persen 

1. 

 
LakiLaki 14 27,5% 

2 

 
Perempuan 37 72,5% 

 Total 51 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2021 
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Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa ada 51 responden 

dalam penelitian ini, terdapat sebanyak14 (27,5%) responden laki – 

laki sedangkan perempuan sebanyak 37 (72,5%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jenis kelamin perempuan dalam penelitian ini 

sebagai proporsi yang lebih besar dibanding jenis kelamin laki-laki. 

Ini karena pekerjaan sebagai seorang guru sangat cocok untuk 

perempuan. Guru merupakan pendidik yang profesional dengan tugas 

utama mendidik, membimbing, mengarahkan, mengajar, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik nya, maka untuk pekerjaan 

tersebut sangat cocok untuk perempuan. 

5.1.2.2.  RespondenBerdasarkanUsia 

Responden berdasarkan usia dikelompokkan menjadi empat 

kelompok interval usia yaitu usia 21 – 30 tahun, usia 31 – 40 tahun, 

41 – 50 tahun dan 51 – 60 tahun, dapat ddilihat pada tabel 5.2 

Tabel 5.2 

Responden Berdasarkan Usia 
7.  

No Interval Usia (tahun) Jumlah Persen 

1. 

 

21 – 30 - 0 

2. 

 

31 – 40 15 29,41% 

3. 

 

41 – 50 19 37,25% 

4. 

 

51 – 60 17 33,33% 

 Total 51 100 

Sumber: Data Primer diolah, 2021 

https://id.wikipedia.org/wiki/Peserta_didik


84 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa ada 51 responden 

dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 0 (0 %) responden berusia 

antara 21 – 30 tahun, terdapat sebanyak 15 (29,41%) responden 

berusia antara 31 – 40 tahun, terdapat sebanyak 19 (37,25%) 

responden berusia antara 41 – 50 tahun dan terdapat sebanyak 17 

(33.33%) responden berusia antara 51 – 60 tahun. Hal ini 

menunjukkan bahwa usia responden paling banyak pada usia antara 

41 - 50tahun dimana usia tersebut sudah tergolong tidak muda lagi. 

Namun pada interval usia tersebut sangat paham dalam menghadapi 

peserta didik. Kegiatan pendidikan, kepemimpinan, kepemimpinan, 

pelatihan, pelatihan, pengujian dan penilaian dapat dilakukan dengan 

baik karena di usia tersebut emosi sudah dapat terkontrol. 

5.1.2.3. RespondenBerdasarkanPendidikan 

Responden berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi dua 

kelompok yaitu S2 (Pasca Sarjana) dan S1 (Sarjana), dapat dilihat 

pada tabel 5.3 

Tabel 5.3 

Responden Berdasarkan Pendidikan 
8.  

No Interval Usia (tahun) Jumlah Persen 

1. S2 (Pasca Sarjana) 1 1,96 % 

2. S1 (Sarjana) 50 98,04 % 

 Total 51 100 

    Sumber: Data Primer diolah, 2021 
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 Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa ada 51 

responden dalam penelitian ini, terdapat sebanyak 1 (1,96%) 

responden berpendidikan S2 (Pasca Sarjana) dan terdapat sebanyak 50 

(98,04%) responden berpendidikan S1 (Sarjana). Hal ini menunjukkan 

bahwa mayoritas responden merupakan lulusan S1 (Sarjana), 

menandakan sebagian besar guru pada Gugus SD Inpres Ujung 

katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng sudah 

berpendidikan tinggi. 

 

Analisis deskriptif ini digambarkan oleh setiap tabel deskriptif, 

dimana setiap tabel mewakili satu pertanyaan. 

 

5.1.3 Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Kompetensi  

       (X1) 

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel 

Kompetensi (X1) : 
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Tabel 5.4   

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel 

Kompetensi (X1) 

 

1 2 3 4 5

1

Saya mampu menguasai

kemampuan kompetensi

pedagogic yang

berkenaan dengan

karakteristik peserta

didik dari aspek moral,

emosional dan

intelektual

2 4 11 24 10 189 37,8 tinggi

2

Saya mampu menguasai

kompetensi profesioal

yakni memiliki

kemampuan dalam

perencanaan dan

pelaksanaan proses

belajar mengajar 

0 6 13 22 10 189 37,8 tinggi

3

Saya memiliki

kompetensi kepribadian

yakni tingkah laku

pribadi yang memiliki

nilai-nilai luhur 

0 1 8 24 18 212 42,4 tinggi

4

Saya memiliki

kompetensi sosial yakni

mampu menyesuaikan

diri dengan lingkungan

sekitar 

1 1 12 24 13 200 40 tinggi

790 197,5

197,5 39,5

Jumlah

Indeks X1
tinggi

 No Indikator
Skor

Jml Indeks Kriteria

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk empat 

pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kompetensi terlihat 

berimbang tidak ada yang sangat mencolok dan semua berada pada 

skala tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kompetensi guru-guru di 

Gugus SD Inpres Ujung Katinting sudah memadai dan dipertahankan 

Tanggapan terhadap pernyataan nomor tiga tentang Saya memiliki 

kompetensi kepribadian yakni tingkah laku pribadi yang memiliki nilai-nilai 

luhur, mendapat respon yang baik dari responden. Namun kompetensi 

masih perlu  lebih ditingkatkan lagi di masa masa yang akan datang 

 

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Motivasi (X2) 

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel 

motivasi (X2 ) : 
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Tabel 5.5   

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel 

Motivasi (X2) 

 

1 2 3 4 5

1

Saya memiliki

lingkungan yang

mendukung saya dalam

bekerja

4 3 16 15 13 183 36,6 sedang

2

Saya memiliki

pemimpin dan rekan

yang bisa memotivasi

saya dalam bekerja

0 2 20 19 10 190 38 tinggi

3

Saya memiliki 

pembawaan, 

pengalaman dan 

harapan yang bisa saya 

jadikan motivasi dalam 

bekerja

0 0 15 19 17 206 41,2 tinggi

4

Saya memiliki tingkat

pendidikan yang bisa

menunjang saya dan

menjadi motivasi dalam

bekerja

3 1 16 22 9 186 37,2 sedang

765 191,25

191,25 38,25

Jml Indeks Kriteria

Jumlah

Indeks X2

 No Indikator
Skor

tinggi

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden untuk empat 

pernyataan yang diajukan berkaitan dengan motivasi terlihat 

berimbang tidak ada yang sangat mencolok dan semua berada pada 

skala sedang dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi siswa 

dan guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan 

Pa’jukukang sudah memadai dan dipertahankan 
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Terlihat terdapat tanggapan yang lebih menonjol yaitu pada poin 

ketiga pernyataan terkait dengan Saya memiliki pembawaan, pengalaman 

dan harapan yang bisa saya jadikan motivasi dalam bekerja, mendapat 

responden yang baik. Namun motivasi masih harus  lebih ditingkatkan 

lagi pada masa masa yang akan datang. 

 

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Lingkungan 

Kerja (X3) 

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel 

Lingkungan Kerja(X3) : 
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Tabel 5.6   

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel 

Lingkungan Kerja(X3) 

 

1 2 3 4 5

1

Saya memiliki

lingkungan (fisik) yakni

meja, kursi, ruangan

yang memadai, kipas

angin, laptop, proyektor,

yang bisa mendukung

kinerja saya

0 4 14 23 10 192 38,4 tinggi

2

Saya memiliki

lingkungan kerja (non

fisik) yakni hubungan

kerja yang baik dengan

atasan dan rekan kerja

yang bisa mendukung

kinerja saya

2 1 7 26 15 204 40,8 tinggi

3

Senetiasa menjaga

kebersihan lingkungan

Belajar dan lingkungan

sekolah

0 0 0 22 21 193 38,6 tinggi

4

Siswa dan guru

berinteraksi secara

positif di dalam

maupun diluar sekolah   

0 4 14 23 10 192 38,4 tinggi

781 156,2

156,2 31,24

Jumlah

Indeks X3
sedang

 No Indikator
Skor

Jml Indeks Kriteria

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden untuk empat 

pernyataan yang diajukan berkaitan dengan lingkungan kerja terlihat 

berimbang tidak ada yang sangat mencolok dan semua berada pada 

skala tinggi. Hal ini menunjukkan lingkungan kerja adalah hal yang 

perlu perhatian. 
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Terlihat terdapat tanggapan yang lebih menonjol pada poin kedua 

pernyataan terkait dengan Saya memiliki lingkungan kerja (non fisik) 

yakni hubungan kerja yang baik dengan atasan dan rekan kerja yang bisa 

mendukung kinerja saya. yang utama responden menyampaikan 

pendapatnya. Tapi hasil penelitian ini menyiratkan bahwa  lingkungan 

kerja masih perlu lebih ditingkatkan lagi pada  masa masa yang akan 

datang. 

 

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel Kinerja Guru 

(Y1) 

Berikut ini analisis deskriptif setiap item pertanyaan untuk variabel 

Kinerja Guru (Y1)  
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Tabel 5.7   

Analsis Deskriptif Item Pertanyaan Untuk Variabel 

Kinerja Guru (Y2) 

 

 

1 2 3 4 5

1

Saya selaluu

merencanakan 

pembelajaran yakni

dengan menyiapkan

RPP

0 1 9 29 12 205 41 Tinggi

2

Saya selalu

melaksanakan 

pembelajaran sesuai

dengan waktu yang di

tentukan

0 1 8 27 15 209 41,8 Tinggi

3

Saya selalu

melaksanakan 

penilaian hasil

pembelajaran

0 0 11 24 16 209 41,8 Tinggi

4

Saya selalu

melakukan 

pengawasan dalam

PBM

1 1 8 30 11 202 40,4 Tinggi

825 206,25

206,25 41,25

Jumlah

Indeks Y1
Tinggi

 No Indikator
Skor

Jml Indeks Kriteria

  
Sumber : Data primer yang diolah, 2021 

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden untuk empat 

pernyataan yang diajukan berkaitan dengan kinerja guru terlihat 

berimbang tidak ada yang sangat mencolok dan semua berada pada 

skala tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru perlu semakin 

ditingkatkan. 

Terlihat terdapat tanggapan yang lebih menonjol pada poin 

kedua dan ketiga pernyataan terkait dengan Saya selalu melaksanakan 

pembelajaran sesuai dengan waktu yang di tentukan dan Saya selalu 
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melaksanakan penilaian hasil pembelajaran mendapat responden baik. 

Tapi hasil penelitian ini menyiratkan bahwa  kinerja guru masih perlu  

lebih ditingkatkan lagi di masa masa yang akan datang. 

 
5.1.4 Uji Instrumen 

5.1.4.1. Uji Validitas Instrument  

Uji validitas digunakan untuk menentukan sah atau validnya 

suatu kuisioner. Adapun Kriteria pengujian yang digunakan adalah 

jika nlai Corrected Item-Total Correlation ≥ 0.30, maka kuesioner 

sebagai alat pengukur dikatakan valid. 

1. Variabel Kompetensi (X1) 

Tabel 5.8 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 11,78 4,413 ,679 ,759 

X1.2 11,78 4,733 ,675 ,758 

X1.3 11,33 5,587 ,595 ,797 

X1.4 11,57 5,050 ,638 ,776 

        Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

 

Tabel 5.8 menyatakan bahwa semua item pada variabel kompetensi 

adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total Correlation ≥ 0.30 

disetiap item. Instrumen penelitian berupa kuesioner selanjutnya dapat 

digunakan dalam mengumpulkan data penelitian 
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2. Variabel Motivasi (X2) 

Tabel 5.9 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 11,41 5,367 ,632 ,853 

X2.2 11,27 5,963 ,870 ,746 

X2.3 10,96 6,878 ,631 ,836 

X2.4 11,35 5,793 ,703 ,804 

   Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 
 

Tabel 5.9 memperlihatkan bahwa semua item pada variabel motivasi 

adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total Correlation ≥ 0.30 

disetiap item. Instrumen penelitian berupa kuesioner selanjutnya dapat 

digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. 

3. Variabel Lingkungan Kerja (X3) 

Tabel 5.10 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 12,02 4,420 ,830 ,775 

X3.2 11,78 4,533 ,691 ,838 

X3.3 11,53 5,854 ,520 ,893 

X3.4 12,02 4,420 ,830 ,775 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

Tabel 5.10 memperlihatkan bahwa semua item pada variabel 

lingkungan kerja adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total 

Correlation ≥ 0.30 disetiap item. Instrumen penelitian berupa 

kuesioner selanjutnya dapat digunakan dalam mengumpulkan data 

penelitian. 
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4. Variabel Kinerja Guru (Y) 

Tabel 5.11 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

Y1 12,16 3,935 ,668 ,852 

Y2 12,08 3,634 ,772 ,811 

Y3 12,08 3,714 ,736 ,826 

Y4 12,22 3,533 ,712 ,838 

   Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 
 

Tabel 5.11 menunjukkan bahwa semua item pada variabel kinerja 

guru adalah valid. Terlihat angka Corrected Item-Total Correlation ≥ 

0.30 disetiap item. Instrumen penelitian berupa kuesioner selanjutnya 

dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian. 

5.1.4.2 Uji Reliabilitas Instrumen 

Dimana kuisioner dikatakan reliable apabila jawaban seseorang 

terhadap pernyataan, tetap atau stabil dari waktu ke waktu 

(Ghazali,2016).Dimana variabel dikatakan reliable jika nilai 

Cronbach Alpha>0,6, Oleh Sebab itu data tersebut bisa dikatakan 

reliable untuk pengukuran dan meneliti selanjutnya. 
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Tabel 5.12 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 

No Item 
 

Variabel 
 

Nilai Alfha 

Croambach’s 

 

Keterangan 

 

1 
 
 Kompetensi (X1) 

 

0.820 
 

Realibel 

 

2 
 

Motivasi (X2) 
 

0.850 
 

Realibel 

 

3 
 

Lingkungan Kerja (X3) 
 

0.863 
 

Realibel 

 

4 
 

Kinerja Guru (Y) 
 

0.869 
 

Realibel 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

Tabel 5.12 diatas menunjukkan keempat variabel terbukti reliable 

dalam menjelaskan variabel yang di amati karena memiliki koefisien 

Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. 

5.1.3. Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat 

masalah normalitas, multikoliniearitas, dan linearitas dalam model 

penelitian. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk mengetahui 

apakah model regresi tidak mengandung masalah. 

5.1.5.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas data menggunakan One Sample Kolmogorov 

Smirnov yaitu dengan ketentuan, apabila nilai signifikan diatas 0,05 

maka data berdistribusi normal, sedangkan jika nilai signifikan 

dibawah 0,05 maka data tidak terdistribusi normal. 
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Tabel 5.13 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 51 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,88668723 

Most Extreme Differences Absolute ,137 

Positive ,137 

Negative -,071 

Test Statistic ,137 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

Tabel 5.13 menunjukkan bahwa model regresi, variabel pengganggu 

atau residual memiliki distribusi normal. Hasil analisis memberikan 

bukti bahwa data berdistribusi normal, untuk melihat bahwa data 

tersebut berdisitribusi normal terletak pada nilaiAsymp. Sig. (2-tailed) 

sebesar (0.018) memiliki nilai signifikansi < 0,05. Maka berdasarkan 

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam 

peneltian tidak berdistribusi normal. 

Hasil pengujian normalitas lainya dapat di lihat pada grafik 5.1 

dibawah ini: 
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Gambar  5.1 

 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

Pada grafik di atas ini terlihat ada kurva yang berbentuk menyerupai 

lonceng, ini menunjukkan dari nilai residual berdistribusi normal. 

Berdasarkan output dibawah, terlihat bahwa titik-titik ploting selalu 

mengikuti dan mendekati garis diagonalnya. Oleh sebab itu, 

berdasarkan pedoman pengambilan keputusan dalam uji normalitas 

cara probability plot dapat disimpulkan bahwa nilai residual 

berdistribusi normal 
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Gambar 5.2 

 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

5.1.5.2 Uji Multikolinearitas 

 

Uji Multikolinieritas dapat  dilihat dari VIF (Variance Inflation 

Factor), jika nilai Tolerance> 0,10 dan VIF < 10.00 (sepuluh) artinya 

tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang di uji, sedangkan jika 

nilai Tolerance< 0,10 dan VIF > 10,00 (sepuluh) maka artinya terjadi 

Multikolinieritas terhadap data yang di uji. 
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Tabel 5.14 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 5,144 2,203  2,335 ,024   

KompetensiX1 ,494 ,101 ,566 4,873 ,000 ,889 1,125 

MotivasiX2 ,046 ,087 ,059 ,533 ,596 ,982 1,018 

LingkunganKerjaX

3 

,170 ,103 ,194 1,654 ,105 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

 

 Tabel 5.14 menunjukkan untuk masing-masing variabel 

yaitu Kompetensi mempunyai nilai tolarance 0,889>0,10; Nilai 

tolerance Motivasi sebesar 0,982>0,10 dan nilai tolerance Lingkungan 

Kerja 0,876> 0.10. Sedangkan nilai Value Influence Factor (VIF) 

Kompetensi 1,125<10,0; nilai Value Influence Factor (VIF) motivasi 

1,018<10,0 dan nilai Value Influence Factor (VIF) Lingkungan Kerja 

1,141 <10,0 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinearitas. 

5.1.5.3 Pengujiann Heteroskedastisitas 

Pengujian ini dimaksudkan untuk memeriksa apakah terdapat 

ketidaksamaan varians residual di antara keduanya dalam model 

regresi. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain 

konstan, dikatakan homogen. Jika variansnya berbeda, kita akan 
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membahas heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah bebas 

dari heteroskedastisitas. 

Gambar 5.3 

Pengujian Heterokedastisitas 

 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

 

Untuk melihat apakah Anda memiliki gejala heterogenitas, 

Anda dapat menggunakan histogram heterogenitas antara nilai 

prediksi variabel dependen dan independen. Model regresi 

dimungkinkan karena scatter plot di atas menunjukkan bahwa titik-

titik terdistribusi secara acak, baik di atas maupun di bawah sumbu 

angka 0 dan Y, dan model regresi memiliki variansi nol.konsisten 

seperti yang dapat disimpulkan. Digunakan untuk pengujian. 
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5.1.6  Uji Hipotesis 

5.1.6.1 Analisi Regresi Linier Berganda 

Uji hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan teknik 

regresi liner berganda. Hasil pengolahan data dapat dilihat pada tabel 

berkut : 

Tabel 5.15 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,144 2,203  2,335 ,024 

KompetensiX1 ,494 ,101 ,566 4,873 ,000 

MotivasiX2 ,046 ,087 ,059 ,533 ,596 

LingkunganKerjaX3 ,170 ,103 ,194 1,654 ,105 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 
Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

Berdasarkan table Coefficients di atas, maka dapat dibuat 

persamaan regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut: 

Y = 5,144 + 0,494X1 + 0,046X2 + 0,170X3 

 

Hasil analisis regresi linear berganda dapat diinterpretasi sebagai 

berikut: 

 

1) Nilai konstanta 5,144 menunjukkan bahwa jika variabel 

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

sama dengan nol, maka kinerja guru (Y) akan mengalami 

peningkatan sebesar 5,144. 

2) Nilai koefisien regresi 0,494 menunjukkan bahwa jika 

kompetensi (X1) meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja 

guru (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,494 (49,4%) 
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satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap. 

3) Nilai koefisien regresi 0,046 menunjukkan bahwa jika variabel 

motivasi (X2) meningkat sebesar satu satuan, maka kinerja 

guru (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,046 (4,6%) 

satuan dengan syarat variabel independen lainnya tetap. 

4) Nilai koefisien regresi 0,170 menunjukkan bahwa jika variabel 

lingkungan kerja (X3) meningkat sebesar satu satuan, maka 

kinerja guru (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,170 

(17,0%) satuan dengan syarat variabel independen lainnya 

tetap. 

5.1.6.2. Uji  Hipotesis 

Pengujian hipotesis bertujuan membuktikan adanya hubungan 

dengan variabel penelitian ini. Pengujian hipotesis belum diuji atas 

dasar pandangan tentatif yang dikemukakan oleh peneliti, sehingga 

dilakukan untuk mengetahui bahwa jawaban tentatif atas pertanyaan 

tersebut masih betah. Hasil uji hipotesis dapat dilihat sebagai berikut. 

a. Uji t ( Uji Parsial ) 

Pengujian ini untuk menguji apakah variabel bebas kompetensi, 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap Kinerja guru pada Gugus SD 

Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Proses pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai t-tabel pada 

tingkat signifikan (α) dan derajat kebebasan (df), pada tingkat 

signifikansi ɑ=5 persen secara terpisah atau parsial. Berikut hasil 
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pengujian hipotesis Uji t: 

a)     Apabila t-hitung>t-tabel, maka HO ditolak dan Hα diterima. Hal 

ini berarti bahwa terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

b)    Apabila t-hitung <t-tabel, maka HO diterima dan Hα ditolak. Hal 

ini berarti bahwa tidak terdapat pengaruh variabel independen 

terhadap variabel dependen. 

 

Tabel 5.17 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta   

1 (Constant) 5,144 2,203  2,335 ,024 

KompetensiX1 ,494 ,101 ,566 4,873 ,000 

MotivasiX2 ,046 ,087 ,059 ,533 ,596 

LingkunganKerjaX3 ,170 ,103 ,194 1,654 ,105 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 
 

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilakukan pengujian 

pengaruh variabel independen dengan variabel dependen, seperti 

berikut: 

1) Pengaruh kompetensi (X1) terhadap kinerja guru (Y). Berdasarkan 

tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t- hitung sebesar 4,873 

dengan signifikan sebesar 0,000 sehingga berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai t-hitung>t-tabel (4,873>1,678) 

dan nilai sinifikan lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.920), sehingga 
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hipotesis yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru (H1) diterima dan (H0) 

ditolak. 

2) Pengaruh motivasi (X2) terhadap kinerja guru (Y). Berdasarkan 

tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung  sebesar  0,533 

dengan signifikan sebesar 0,596, sehingga berdasarkan hasil 

tersebut dapat di simpulkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel 

(0,533<1,678) dan nilai sinifikan lebih besar dari 0,05 (0,596 >                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

0,05), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa motivasi tidak 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru (H2) 

ditolak dan (H0) diterima. 

3)  Pengaruh lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja guru (Y). 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai t-hitung sebesar 

1,654 dengan signifikan sebesar 0,105, sehingga berdasarkan 

hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa nilai t-hitung < t-tabel (1,654 

<1,678) dan nilai sinifikan lebih besar dari 0,05 (0,105>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

0,05), sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa lingkungan 

kerja tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru (H3) ditolak dan (H0) diterima. 

a. Uji F ( Simultan) 
 

Uji F menunjukkan apakah semua varibel independen yang 

dimasukkan dalam model berpengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen dalam pembentukan model yang 
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layak. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi 

< α = 0,05 Prosedur uji-F ini adalah sebagai berikut: 

Jika F hitung > F table atau Sig. F < 5% maka Ho ditolak 

dan Hi diterima yakni secara simultan variabel independen 

berpengaruh signifikan terhadap variabe ldependen. 

a) Jika F hitung < F tabel atau Sif. F >5% maka Ho diterima dan 

Hi ditolak yakni secara simultan variabel independen tidak 

berpengaruh signifikan terhadap variabeldependen. 

Tabel 5.16 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 137,432 3 45,811 12,098 ,000b 

Residual 177,979 47 3,787   

Total 315,412 50    

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

b. Predictors: (Constant), LingkunganKerjaX3, MotivasiX2, KompetensiX1 

 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

 

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas menunjukkan 

bahwa nilai F-hitung>Ftabel,(12,098 >2,80) dan nilai sig 0.000< 0.05. 

Maka dapat disimpulkan model yang dibangun dapat dilanjutkan 

ketahapan analisis lanjutan (memenuhi goodnes of fit model), dan 

diketahui bahwa secara simultan ada pengaruh signifikan antara 

kompetensi, motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja guru di 

Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 
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Nilai F-tabel berpedoman pada nilai df1 dan df2 sehingga 

berdasarkan tabel diatas, maka dapat diperoleh nilai (degree of 

freedom) df1=3 (jumlah variabel independen) dan df2 = (n-3-1) = 51-

1-3 diperoleh nilai F-tabel dalam penelitian ini yaitu 2,80. 

c     Variabel Paling Dominan 

Penelitian menunjukkan jika variabel kompetensi 

merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja 

guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan 

Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Variabel kompetensi mencapai 

nilai b sebesar 0,494 lebih tinggi dibanding pencapaian nilai b 

untuk dua variabel lainnya yaitu variabel motivasi yang hanya 

mencapai nilai b sebesar 0,046 dan variabel lingkungan kerja yang 

hanya mencapai nilai b sebesar 0,170. 

d.   Uji Determinasi (R2) 

Uji determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan 

model menjelaskan pengaruh variabel independen. Dalam 

pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya 

nilai R- Square (R2), Nilai R2 sebaiknya berada pada interval 0 ≤ 

R2 ≤ 1 . Jika R2 bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel 

independen dapat memberikan sebagian informasi yang 

dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan 

apabila R2 bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen 

dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. 
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Tabel 5.18 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,660a ,436 ,400 1,946 

a. Predictors: (Constant), LingkunganKerjaX3, MotivasiX2, KompetensiX1 

b. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 26 (data primer diolah, 2021) 

 

Tabel 5.18 dinyatakan nilai R2 sebesar 0,436 ini berarti 

pengaruh variabel bebas (Independen) yaitu kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja guru sebesar 0,436 atau 43,6% 

variansi kinerja guru  (Y) dipengaruhi oleh kompetensi (X1), motivasi 

(X2) dan lingkungan kerja (X3) sedangkan sisanya sebesar 56,4% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini 

atau diluar dari model ini. 

5.2. Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan variabel bebas yaitu kompetensi sebagai 

(X1), motivasi sebagai (X2), dan lingkungan kerja sebagai (X3), dan  

variabel terikat yaitu kinerja guru (Y). 

Hasil pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui 

bagaimana kompetensi (X1), secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru di gugus SD inpres Ujungkatinting 

Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. Sedangkan motivasi (X2), 

dan lingkungan kerja (X3) secara parsial tidak berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru di gugus SD inpres Ujungkatinting 
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Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

5.2.1.  Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Guru di Gugus SD 

Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. 

Persaingan mutu atau kualitas menuntut agar semua pelaku di 

berbagai industri dan sektor pembangunan terus menerus 

meningkatkan keterampilannya. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya untuk terus meningkatkan pendidikan, baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif, serta memanfaatkannya sebagai sarana 

membangun karakter bangsa. Untuk itu, tokoh utama yaitu guru perlu 

meningkatkan kemampuannya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pemerintah memandang perlu untuk mengembangkan Standar 

Kompetensi Guru (SKG) sebagai standar dan dasar perencanaan, 

pelaksanaan dan pengawasan pendidikan dalam rangka pencapaian 

standar tujuan pendidikan nasional. 

Dalam Moeheriono (2009:3), kemampuan Spencer didefinisikan 

sebagai karakteristik dasar individu tentang efek pemenuhan pribadi 

pekerjaannya atau karakteristik dasar individu tentang hubungan 

sebab dan akibat. Efisiensi tolok ukur atau kinerja luar biasa atau luar 

biasa di tempat kerja atau dalam situasi tertentu (kapasitas adalah 

karakteristik mendasar dari seorang individu dan memiliki hubungan 

kausal dengan efisiensi dan/atau kriteria kinerja dalam suatu pekerjaan 

atau situasi). 
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Guru perlu memiliki keterampilan dasar untuk menyajikan 

pembelajaran yang diminati siswa dalam melaksanakan tugasnya. 

Kemampuan sama dengan kemampuan. Kompetensi adalah segala 

macam pengetahuan, keterampilan, dan tindakan yang diperlukan 

guru untuk melaksanakan tugasnya. Selain itu, untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang optimal diperlukan kemampuan atau keterampilan 

dasar guru, meliputi keterampilan pendidikan, sosial, profesional, dan 

pribadi. 

Standar kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Standar 

Nasional Pendidikan No. 14 Tahun 2005, guru harus memiliki 4 

kompetensi, salah satunya adalah kemampuan akademik. Menurut 

Priansa (2008: 123), kompetensi pendidikan sangat penting untuk 

keberhasilan proses pembelajaran, secara langsung mempengaruhi 

kompetensi pembelajaran seperti manajemen siswa, perencanaan, 

perencanaan tindakan, dan mengevaluasi pembelajaran dan 

pengembangan siswa. Kemampuan tersebut adalah: (1) pemerolehan 

karakteristik siswa, (2) teori , pembelajaran , (3) pengembangan 

program , (4) organisasi pembelajaran, (5) pemanfaatan teknologi 

informasi pembelajaran, (6) potensi pelatihan siswa; (7) 

berkomunikasi secara efektif, (8) melakukan penilaian, (9) 

mengevaluasi hasil penilaian. Gunakan untuk belajar (10) dan 

merenungkannya.  
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Keterampilan instruksional penting untuk mengelola 

pembelajaran siswa, termasuk memahami siswa, menyelenggarakan 

sekolah, menilai hasil belajar, dan mendorong siswa untuk menyadari 

berbagai peluang mereka. Hal ini memungkinkan guru untuk 

meningkatkan kemungkinan siswa mereka, yang pada gilirannya dapat 

mempengaruhi peningkatan mereka. efisiensi belajar.  

.Jika kompetensi profesional semakin tinggi, maka kinerja guru 

juga semakin tinggi. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan antara kompetensi profesional 

terhadap kinerja guru, yang ditunjukkan dengan nilai t-hitung>t-tabel 

(4,873>1,678) dan nilai sinifikan lebih kecil dari 0.05 (0.000 < 0.920).  

Berdasarkan hasil analisis regresi linier ganda, maka dapat 

diambil suatu kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan 

signifikan antara kompetensi profesional terhadap kinerja Guru. 

Temuan penelitian ini juga didukung oleh temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Komang Septia Cahya Ningrum (2016). Nilai Fhitung 

= 46,636 > Ftabel = 2,740 dan dinyatakan sebagai nilai probabilitas 

uji-F 0,000 lebih kecil dari = 0,05. 

Standar kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan dapat 

diperjelas bahwa guru harus memiliki empat kemampuan, salah 

satunya kompetensi profesional. Guru sebagai bagian penting dari 

proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme 
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dalam pengembangan industri pendidikan.. Dengan kompetensi 

profesional seorang guru akan meningkatkan kualitasnya yang 

akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pembelajaran guru 

itu sendiri. 

Standar nasional pendidikan menetapkan bahwa guru 

membutuhkan empat kemampuan, salah satunya adalah kemampuan 

sosial. Kemampuan sosial adalah kemampuan seorang guru untuk 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan siswa, sesama 

guru, guru, orang tua/wali siswa, dan masyarakat sekitar. Jika 

kompetensi sosial semakin tinggi, maka kinerja guru juga semakin 

tinggi.   

Dengan kompetensi sosial guru hal tersebut harus disesuaikan 

dan disesuaikan agar guru dapat mengendalikan lingkungannya secara 

efektif, sehingga dapat seimbang dengan lingkungannya. Guru dengan 

tingkat sosial yang tinggi, kemampuan bekerja sama yang hebat dan 

pikiran yang menyenangkan dapat mendukung suasana belajar. Guru 

juga dapat bersosialisasi dengan masyarakat dengan siswa, sesama 

guru, dan seluruh warga sekolah. 

Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan No. 14 Tahun 

2005 menetapkan bahwa guru harus memiliki empat kemampuan, 

salah satunya adalah kemampuan kepribadian. Permendiknas Nomor 

16 Tahun 2007 merinci keterampilan kepribadian dalam lima sub 

keterampilan. Artinya, (1) bertindak menurut norma agama, hukum, 



113 

 

 

 

sosial, dan budaya yang sama, (2) dianggap sebagai orang yang jujur 

dan mulia, dan (3) berbicara. Menjadi pribadi yang loyal (4) 

menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, bangga 

menjadi guru, dan (5) memegang teguh kode etik profesi guru. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kinerja guru dengan kemampuan guru (kemampuan 

pendidikan, profesional, sosial, dan kepribadian). Ini dinyatakan 

sebagai nilai probabilitas 0,000 atau kurang dengan uji-F 0,05. 

Berdasarkan hasil survei dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang 

signifikan antara efektivitas guru dan kemampuan guru (kemampuan 

pendidikan, kepribadian, sosial dan profesional).  

Temuan penelitian ini didukung oleh temuan penelitian yang 

dilakukan oleh Masdiantoro (2016). Dia juga berpendapat bahwa 

kemampuan seorang guru (pendidikan, pribadi, sosial, profesional) 

memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja. Selain itu, 

dilakukan penelitian lain untuk mendukung hasil penelitian ini oleh 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Rohman. (2020) Sekolah 

menengah atas yayasan Karsa Madya Tunjungsari Sumedang Jawa 

Barat dengan judul Pengaruh Kompetensi Guru Terhadap Kinerja 

Guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pedagogic, 

kompetensi professional, kompetensi kepribadian dan kompetensi 

social baik secara parsial maupun simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru dengan besaran pengaruh 00%. 
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Hasil uji t menunjukkan variabel kompetensi memberikan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di Gugus SD 

Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Hal ini berarti bahwa semakin baik kompetensi seorang guru maka  

akan semakin meningkatkan kinerjanya.  

Para Guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting sudah memiliki 

kompetensi yang memadai sehingga kinerjanya semakin bagus. Ini 

akan menciptakan peserta didik yang bermutu. Kompetensi yang 

dimiliki seharusnya di pertahankan dan lebih ditingkatkan agar dapat 

mengikuti persaingan begitu pun peserta didiknya. 

5.2.2. Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Guru di Gugus SD Inpres 

Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Mendorong belajar siswa penting dalam proses belajar siswa 

karena merupakan kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan 

mengarahkan kegiatan belajar. Oleh karena itu, prinsip gerak motivasi 

belajar sangat erat kaitannya dengan prinsip kegiatan belajar itu 

sendiri. 

Motivasi sebagai proses membimbing siswa ke dalam 

pengalaman belajar. Bangunan adalah tindakan kolektif sebagai 

bagian dari upaya sosial untuk mencapai tujuan yang ingin kita 

capai.Motivasi terdiri dari : 
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1. Motivasi Internal  

Adalah motivasi yang dibangkitkan dari dalam diri sendiri, 

misalnya pembawaan,pengalaman dan harapan serta tingkat 

pendidikan,motivasi internal ini hal yang paling sensitif dalan 

lingkungangan pendidikan atau sekolah dimana harus ada hal-hal yang 

bisa menumbuhkan motivasi tersebut yang terkadang nanti tumbuh 

disaat ada dorongan dari lingkungan kerja, pimpinan serta adanya 

tuntan akan keberhasilan dari sebuah tugas yang ditanggunjawabkan 

kepadanya. 

Motivasi akan selalu tumbuh dalam diri setiap guru dimana guru 

tersebut merasa dirinya dibutuhkan dan dihargai atas apa yang mereka 

lakukan,rasa ini yang terkadang masih tidak terlalu pekah di rasakan 

oleh sebahagian pimpinan atau kepala sekolah sebagai top manejer di 

sebuah sekolah. 

Kepala sekolah harus pandai-pandai membaca situasi bagaimana 

cara mereka memupuk dan mempertahankan motivasi dari guru-guru 

mereka dengan sesekali memberikan hadian bagi yang menyelesaikan 

tugas mereka dan memberikan hukuman bagi yang tidak 

bertanggujawab sebagai cara memotivasi guru-guru untuk 

menyelesaikan tugas yang menjadi tanggu jawab mereka.Namun hal 

masih kurang dilakukan oleh sebahagian kepala sekolah dimana 

peneliti melakukan penelitian.   
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2. Motivasi Eksternal  

Adalah motivasi yang berasal dari luar. Misalnya lingkungan 

dan rekan kerja termasuk atasan,dari apa yang telah dipaparkan diatas 

bahwa motivasi internal akan bisa ditumbuhakan dan dipupuk bila ada 

motivasi eksternal yakni dari luar seperti lingkungan kerja dimana 

lingkungan kerja harus mendukung segala hal-hal yang dilakukan oleh 

guru-guru,lingkungan kerja ini berupa hubungan teman 

sejawat,hubungan dengan masyarakat, dan yang paling penting 

hubungan dengan kepala sekolah. 

Kita sangat ketahui hubungan kepala sekolah dengan guru harus 

terbangun dimana motivasi guru akan tumbuh dari dorongan dan 

kepercayaan yang diberikan kepala sekolah sebagai 

pimpinan,dorongan yang diberikan kepalas sekolah berupa imbalan, 

pengalaman-pengalaman dan jenjang karir yang lebih mudah. 

Tuntutan juga merupakan pemicuh tumbuhnya motivasi dari 

dalam diri seorang guru, seperti halnya mereka harus mengerjakan 

administrasi dalam waktu yang ditentukan disebabkan mereka akan 

disuvervisi.Hal ini membuat motivasi dari dalam guru akan tumbuh 

sebagai wujud dari tanggujawab akan imbalan yang meraka untuk 

membudahkan naik pangkat atau jenjang karir yang lebih baik.    

Hal diatas terkadang masih belum bisa dirasakan oleh seorang 

pimpinan atau kepala sekolah,sehingga masih ada beberapa sekolah 
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yang motivasi tidak dianggap penting untuk memperbaiki kinerja dari 

guru-guru meraka. 

Berdasarkan hasil tabulasi data, diperoleh jawaban rata-rata dari 

51 responden menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk kedua  

pernyataan yang diajukan berkaitan dengan motivasi eksternal (poin 1 

dan 2) table 5.5 terlihat berimbang tidak ada yang sangat mencolok 

dan semua berada pada skala sedang dan tinggi.  

Nilai total mean untuk variabel motivasi eksternal (X2) 

menunjukkan bahwa tanggapan responden untuk kedua  pernyataan 

yang diajukan berkaitan dengan motivasi eksternal (poin 3 dan 4) 

table 5.5,  terlihat berimbang tidak ada yang sangat mencolok dan 

semua berada pada skala sedang dan tinggi.  

Dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu dilakukan 

oleh Desi Elminiarti dengan judul Pengaruh Supervisi  Kepala 

Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMP N 8 

Kabpaten Kaur.Penelitian ini menunjukkan besarnya varkasi pengaruh 

perubahan supervise kepala sekolah (X1) dan motivasi kerja (X2) 

terhadap kinerja guru ,variasi perubahan kinerja guru (Y)sebesar 0,560 

atau 56,0% sedangkan sisanya 44 % dipengaruhi oleh factor lain yang 

tidak diteliti.Korelasi parsial diperoleh bahwa nilai kerelasiantar 

supervise kepala sekolah (X1) dengan kinerja guru (Y) di SMP N 8 

Kabupaten Kaur sebesar 0,536 berdasar pada tingkat hubungan yang 

sedang .Motivasi kerja (X2) dengan kinerja guru (Y) di SMP N 8 
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Kabupaten Kaur sebesar 0,140 berada pada tingkat hubungan yang 

lemah. Nilai signifikan variable supervise kepala sekolah X1 = 0,003 

˂0,05 t hitung X1 adalah 3,303 sedangkan T table (0,05 :30-2) adalah 

0,683.3,303 ˃0,683 dengan demikian maka HO ditolak dan HI 

diterima yang berarti variable independen sepervisi secara parsial 

berpengaruh terhadap variable kinerja guru.Nilai sig variable insentif 

(X2)-0,468˃0,05.T-hiung X2 adalah 0,737 sedangkan T-tabel 

(0,05:30-2)adalah 0,683 =  0,737 ˂0,683 dengan demikian maka HO 

diterima dan HI ditolak yang berarti variable independe motivasi kerja 

secara parsial tidak berpengaruh terhadap variable kinerja guru.  

5.2.3. Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Guru Di 

Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng. 

Sekolah menggunakan program-program yang terdapat dalam 

kurikulum tertentu untuk secara formal menyelenggarakan kegiatan 

pembelajaran secara sistematis, terencana, terarah, dan dipimpin oleh 

pendidik. 

Lingkungan kerja erat kaitannya dengan jenis dan lokasi tempat 

kerja di mana seseorang sebagai guru beroperasi. Sebagai seorang 

pendidik, produktivitas guru di tempat kerja bergantung pada di mana 

dan bagaimana mereka bekerja. Oleh karena itu, karena ini adalah 

rumah kedua setelah tempat tinggal, lingkungan kerja harus dihargai 

(Subaris dan Haryono 2008; 1).  
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Kondisi lingkungan kerja meliputi fasilitas dan peralatan kerja 

(lingkungan kerja fisik), lingkungan kerja dan lingkungan kerja 

(lingkungan kerja non fisik). Keadaan lingkungan kerja harus dijaga 

bersama oleh seluruh sekolah.  

Lingkungan kerja yang buruk pasti bisa menyinggung tempat 

kerja Anda. Pastikan faktor lingkungan kerja tidak mengurangi 

kuantitas dan kualitas pekerjaan guru. Diketahui , sehingga 

lingkungan kerja akan mempengaruhi kinerja guru , 444 sebesar . 

Untuk menjaga bekerja kesehatan, kenyamanan dan kelancaran, Anda 

perlu menjalankan 444 pada . Secara spesifik pencahayaan, sirkulasi 

udara, , dan aspek kebersihan lingkungan dinilai dapat meningkatkan 

kinerja guru. Lingkungan kerja yang baik, membantu, nyaman, aman, 

bersih dan tenang ( ) pasti akan meningkatkan gairah kerja bagi atau . 

Di sisi lain, lingkungan kerja yang buruk akan menurunkan kinerja 

guru.  

Untuk itu, sekolah harus memperhatikan dan serta bertindak 

bijaksana Lingkungan kerja dapat berdampak positif bagi kemajuan 

akademik.Dari Tabel Hasil Analisis deskripti menunjukkan bahwa 

tanggapan responden untuk empat pernyataan yang diajukan berkaitan 

dengan lingkungan kerja terlihat berimbang tidak ada yang sangat 

mencolok dan semua berada pada skala tinggi. Hal ini menunjukkan 

lingkungan kerja adalah hal yang perlu perhatian. 
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Terlihat terdapat tanggapan yang lebih menonjol pada poin 

kedua pernyataan terkait dengan Saya memiliki lingkungan kerja (non 

fisik) yakni hubungan kerja yang baik dengan atasan dan rekan kerja yang 

bisa mendukung kinerja saya. yang utama responden menyampaikan 

pendapatnya. Tapi hasil penelitian ini menyiratkan bahwa  lingkungan 

kerja masih perlu lebih ditingkatkan lagi di masa masa yang akan 

datang. 

Dari apa yang  telal dilakukan peneliti masih memenemukan 

kendala-kendala yang begitu banyak di lokasi mengenai lingkungan 

kerja dengan bermacam-macam probelematika dari setiap lokasi- 

lokasi tempat bekerja masing-masih rekan guru yang menyiratkan 

masih ada masalah yang berhubungan dengan lingkungan kerja yang 

tidak kondusip. 

Kita sangat ketahui lingkungan kerja adalah rumah kedua kita 

selain dirumah keluarga besar kita ada di sekolah dimana sebagian 

waktu kita habiskan yakni  7 jam di lingkugan sekolah,dimana segala 

sesuatunya terjadi disekolah dimana diperlukana ketenangan jiwa dan 

raga kita agar apa yang ingin kita lakukan dan capai disetiap waktunya 

sesuai dengan apa yang kita harapkan,namun terkadang hal ini 

berbanding terbalik terhadap apa yang dialami sebahagian rekan guru 

di lokasih mereka mengabdi masih adanya kecemburuan,iri hati dari 

rekan guru lain terhadap keberhasilan rekan gurunya yang lain.   
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Hal yang menjadi masalah lingkungan kerja yang besar juga 

yakni masih adanya pemimpin yang otoriter dimana dia menganggap 

apa yang di katakana,apa yang menjadi usulannya,apa yang menjadi 

keinginannya harus dilakukan dan mengenyampingkan pendapat dari 

rekan kerjanya yakni guru mereka. 

Lingkungan kerja yang nyaman dimana kita yang ada didalam 

lingkungan itu merasa dihargai,dihormati,diperhatikan sehingga kita 

merasa bermanfaat dan memiliki nilai di lingkungan tersebut,namu hal 

ini  masih belum bisa dilaksanakan oleh beberapa sekolah yang 

menjadi lokasi oleh peneliti.  

Selain lingkungan Non fisik ada pulan lingkungan fisik dimana 

nyaman sesorang melakukan aktifitas atau kegiatan terutama mengajar 

dan membimbing siswa diperlukan fasilitas yang mempuni atau 

memadai untuk melakukan kegiatan, kondisi dimana ruangan tempat 

belajar harus nyaman dari sirkulasi udara dan pecahayaan. 

Kondisi yang sering terjadi karena lokasi penelitian ini teletak di 

daerah pesisir pantai dimana cuaca dan keadaan udara terkadang 

berpengaru terhadap suasana dan keadaan bangunan yang ada dimana 

masih ada bangunan kelas yang terkadang guru merasa was-was 

mengajar didalam bangunan kelas tersebut dikarenakan rangka plapon 

sudah tidak memadai lagi disebabkan balok penyangga sudah 

lapuk.Kondisi lain lagi dari bangunan kelas yakni dinding kelas cepat 

terkelupas menimbulkan debu yang bertebaran sehingga membuat 
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kegiatan pembelajaran sedikit ternganggu dimana guru juga merasa 

kesulitan disaat media yang mereka buat hancur dan tidak bisa 

digunakan akibat dinding kelas jatuh,melepuh dan mengeluarkan saat 

kapur. 

Hasil uji t menunjukkan variabel lingkungan kerja tidak 

memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang 

Kabupaten Bantaeng. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik 

lingkungan kerja tidak meningkatkan kinerja guru. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

oleh Wulan, Cahya Widuri (2019) Pengaruh Lingkungan Kerja, Stres 

Kerja, Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

Empiris pada Kantor Regional PT. Bima Palma Nugraha). Sarjana 

thesis, Universitas Brawijaya. Hasil penelitian menunjukkan variabel 

lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

sedangkan variabel stres kerja dan motivasi kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

5.2.4. Pengaruh Kompetensi, Motivasi dan Lingkungan Kerja secara 

simultan Terhadap Kinerja Guru Pada Gugus SD Inpres Ujung 

Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng. 

Hasil uji F menunjukkan bahwa kompetensi, motivasi dan 

lingkungan kerja secara simultan memberikan pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru di Gugus SD Inpres Ujung Katinting 
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Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten Bantaeng.  

Secara simultan, ketiga variabel menujukkan hasil yang 

signifikan. Hal ini menandakan bahwa semua variabel dikombinasikan 

dapat meningkatkan kinerja guru secara optimal. Dengan kinerja guru 

yang optimal diharapkan tujuan pendidikan dapat diraih sesuai yang 

diharapkan 

Penelitian dapat ditarik  bahwa secara parsial menunjukkan 

bahwa variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kinerja 

guru (Y) yaitu kompetensi. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa hanya kompetensi 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 

Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng. Sedangkan motivasi dan lingkungan kerja tidak 

berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 

Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng.  

b. Berdasarkan hasil penelitian membuktikan bahwa secara simultan 

menunjukkan bahwa variabel kompetensi, motivasi dan lingkungan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di 

Gugus SD Inpres Ujung Katinting Kecamatan Pa’jukukang Kabupaten 

Bantaeng.  

c. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa secara 

parsial menunjukkan bahwa variabel yang paling dominan 

berpengaruh terhadap kinerja guru (Y) yaitu kompetensi. 
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6.2 Saran 

Dari kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka saran-

saran yang dapat diajukan sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian yang 

dapat diberikan sebagai berikut: 

1.       Guru harus memiliki kemampuan dasar menyajikan pelajaran yang 

dapat menarik perhatian siswa. Keterampilan, seperti bakat, adalah 

semua jenis pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang perlu 

dimiliki dan dikuasai oleh guru untuk melaksanakan tugasnya. 

2.        Motivasi sebagai suatu proses mengarah pada suatu pengalaman yang 

dapat dipelajari siswa. Konstruksi adalah tindakan kolektif sebagai 

bagian dari upaya untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, 

motivasi juga perlu ditingkatkan. 

3.       Lingkungan kerja merupakan sebuah lembaga yang mempunyai 

peranan penting , karena sekolah merupakan tempat kedua selain 

keluarga . Sehingga perlu lebih diperhatikan. 



126 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A.M. Sardiman. 2011. InteraksidanMotivasiBelajarMengajar. Jakarta: PT 

Rajagrafindo 

 

Adji Anwar.2013.Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan PT.IntiKebun Sejahtera. Diakses 25 Januari 2018. 

 

Ainanur, A., &Tirtayasa, S. (2018). Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi 

dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. Maneggio: Jurnal Ilmiah 

Magister Manajemen,  

 

Anwar Prabu Mangkunegara. 2015. SumberDayaManusia Perusahaan. Cetakan 

keduabelas.Remaja Rosdakarya:Bandung 

 

Arizal, 2015. Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala UPTD Pendidikan dan 

Sarana Prasarana Terhadap Kinerja Pegawai UPTD Kecamatan 

Muko-Muko Pelepat dan Bathin III Kabupaten Bungo.Tesis.Tidak 

diterbitkan. Jakarta: Program Pascasarjana Magister 

ManajemenUniversitas Terbuka. 

 

Burhanudin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. 

Bumi aksara, Jakarta, 2007 

 

Dantes, Nyoman. 2012. MetodePenelitian. Yogyakarta: Andi Offset. 

 

Djahiri K. 2014. Membina Dan Meningkatkan Profesionalitas Tugas Peran 

Pendidik Melalui Peningkatan Kompetensi Guru Serta Sekolah 

Sebagai Pusat Pembelajaran.Bandung : UPI 

 

Ghozali, Imam. 2006. Ekonometrika (Teori, Konsep, Aplikasidengan SPSS.17). 

Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

 

Hamzah, Uno. 2012. Teori Kinerja Dan Pengukurannya. Jakarta :BumiAksara. 

 

Husni, Yusratul. 2014. Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Guru 

(StudiKasusSltp Di Kota Sawahlunto).Tesis. Program Studi Magister 

Perencanaan Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. 

 

Kusmianto.(1997). Panduan Penilaian Kinerja Guru Oleh Pengawas.Jakarta 

:Erlangga. 

   

 

Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Jakarta. STIE YKPN. 



127 

 

 

 

 

 

Mangkunegara, AA.Anwar Prabu. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan. Bandung:Remaja Rosdakarya 

 

Masdiantoro. 2016. Pengaruh Kompetensi Profesional, Kepemimpinan Kepala 

Sekolah, dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMP di 

Kecamatan Kasihan Bantul Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 

Tesis. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Program

 Pascasarjana Universitas Pgri Yogyakarta. 

 

Muchlas, M. (2008 ). PerilakuOrganisasi. Yogyakarta: GadjahMada University 

Press 

 

 

Norianggono,YacindaChresstelaPrasidya,Hamid,Djamhur&IkaRuhana .2014. 

Pengaruh Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik terhadap Kinerja 

Karyawan .Jurnal Administrasi Bisnis 

 

Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007. Tentang standar proses untuk satuan 

pendidikan dasar dan menengah  

 

PeraturanMenteriPendidikanNasionalRepublikIndonesiaNomor 16 Tahun 2007 

TentangStandarKualifikasiAkademik Dan Kompetensi Guru.Jakarta 

:DirektoratTenagaKependidikanDepdiknas. 

 

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional 

Pendidikan  

 

. 

Prawirosentono, Suryadi dan Primasari, Dewi, 2015. Kinerja dan motivasi 

Karyawan.. BPFE, Yogyakarta 

 

Sadirman 2011, interaksi dan motivasi belajar mengajar. Jakarta: Rajawali press 

 

Saefullah.2012. PsikologiPerkembangandanPendidikan. Bandung: PustakaSetia. 

 

Sanusi, Anwar. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 

 

Sinambela, Lijan Poltak. (2012). Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran,dan 

Implikasinya. Yogyakarta:Graha Ilmu 

 

Sudarmanto. (2009). Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM. 

Yogyakarta:Pustaka Pelajar 

 

Sedarmayanti, S. (2017).Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Refika 



128 

 

 

 

Aditama. 

Sofyan,DianaKhairani.2013.Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Pegawai Bappeda.MalikussalehIndustrialEngineeringJournal,2,1, 

20 

 

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatifdan R&D. Bandung 

:Alfabeta. 

 

Supardi, 2014.Kinerja guru. Jakarta: Rajawali Pers. 

 

Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta :RajawaliPres, 2013) 

 

Supardi. 2014. Kinerja Guru. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada 

 

Suparlan, 2008, Menjadi Guru Efektif, Jakarta: Hikayat Publishing. 

 

Undang-undangNomor 14 Tahun 2005 tentang Guru danDosen. 

 

Undang-undangNomor 20 tahun 2003 tentangSistemPendidikanNasional. 

 

Wibowo. 2014. ManajemenKinerja. Jakarta : PT. Raja GrafindoPersada. 

 

Widiastuti, KomangWiwin Sri. 2013. Pengaruh Kompetensi Profesional 

Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di SMK TRIATMA 

JAYA Singaraja Tahun Ajaran 2012/2013. Skripsi (tidakditerbitkan). 

Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 

Universitas Pendidikan Ganesha. 

 

Winardi. 2011. Motivasi Pemotivasian. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada 

 

Wirawan, Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta: Salemba Empat, 

2012. 

 

Yudana, Made. 2012. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru SMP Negeri 1 KutaTahun 2004.Skripsi 

(tidakditerbitkan). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 1 

KUISIONER 

PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA GURU DI GUGUS SD INPRES 

UJUNGKATINTING KECAMATAN PA.JUKUKANG KABUPATEN 

BANTAENG 

 

Sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan judul yang telah disebutkan di atas, 

maka dengan hormat, saya : 

Nama  :   SRI HASTUTI 

NIM     :   2019MM12568 

Alamat : Program PascaSarjana (Magister Manajemen) 

STIE Nobel  Indonesia 

 

Memohon kesediaan Saudara/i untuk mengisi kuesioner (daftar pertanyaan) yang 

saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini saya ajukan 

semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam 

menyelesaikan jenjang  Magister Manajemen  (MM), Program Pasca Sarjana 

STIE Nobel Indonesia.  Daftar pertanyaan ini adalah seputar permasalahan 

kompetensi, motivasi, lingkungan kerja dan kinerja  yang Saudara/i rasakan di 

lingkungan gugus SD Inpres Ujungkatinting Kabupaten Bantaeng 

Atas partisipasi Saudara/i dalam mengisi daftar pertanyaan/kuesioner ini, saya 

ucapkan terima kasih. 

Hormat saya, 

 

SRI HASTUTI 



 

 

 

 

BAGIAN I  

IDENTIFIKASI RESPONDEN  

 

PetunjukPengisian : 

a. Mohon untuk mengisi pertanyaan dibawah ini dengan sebenar-benarnya. 

b. Berilah tanda (X) pad apilihan yang telahdisediakan. 

c. Nomor responden tidak perlu diisi. 

1. No. Responden:……………………………………………………………...... 

2. Nama (bolehtidakdiisi):……………………………………………………….. 

3. Pangkat/Jabatan:……………………………………………………………….. 

4. Lama Bekerja:………………………………………………………………….. 

5. Usia:………………………………………………………………………….. 

6. JenisKelamin : a. Pria b. Wanita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAGIAN II  

PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI, DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA GURU DI GUGUS SD INPRES 

UJUNGKATINTING KECAMATAN PA.JUKUKANG KABUPATEN 

BANTAENG 

 

A. PetunjukPengisian 

 Berilah tanda (√) seberapa besar tingkat persetujuan Anda terhadap 

pertanyaan- pertanyaan berikut.  

 Jawaban yang tersedia berupa skala Likert yaitu antara 1-5, yang mempunyai 

arti: 

      1 =  SangatTidakSetuju 

2 = TidakSetuju 

3 = BiasaSaja/ Netral 

4 = Setuju 

5 = SangatSetuju 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

B. PertanyaanPenelitian 

1. Kompetensi 

No Item Pertanyaan 

Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Saya mampu menguasai kemampuan kompetensi 

pedagogic yang berkenaan dengan karakteristik peserta 

didik dari aspek moral, emosional dan intelektual 

     

2 Saya mampu menguasai kompetensi profesioal yakni 

memiliki kemampuan dalam perencanaan dan 

pelaksanaan proses belajar mengajar  

     

3 Saya memiliki kompetensi kepribadian yakni tingkah 

laku pribadi yang memiliki nilai-nilai luhur  

     

4 Saya memiliki kompetensi sosialyakni mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar  

     

 

2. Motivasi 

No Item Pertanyaan 

Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Saya memiliki lingkungan yang mendukung saya dalam 
bekerja 

     

2 Saya memiliki pemimpin dan rekan yang bisa memotivasi 
saya dalam bekerja 

     

3 Saya memiliki pembawaan, pengalaman dan harapan yang 
bisa saya jadikan motivasi dalam bekerja 

     

4 Saya memiliki tingkat pendidikan yang bisa menunjang 
saya dan menjadi motivasi dalam bekerja 

     

 



 

 

 

 

3. Lingkugan kerja 

No Item Pertanyaan 

Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Saya memiliki lingkungan (fisik) yakni meja, kursi, ruangan 

yang memadai, kipas angin, laptop, proyektor, yang bisa 

mendukung kinerja saya 

     

2 Saya memiliki lingkungan kerja (non fisik) yakni hubungan 

kerja yang baik dengan atasan dan rekan kerja yang bisa 

mendukung kinerja saya 

     

3 Senetiasa menjaga kebersihan lingkungan Belajar dan 

lingkungan sekolah (X2.1) 

     

4 Siswa dan guru berinteraksi secara positif  di dalam maupun 

diluar sekolah  (X2.2)   

     

 

4. Kinerja Guru 
 

No Item Pertanyaan 

Nilai 

1 2 3 4 5 

1 Saya selaluu merencanakan pembelajaran yakni dengan 

menyiapkan RPP 

     

2 Saya selalu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan 

waktu yang di tentukan 

     

3 Saya selalu melaksanakan penilaian hasil pembelajaran      

4 Saya selalu melakukan pengawasan dalam PBM      

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 2 

TABULASI DATA 

Resp 
Item Pertanyaan X1 

X1.2 X1.2 X1.3 X1.4  

1 2 2 4 3 11 

2 4 4 4 4 16 

3 5 5 5 5 20 

4 3 3 4 3 13 

5 4 2 2 4 12 

6 4 4 4 4 16 

7 5 5 5 5 20 

8 4 4 4 4 16 

9 2 2 3 4 11 

10 4 2 5 5 16 

11 4 2 5 5 16 

12 4 4 4 3 15 

13 3 3 4 3 13 

14 3 3 4 4 14 

15 5 5 5 4 19 

16 4 4 4 4 16 

17 3 3 5 4 15 

18 5 5 5 5 20 

19 4 4 3 3 14 

20 2 4 5 2 13 

21 4 4 4 4 16 

22 4 4 4 4 16 

23 5 5 5 5 20 

24 5 4 5 5 19 

25 4 4 4 4 16 

26 3 3 3 3 12 



 

 

 

 

Resp 
Item Pernyataan 

X1 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

27 5 4 5 3 17 

28 3 3 3 3 12 

29 3 3 3 3 12 

30 1 2 3 1 7 

31 4 4 4 4 16 

32 3 3 4 3 13 

33 3 4 4 4 15 

34 2 3 3 3 11 

35 1 3 5 5 14 

36 4 4 4 4 16 

37 5 5 5 5 20 

38 5 4 4 4 17 

39 3 3 4 4 14 

40 4 3 4 3 14 

41 3 4 3 4 14 

42 4 4 4 4 16 

43 4 5 5 5 19 

44 4 4 4 4 16 

45 4 4 5 4 17 

46 4 4 4 4 16 

47 5 5 5 5 20 

48 4 4 4 4 16 

49 4 3 4 4 15 

50 4 5 5 5 19 

51 4 5 5 5 19 

 

  

 



 

 

 

 

 

Resp 
Item Pertanyaan 

X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

1 4 4 4 4 16 

2 4 4 4 4 16 

3 5 5 5 5 20 

4 5 4 5 5 19 

5 4 4 4 4 16 

6 3 3 3 3 12 

7 5 4 5 3 17 

8 3 3 3 3 12 

9 3 3 3 3 12 

10 1 2 3 1 7 

11 4 4 4 4 16 

12 4 4 4 4 16 

13 5 5 5 5 20 

14 5 4 5 5 19 

15 4 4 4 4 16 

16 3 3 3 3 12 

17 5 4 5 3 17 

18 3 3 3 3 12 

19 3 3 3 3 12 

20 1 2 3 1 7 

21 4 4 4 4 16 

22 3 3 4 3 13 

23 3 4 4 4 15 

24 2 3 3 3 11 

25 1 3 5 5 14 

26 4 4 4 4 16 

27 5 5 5 5 20 



 

 

 

 

Resp 
Item Pertanyaan 

X2 
X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

28 5 4 4 4 17 

29 3 3 4 4 14 

30 4 3 4 3 14 

31 2 3 5 2 12 

32 3 3 5 4 15 

33 4 4 4 4 16 

34 4 5 5 5 19 

35 3 5 5 4 17 

36 4 4 4 4 16 

37 3 3 4 3 13 

38 3 4 4 4 15 

39 2 3 3 3 11 

40 1 3 5 5 14 

41 5 5 5 4 19 

42 4 5 5 4 18 

43 5 5 4 4 18 

44 5 5 5 5 20 

45 4 4 4 4 16 

46 4 3 3 3 13 

47 5 4 3 4 16 

48 3 3 3 3 12 

49 3 3 3 3 12 

50 3 3 3 1 10 

51 5 5 5 4 19 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Resp 
Item Pernyataan X3 

X3.1 X3.2 X3.3 X3.4  

1 3 4 4 3 14 

2 4 4 4 4 16 

3 5 5 5 5 20 

4 4 4 4 4 16 

5 2 4 4 2 12 

6 4 4 4 4 16 

7 5 5 5 5 20 

8 4 4 4 4 16 

9 3 2 3 3 11 

10 4 4 5 4 17 

11 4 4 5 4 17 

12 4 5 5 4 18 

13 3 4 5 3 15 

14 3 3 4 3 13 

15 4 5 5 4 18 

16 4 4 4 4 16 

17 3 3 3 3 12 

18 4 5 4 4 17 

19 4 4 3 4 15 

20 3 4 5 3 15 

21 5 4 5 5 19 

22 5 5 5 5 20 

23 2 1 4 2 9 

24 3 3 3 3 12 

25 5 4 4 5 18 

26 4 4 5 4 17 

27 4 5 5 4 18 



 

 

 

 

Resp 
Item Pernyataan 

X3 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

28 3 4 5 3 15 

29 3 3 4 3 13 

30 4 5 5 4 18 

31 4 4 4 4 16 

32 3 3 3 3 12 

33 4 5 4 4 17 

34 4 4 3 4 15 

35 3 4 5 3 15 

36 5 4 5 5 19 

37 5 5 5 5 20 

38 2 1 4 2 9 

39 3 3 3 3 12 

40 5 4 4 5 18 

41 3 4 4 3 14 

42 4 4 4 4 16 

43 5 5 5 5 20 

44 4 4 4 4 16 

45 2 5 4 2 13 

46 4 4 4 4 16 

47 5 5 5 5 20 

48 4 4 4 4 16 

49 3 3 3 3 12 

50 4 5 5 4 18 

51 4 5 5 4 18 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Resp 
Item Pernyataan Y 

Y 1 Y 2 Y 3 Y 4  

1 3 4 3 4 14 

2 4 4 4 4 16 

3 4 5 5 5 19 

4 4 4 4 4 16 

5 4 4 5 4 17 

6 4 4 4 4 16 

7 5 5 5 5 20 

8 4 4 4 4 16 

9 4 3 4 4 15 

10 4 5 5 5 19 

11 4 5 5 5 19 

12 4 4 4 4 16 

13 5 5 5 5 20 

14 4 4 4 4 16 

15 5 5 5 5 20 

16 4 4 4 4 16 

17 3 3 4 4 14 

18 4 4 4 5 17 

19 4 3 3 4 14 

20 5 4 4 4 17 

21 5 5 5 4 19 

22 4 5 5 4 18 

23 5 5 4 4 18 

24 5 5 5 5 20 

25 4 4 4 4 16 

26 4 3 3 3 13 



 

 

 

 

Resp 

Item Pernyataan 

Y 
Y 1 Y 2 Y 3 Y 4 

27 5 4 3 4 16 

28 3 3 3 3 12 

29 3 3 3 3 12 

30 3 3 3 1 10 

31 4 4 4 3 15 

32 3 3 3 3 12 

33 4 4 4 4 16 

34 5 4 5 4 18 

35 5 5 4 3 17 

36 4 4 4 4 16 

37 5 5 5 5 20 

38 4 5 4 4 17 

39 3 4 3 4 14 

40 4 4 3 4 15 

41 3 4 4 3 14 

42 4 4 4 4 16 

43 4 5 5 5 19 

44 4 4 4 4 16 

45 2 4 4 2 12 

46 4 4 4 4 16 

47 5 5 5 5 20 

48 4 4 4 4 16 

49 3 2 3 3 11 

50 4 4 5 4 17 

51 4 4 5 4 17 

 

 

 



 

 

 

 

LAMPIRAN 3 

OUTPUT SPSS VERSI 26 

I. ANALISIS DESKRIPTIF 

 

a. Variabel Kompetensi 
 
Frequencies 

 

Statistics 

 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 

N Valid 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,71 3,71 4,16 3,92 

Sum 189 189 212 200 

 
Frequency Table 
 

X1.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3,9 3,9 3,9 

2 4 7,8 7,8 11,8 

3 11 21,6 21,6 33,3 

4 24 47,1 47,1 80,4 

5 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

X1.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 11,8 11,8 11,8 

3 13 25,5 25,5 37,3 

4 22 43,1 43,1 80,4 

5 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  



 

 

 

 

 

X1.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,0 2,0 2,0 

3 8 15,7 15,7 17,6 

4 24 47,1 47,1 64,7 

5 18 35,3 35,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

X1.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2,0 2,0 2,0 

2 1 2,0 2,0 3,9 

3 12 23,5 23,5 27,5 

4 24 47,1 47,1 74,5 

5 13 25,5 25,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

b. Variabel Motivasi 
 

Frequencies 

 

Statistics 

 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 

N Valid 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,59 3,73 4,04 3,65 

Sum 183 190 206 186 

 
 
 



 

 

 

 

 
Frequency Table 

X2.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 4 7,8 7,8 7,8 

2 3 5,9 5,9 13,7 

3 16 31,4 31,4 45,1 

4 15 29,4 29,4 74,5 

5 13 25,5 25,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

X2.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 2 3,9 3,9 3,9 

3 20 39,2 39,2 43,1 

4 19 37,3 37,3 80,4 

5 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

X2.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 15 29,4 29,4 29,4 

4 19 37,3 37,3 66,7 

5 17 33,3 33,3 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 

 

X2.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 5,9 5,9 5,9 

2 1 2,0 2,0 7,8 

3 16 31,4 31,4 39,2 

4 22 43,1 43,1 82,4 

5 9 17,6 17,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

c. Variabel Lingkungan Kerja 
 

Frequencies 

 

 

Statistics 

 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 

N Valid 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 

Mean 3,76 4,00 4,25 3,76 

Sum 192 204 217 192 

 

Frequency Table 

 

X3.1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 7,8 7,8 7,8 

3 14 27,5 27,5 35,3 

4 23 45,1 45,1 80,4 

5 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

 



 

 

 

 

X3.2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 2 3,9 3,9 3,9 

2 1 2,0 2,0 5,9 

3 7 13,7 13,7 19,6 

4 26 51,0 51,0 70,6 

5 15 29,4 29,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

X3.3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 8 15,7 15,7 15,7 

4 22 43,1 43,1 58,8 

5 21 41,2 41,2 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

X3.4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 4 7,8 7,8 7,8 

3 14 27,5 27,5 35,3 

4 23 45,1 45,1 80,4 

5 10 19,6 19,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

d. Variabel Kinerja Guru 
 
Frequencies 

 

 

 

Statistics 

 Y1 Y2 Y3 Y4 

N Valid 51 51 51 51 

Missing 0 0 0 0 

Mean 4,02 4,10 4,10 3,96 

Sum 205 209 209 202 

 

Frequency Table 

 

Y1 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,0 2,0 2,0 

3 9 17,6 17,6 19,6 

4 29 56,9 56,9 76,5 

5 12 23,5 23,5 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

Y2 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 2 1 2,0 2,0 2,0 

3 8 15,7 15,7 17,6 

4 27 52,9 52,9 70,6 

5 15 29,4 29,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 



 

 

 

 

 

Y3 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 3 11 21,6 21,6 21,6 

4 24 47,1 47,1 68,6 

5 16 31,4 31,4 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

 

 

Y4 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 1 2,0 2,0 2,0 

2 1 2,0 2,0 3,9 

3 8 15,7 15,7 19,6 

4 30 58,8 58,8 78,4 

5 11 21,6 21,6 100,0 

Total 51 100,0 100,0  

 

II. UJI INSTRUMEN 

 

a. Uji Validitas Instrumen 

Variabel Kompetensi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X1.1 11,78 4,413 ,679 ,759 

X1.2 11,78 4,733 ,675 ,758 

X1.3 11,33 5,587 ,595 ,797 

X1.4 11,57 5,050 ,638 ,776 

 

 

 



 

 

 

 

 

Variabel Motivasi 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X2.1 11,41 5,367 ,632 ,853 

X2.2 11,27 5,963 ,870 ,746 

X2.3 10,96 6,878 ,631 ,836 

X2.4 11,35 5,793 ,703 ,804 

 

Variabel Lingkungan Kerja 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

X3.1 12,02 4,420 ,830 ,775 

X3.2 11,78 4,533 ,691 ,838 

X3.3 11,53 5,854 ,520 ,893 

X3.4 12,02 4,420 ,830 ,775 

 

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 

Y1 12,16 3,935 ,668 ,852 

Y2 12,08 3,634 ,772 ,811 

Y3 12,08 3,714 ,736 ,826 

Y4 12,22 3,533 ,712 ,838 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

 

Variabel Kompetensi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,820 4 

  

 

Variabel Motivasi 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,850 4 

  

Variabel Lingkungan Kerja 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,863 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Variabel Kinerja Guru 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,869 4 

 

 

 

III. Uji Asumsi Klasik 

 

a. Uji Normalitas 

 

NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 51 

Normal Parametersa,b Mean ,0000000 

Std. Deviation 1,88668723 

Most Extreme Differences Absolute ,137 

Positive ,137 

Negative -,071 

Test Statistic ,137 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,018c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
Charts 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

b. Uji Multikolonearitas 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta   

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) 5,144 2,203  2,335 ,024   

KompetensiX1 ,494 ,101 ,566 4,873 ,000 ,889 1,125 

MotivasiX2 ,046 ,087 ,059 ,533 ,596 ,982 1,018 

LingkunganKerj

aX3 

,170 ,103 ,194 1,654 ,105 ,876 1,141 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

 

 

Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 



 

 

 

 

IV. Uji Hipotesis 

 
Regression 

 

 

Variables Entered/Removeda 

Model Variables Entered 

Variables 

Removed Method 

1 LingkunganKerjaX

3, MotivasiX2, 

KompetensiX1b 

. Enter 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

b. All requested variables entered. 

 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,660a ,436 ,400 1,946 

a. Predictors: (Constant), LingkunganKerjaX3, MotivasiX2, KompetensiX1 

b. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 137,432 3 45,811 12,098 ,000b 

Residual 177,979 47 3,787   

Total 315,412 50    

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

b. Predictors: (Constant), LingkunganKerjaX3, MotivasiX2, KompetensiX1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 5,144 2,203  2,335 ,024 

KompetensiX1 ,494 ,101 ,566 4,873 ,000 

MotivasiX2 ,046 ,087 ,059 ,533 ,596 

LingkunganKerjaX3 ,170 ,103 ,194 1,654 ,105 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value 12,31 19,35 16,18 1,658 51 

Std. Predicted Value -2,330 1,916 ,000 1,000 51 

Standard Error of Predicted 

Value 

,290 1,009 ,522 ,158 51 

Adjusted Predicted Value 12,76 19,41 16,16 1,656 51 

Residual -4,495 4,954 ,000 1,887 51 

Std. Residual -2,310 2,546 ,000 ,970 51 

Stud. Residual -2,382 2,660 ,005 1,017 51 

Deleted Residual -4,778 5,408 ,020 2,079 51 

Stud. Deleted Residual -2,513 2,855 ,008 1,045 51 

Mahal. Distance ,132 12,465 2,941 2,597 51 

Cook's Distance ,000 ,178 ,026 ,044 51 

Centered Leverage Value ,003 ,249 ,059 ,052 51 

a. Dependent Variable: KinerjaGuruY 
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