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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Profesi guru bukan sekedar wahana untuk menyalurkan hobi ataupun 

sebagai pekerjaan sambilan, akan tetapi merupakan pekerjaan yang harus 

ditekuni untuk mewujudkan keahlian profesional secara maksimal. Sebagai 

tenaga professional, guru memegang peranan dan tanggung jawab yang 

penting dalam pelaksanaan program pembelajaran di sekolah. Selain itu, 

guru juga memiliki tanggung jawab atas ketercapaian tujuan pembelajaran 

di sekolah. 

 Dalam meningkatkan pendidikan harus memperhatikan komponen-

komponen pendidikan, seperti yang dinyatakan Umar dan La Sulo 

(2005:60-61) menyatakan sejumlah komponen pendidikan yaitu masukan 

mentah (raw input) yaitu murid yang akan diproses menjadi tamatan 

(output), masukan instrumental (instrumental input) berupa guru, 

administrasi sekolah,kurikulum, anggaran pendidikan, prasarana dan 

saranadan masukan lingkungan (environmental input). 

Komponen-komponen pendidikan tersebut memiliki peran penting. 

Salah satu peran penting ada pada guru, karena merupakan ujung tombak 

dalam proses pembelajaran. Guru menduduki posisi yang sangat strategis 

yang akan memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas hasil belajar 
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siswa. Seperti yang dinyatakan Aqib (2002:22) bahwa guru adalah faktor 

penentu bagi keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan 

sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Lebih lanjut dinyatakan 

Djamarah (2002:32) bahwa guru merupakan komponen yang berpengaruh 

dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan demikian jelas 

bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan 

adalah guru. Jika para guru tersebut menjalankan prinsip-prinsip 

profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya, akan 

menghasilkan kinerja yang baik. 

Keberhasilan guru dalam proses pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kinerja guru sebagai pendidik. Kinerja guru adalah seluruh usaha guru 

untuk mengantarakan proses pembelajaran mencapai tujuan pendidikan, 

meliputi kegiatan yang menyangkut tugas profesionalnya sebagai guru dan 

tugas pengembangan pribadi guru. Menurut Soedijarto (dalam Kunandar, 

2007:57) Tugas profesional guru mencakup suatu rentetan kegiatan, dimulai 

dari kegiatan merencanakan pengajaran, menyajikan, mengevaluasi, hingga 

memberikan tindak lanjut dari hasil evaluasi. Tugas pengembangan pribadi 

guru bertujuan untuk menungkatkan kemampuan profesi dan akademis 

berupa kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk menambah, memperluas, 

dan memperdalam ilmu yang ditekuni, melatih berbagai keterampilan dan 

keahlian menggunakan berbagai metode pengajaran, meningkatkan 
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keahlian dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi pendidikan, 

serta aktivitas-aktivitas dalam berbagai komunitas masyarakat ilmiah. 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru baik hanya 

menyangkut tugas profesional saja, melainkan juga pengembangan pribadi 

guru. Profesionalitas guru pada intinya adalah kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Menurut 

Ashan (dalam Mulyasa,2007), Kompetensi dapat diartikan sebagai 

pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang 

yang telah menjadi bagian dari darinya sehingga dia dapat melakukan 

perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya. Kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, 

keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh 

setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya (Direktorat 

Tenaga Kependidikan Depdiknas 2003). Lebih lanjut Gordon (dalam 

Mulyasa,2007) merinci beberapa aspek atau ranah yang ada dalam aspek 

kompetensi, yakni pertama, pengetahuan yaitu kesadaran dalam bidang 

kognitif. Kedua, pemahaman: kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki 

oleh individu. Ketiga, kemampuan yaitu suatu sesuatu yang dimiliki oleh 

seseorang untuk melakukan tugas atau pekerjaan yang dibebankan 

kepadanya. Keempat, nilai yaitu suatu standar perilaku yang telah diyakini 

dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Kelima, sikap 
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yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi 

terhadapsuatu rangsangan yang datang dari luar. Keenam, minat yaitu 

kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut 

Pusposutarjo (dalam kunandar 2007:53), seseorang dianggap kompeten 

apabila telah memenuhi persyaratan: (1) landasan kemampuan 

pengembangan kepribadian; (2) kemampuan penguasaan ilmu dan 

keterampilan; (3) kemampuan berkarya; (4) kemampuan menyikapi dan 

berperilaku dalam berkarya sehingga dapat mandiri, menilai, dan 

mengambil keputusan secara bertanggung jawab; (5) dapat hidup 

bermasyarakat dengan bekerja sama, saling menghormati dan menghargai 

nilai-nilai pluralisme serta kedamaian. Standar kompetensi guru meliputi 

empat komponen, yaitu: (1) penelolaan pembelajaran; (2) pengembangan 

potensi; (3) penguasaan akademik; (4) sikap kepribadian. Secara 

keseluruhan standar kompetensi guru terdiri dari tujuh kompetensi, yaitu: 

(1) penyusunan rencana pembelajaran; (2) pelaksanaan interaksi belajar 

mengajar; (3) penilaian prestasi belajar pesrta didik; (4) pelaksanaan tindak 

lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik; (5) pengembangan 

profesi; (6) pemahaman wawasan pendidikan; (7) penguasaan bahan kajian 

akademik (Direktorat Tenaga Kependidikan Depdiknas, 2003) 

Menurut Suparlan (2005), upaya peningkatan mutu pendidik tenaga 

kependidikan tidak dapat dilepaskan dengan aspek-aspek penting sebagai 

berikut: (1) gaji dan standar kesejahteraan yang layak untuk kehidupan, (2) 
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standar kualifikasi, (3) standar kompetensi dan upaya peningkatannya, (4) 

sistem sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan dan alih profesi yang 

tidak memenuhi standar kompetensi, (5) seleksi yang jujur dan transparan, 

(6) standar pembinaan karir, (7) penyiapan calon pendidikdan tenaga 

kependidikan yang selaras dengan standar kompetensi, dan lebih 

menekankan praktik mengajar daripada teori semata-mata, (8) sistem diklat 

di lembaga inservice training dan pendidikan profesi di LPTK, on the job 

training (OTJ) di sekolah, dan (9) pemberdayaan organisasi pembinaan 

profesional seperti KKG, MGMP, MKKS, dan MKPS 

Agar kinerja guru meningkat perlu diberi peluang atau kesempatan 

dalam mengembangkan segenap potensinya misalnya melalui peningkatan 

pendidikan, diikutsertakan dalam kegiatan seminar, lokakarya, MGMP, 

serta pendidikan dan pelatihan lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan tersebut 

diharapkan kinerja guru akan meningkat dengan semakin baiknya 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, termasuk juga kemampuan 

memanfaatkan teknologi informasi untuk kepentingan pembelajaran 

Bila diamati di lapangan, tampak sebagian guru sudah menunjukkan 

kinerja baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya, artinya sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi guru seperti: melaksanakan kegiatan dalam 

membuat program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

melaksanakan penilaian, melaksanakan ulangan harian, menyusun dan 

melaksanakan program perbaikan dan pengayaan dan mengadakan 
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pengembangan bidang pengajaran yang menjadi tanggung jawabnya. Akan 

tetapi masih ada sebagian kinerja guru yang rendah antara lain: guru 

mengajar tanpa persiapan yang matang atau sekedar menyampaikan materi 

ajar dan mengajar secara monoton selain itu fenomena bahwa sebagian guru 

mengajar hanya sebagai rutinitas dan tanpa adanya inovasi dalam 

pembelajaran. Metode yang digunakan dalam mengajar masih banyak 

menggunakan metode ceramah, mencatat, dan kurang menggali kreativitas 

siswa. Sementara persiapan mengajar yang berupa rencana pelaksanaan 

pembelajaran hanya sebagai formalitas administrasi bahkan ada juga guru 

yang tidak membuat administrasi perangkat pembelajaran sebagai bahan 

persiapan untuk mengajar. Fenomena lain yang di dapat dalam penelitian 

pendahuluan berkenaan dengan kualifikasi akademik yang dimiliki guru-

guru, dari data yang diambil dari kepegawaian tenaga guru DEPAG Brebes 

MTs Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes tahun 2007 

tercatat 80% guru-guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten 

Brebes yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik. Selain itu 

apabila dilihat dari hasil ujian Nasional, selama tiga tahun terahir ini MTs 

Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes belum mencapai target 

kelulusan 100%. Keadaan ini terkait dengan kualitas kinerja guru MTs 

Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes , karena kinerja guru 

sangat berpengaruh dalam proses pendidikan di sekolah. Rendahnya kinerja 

guru dapat berpengaruh pada kualitas pendidikan menjadi rendah pula. 
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Kualitas pendidikan yang baik akan terwujud apabila dilaksanakan oleh 

guru-guru profesional atau guru yang kinerjanya baik. 

Selain faktor yang menunjang guru untuk bekerja (kinerja) yang baik 

selain professional,kesejahteraan guru dan kepuasan kerja. Artinya guru 

merasa puas atas perilaku organisasi dan dipenuhi semua hak-haknya, maka 

diharapkan  akan bekerja dengan penuh semangat dan tanggung jawab. 

Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003, disebutkan bahwa pendidik berhak 

memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan 

memadai, serta penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor penting untuk 

mendapatkan hasil kerja yang optimal. Menurut Siagian (2003:297) 

kepuasan kerja dapat memacu prestasi kerja yang lebih baik. Oleh karena 

itu ketika seseorang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan 

berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang 

dimilikinya untuk menyelesaikan tugas pekerjaannya. 

Oleh karena itu, menurut Vroom menyatakan bahwa kepuasan kerja 

merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara 

keseluruhan memuaskan kebutuhannya (As’ad, 2001:104). Berbagai hasil 

penelitian yang dilakukan oleh para ahli menunjukkan bahwa faktor utama 

ketidakpuasan kerja adalah kompensasi yang tidak sesuai dengan harapan. 

Di samping itu adanya ketidakpuasan terhadap kompensasi yang diterima 

dapat menimbulkan perilaku negatif yang bisa dilihat dari menurunnya 
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komitmen yang pada ahirnya akan menurunkan prestasi kerjanya (Noe, 

1994:135).  

Kepuasan kerja guru merupakan sasaran penting dalam manajemen 

sumber daya manusia, karena secara langsung maupun tidak langsung akan 

mempengaruhi produktivitas kerja. Suatu gejala yang dapat membuat 

kurang baiknya kondisi organisasi sekolah adalah rendahnya kepuasan kerja 

guru. Fenomena yang ada di MTs Swasta di kecamatan Bulakamba sesuai 

dengan penelitian pendahuluan dengan beberapa guru di MTs Swasta 

Bulakamba, masih terdapat ketidakpuasan kerja diantara mereka. Masih 

terdapat kemangkringan, rendahnya semangat kerja dan ketidak puasan 

terhadap keadaan tempat karja serta keadaan siswa. Guru mengeluh tidak 

hanya faktor insentif yang dirasa rendah bagi mereka dan kurang memenuhi 

kebutuhan ekonomi yang semakin lama semakin meningkat. Di lain pihak 

ada dari mereka yang menurun semangatnya dalam mengajar, merasa 

bosan, jenuh dengan pekerjaan, guru merasa dikejar-kejar menyelesaikan 

materi pelajaran yang banyak tanpa melihat kualitas dan daya serap murid 

terhadap pelajaran yang diajarkannya (Wawancara dengan Guru-guru MTs 

Swasta Hasyim Asy’ari pada tanggal 10 september 2007) 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul penelitian 

ini ”Pengaruh Profesional Guru, Kompensasi dan Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Kerja Guru MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba Brebes” 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja guru, antara lain sebagai berikut : 

1. Guru-guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes ada 

yang belum memenuhi standar akademik tenaga kependidikan. 

2. Guru–guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes ada 

yang mengajar tidak sesui dengan bidang keahliannya / latar belakang 

pendidikannya 

3. Kondisi guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes 

sangat bervariasi baik ditinjau dari usia, latar belakang pendidikan, 

pengalaman kerja maupun masa kerja yang dimiliki. 

4. Guru-guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes masih 

ada yang tidak mempersiapkan materi pembelajaran secara sitematis. 

5. Pendidikan dan pelatihan merupakan penunjang guru untuk bekerja 

dengan baik, adapun pendidikan dan pelatihan di kecamatan Bulakamba 

Brebes masih sangat kurang 

6. Gaji yang diterima belum memenuhi harapan guru, persentasinya masih di 

bawah gaji PNS. 

7. Ketidak puasan yang ada di MTs Swasta Bulakamba karna adanya faktor 

finansial yang berbeda 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

penelitian secara umum sebagai berikut. Bagaimanakah pengaruh pendidikan dan 

pelatihan guru, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru MTs Swasta 

di Kecamatan Bulakamba? Rumusan masalah tersebut dapat dijabarkan menjadi 

beberapa pernyataan penelitian sebagai berikut : 

1. Seberapa besar pengaruh pendidikan dan pelatihan guru terhadap kinerja 

guru MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 

2. Seberapa besar pengaruh kompensasi guru terhadap kinerja guru MTs 

Swasta di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 

3. Seberapa besar pengaruh kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru MTs 

di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 

4. Seberapa besar pengaruh secara bersama-sama pendidikan dan pelatihan  

guru, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru MTs Swasta 

di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Mengacu pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan 

penelitian adalah ingin mengetahui : 

1. Pengaruh pendidikan dan pelatihan guru terhadap kinerja  guru MTs 

Swasta di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

2. Pengaruh kompensasi guru terhadap kinerja guru MTs Swasta di 

kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
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3. Pengaruh Kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru MTs Swasta di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

4. Pengaruh gabungan antara pendidikan dan pelatihan guru, kompensasi dan 

kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru MTs Swasta di Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi penelitian sejenis sebagai salah satu bahan pustaka dalam rangka 

mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenan dengan 

pendidikan dan pelatihan guru, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja 

guru. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba dan untuk mengambil 

kebijakan bagi Kepala Sekolah di Kecamatan Bulakamba Brebes. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kinerja Guru 

1. Kinerja Guru 

Kinerja anggota suatu organisasi sangat besar pengaruhnya bagi tercapai 

atau tidaknya tujuan organisasi tersebut. Oleh karena itu baik tidaknya organisasi 

sangat bergantung kepada bagaimana para anggota organisasi tersebut mampu 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan 

kepadanya. Kualitas kerja anggota suatu organisasi dilandasi oleh sikap 

pengetahuan dan keterampilan seseorang dalam melaksanakan tugas yang menjadi 

tanggung jawabnya. 

Kata kinerja atau prestasi kerja berasal dari kata ”performance” yang 

menurut Mangkunegara (2005:67) diartikan sebagai prestasi kerja sesungguhnya 

yang dicapai seseorang. Sehingga kineja dapat diartikan sebagai hasil kerja yang 

dapat dilihat secara kuantitas dan kualitas yang dicapai seseorang dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Menurut Fatah (2003), kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan yang didasari 

oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap serta motivasi untuk menghasilkan 

sesuatu. Sedangkan Simamora (1999:423) menyatakan bahwa kinerja diartikan 

sebagai sesuatu pencapaian persyaratan pekerjaan tertentu yang ahirnya secara 

langsung dapat tercermin dari output yang dihasilkan baik kuantitas maupun 

kualitasnya. Mengacu pada pengertian tersebut kinerja merupakan hasil pekerjaan 
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secala kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang melalui suatu upaya yang 

disengaja dengan menggunakan seluruh potensi yang dimilikinya baik berupa 

pengetahuan, sikap maupun keterampilan sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan. 

Dalam organisasi sekolah maka yang dimaksud kinerja seseorang guru 

adalah hasil yang dicapai dalam kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh 

seseorang atau sekelompok guru di dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang 

dicapai anak didiknya. Berhasil atau tidaknya tujuan sekolah sangat ditentukan 

oleh kinerja para gurunya. Sebagaimana dikemukakan oleh sanusi (1991:38) 

menyatakan : 

Kinerja guru sebagai pengajar mencakup tiga aspek kemapuan yang 

meliputi :(1) Kemampuan profesional yang terdiri dari : penguasaan materi 

pelajaran, penguasaan dan penghayatan atas landasan kependidikan dan keguruan, 

serta penguasaan terhadap proses pendidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. 

(2) Kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tujuan 

kerja dan lingkungan sekitar pada waktu menjalankan tugas sebagai guru, (3) 

Kemampuan personal yang meliputi penampilan positif terhadap situasi, 

pemahaman dan penghayatan nilai-nilai guru dalam setiap penampilannya agar 

menjadi panutan siswa. Berdasarkan pendapat tersebut di atas berarti seorang guru 

dalam menjalankan tugas kesehariannya dituntut untuk menguasai bahan ajar, 

cara penyampaian dan pengukuran kegiatan pembelajaran, kemampuan 

menempatkan diri sesuai dengan profesinya sebagai guru dalam kedudukannya 

sebagai panutan siswa. 
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Kinerja yang berkaiatan dengan tugas guru menurut Abu dan Widodo 

(1991:99) adalah tugas sebagai guru yang meliputi mengajar, membimbing dan 

memotivasi peserta didik. Secara rinci tugas tersebut terpusat pada: (1) mendidik 

anak dengan titik berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang; (2) memberi fasilitas pencapaian tujuan 

melalui pengalaman belajar yang memadai; dan (3) membantu perkembangan 

aspek-aspek dari pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuain diri. Dalam 

Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 

dinyatakan bahwa guru bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dalam 

pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Secara lebih terperinci disebutkan oleh Toeti dan Udin (1995:5) bahwa 

tugas guru yaitu: (1) merencanakan, mencakup antara lain menentukan tujuan 

belajar siswa, bagaimana cara siswa mencapai tujuan tersebut, sarana apa yang 

diperlukan; (2) mengatur apa yang telah direncanakan dan mencakup pengetahuan 

tentang bentuk dan macam kegiatan yang harus dilaksanakan, bagaimana semua 

komponen dapat bekerja sama mencapai tujuan yang telah ditentukan; (3) 

mengarahkan, dengan pengarahan yang baik dari guru maka proses balajar 

mengajar diharapkan dapat berjalan lebih lancar; (4) mengevaluasi untuk 

mengetahui apakah perencanaan, pengaturan, dan pengarahannya dapat berjalan 

dengan baik atau masih memerlukan perbaikan. 

Tugas-tugas guru tersebut harus diupayakan secara profesional karena 

kinerja menurut Danim (2002:23) adalah pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan 
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profesinya, yang menuntut keahlian tinggi, tanggung jawab dan kesetiaan. Kriteria 

guru yang profesional yang dikemukakan oleh Samana (1994:61) adalah (1) guru 

menguasai bahan ajar; (2) guru mampu mengelola program balajar mengajar; (3) 

guru mampu mengelola kelas; (4) guru mampu menggunakan media dan sumber 

pengajaran; (5) guru menguasai landasan-landasan kependidikan; (6) guru mampu 

mengelola  interaksi belajar mengajar; (7) guru mampu menilai prestasi belajar 

siswa untuk kepentingan pengajaran; (8) guru mengenal fungsi serta progaram 

pelayanan bimbingan dan penyuluhan; (9) guru mengenal dan mampu ikut 

penyelenggaraan administrasi sekolah; (10) guru memahami prinsip-prinsip 

penelitian pendidikan untuk kepentingan pengajaran. 

Dessler (1993:2) Mengatakan bahwa kinerja adalah perilaku yang  

berhubungan dengan kinerja seseorang. Kerja merupakan kebutuhan seseorang. 

Kebutuhan tersebut bermacam-macam berkembang dan berubah dan bahkan 

sering tidak didasari oleh pelakunya. Seseorang bekerja karena ada sesuatu yang 

ingin dicapainya dan orang tersebut berharap dengan melakukan pekerjaan akan 

membawa kedalam keadaan yang lebih baik dan memuaskan. 

Dalam kaitannya dengan masalah kinerja, Sanusi (1991:30) menyatakan 

bahwa kinerja berarti moral, semangat, karakter sesorang yang mendasari perilaku 

bekerja. Oleh karena itu kinerja dan jenis pekerjaan memiliki keterkaitan yang 

sangat erat. Kinerja memiliki makna positif dalam arti narmatuve, seperti kualitas 

kerja, disiplin, jujur, giat, produktif dan sebagainya. Oleh karena itu untuk dapat 

meningkatkan kinerja seseorang diperlukan penilaian husus yang dilakuakan oleh 

seseorang yang memiliki sesuatu yang sesuai dengan bidangnya. 
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Dari pengertian kinerja di atas bisa ditarik simpulan, bahwa kinerja guru 

adalah kemampuan guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kegiatannya 

dalam proses belajar mengajar meliputi : (1) menguasai landasan pendidikan, (2) 

mengasai bahan pelajaran, (3) menyusun program pembelajaran, (4) 

melaksanakan progaram pengajaran (5) menilai hasil dan proses belajar yang telah 

dilaksanakan, (6) menyelenggarakan program bimbingan, (7) menyelenggarakan 

administrasi sekolah, (8) berinteraksi dengan teman sejawat atau masyarakat. 

 

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut panji (1998:14) dijelaskan bahwa kinerja seseorang dipengaruhi 

oleh beberapa hal, yang diantaranya sebagai berikut :(1) motivasi seseorang dalam 

memasuki pekerjaan (2) cara pandang seseorang terhadap pekerjaan, (3) 

lingkungan pekerjaan,(4) fasilitas dalam pekerjaan. (5) ketenangan dan semangat 

kerja,(6) tugas dan jabatan sesuai dengan kemampuan dan minatnya, (7) 

kesempatan untuk berkarir, (8) keamanan dan kenyamanan bekerja, (9) rekan 

sekerja, (10) kompensasi atau imbalan,(11) kepribadian dan kehidupan emosional 

seseorang. 

Menurut Walton Kossen (1993:14) menyebutkan delapan faktor yang 

mempengaruhi kinerja bawahan yaitu : (1) kompensasi yang memadai dan wajar, 

(2) kondisi kerja yang aman dan sehat, (3) kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan, (4) kesempatan untuk pertumbuhan belanjut dan ketentraman, (5) 

rasa ikut memiliki, (6) hak-haknya diperhatikan,(7) ruang kehidupan kerja dan 8) 

relevansi sosial dari kehidupan kerja. 
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Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru menurut Steers 

(1985:147) ada tiga faktor yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu : 

1) Kemampuan, perangai dan minat seseorang bekerja. Ketiga hal tersebut 

merupakan ciri-ciri individu yang sangat menentukan kemampuan bekerja dan 

dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi. Sifat dapat dianggap relative 

mantap sepanjang waktu walaupun mungkin akan timbul beberapa perubahan 

akibat interaksi dari luar semisal latihan. 

2) Kejelasan dan penerimaan atas peran. Pengertian dan penerimaan seorang 

individu atas tugas yang dibebankan kepadanya, semakin jelas pengertian 

pekerjaan mengenai persyaratan dan sasaran pekerjaanya maka semakin besar 

energi yang dapat dikerahkan bagi kegiatan-kegiatan kearah tujuan organisasi. 

3) Motivasi dan kinerja. Kinerja dimulai dari pengkuan yang jelas, faktor-faktor 

yang mendukung motivasi dan kinerja dari individu dapat meliputi : kemauan, 

perangai, kepribadian, minat dan perseosi peranan. Sedangkan faktor 

organisasi dapat meliputi pembentukan struktur, gaya kepemimpinan, sistem 

imbalan dan lain sebagainya. 

Dalam penelitian ini kinerja guru yang kami maksud adalah kemampuan 

guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yang kegiatannya dalam proses belajar 

mengajar meliputi : (1) merencanakan program pembelajaran, (2) kemampuan 

melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar, (3) kemampuan menilai 

proses belajar mengajar (4) menyelenggarakan administrasi sekolah. 
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B. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) 

Pendidikan dan pelatihan (diklat) terdiri dari 2 (dua) kata yaitu pendidikan 

dan pelatihan. Pendidikan adalah segala usaha sadar untuk membina kepribadian, 

mengembangkan pengetahuan, dan kemampuan jasmaniah dan rohaniah agar 

mampu melaksanakan tugas (Penyusun Buku Materi Latihan Prajabatan 1990). 

Admodiwirio (1993:3) menyatakan bahwa pendidikan adalah uasaha sadar untuk 

membina kepribadian dan menhembangkan kesempurnaan manusia Indonesia, 

jasmani dan rohani yang berlangsung seumur hidup, baik di dalam maupun di luar 

sekolah dalam rangka pembangunan persatuan Indonesia dan masyarakat adil 

makmur berdasarkan pancasila. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional memberikan definisi pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketermpilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. 

Sedangkan pelatihan menurut Mathis dan Jakson (2004:5) adaalah suatu 

proses di mana orang-orang mencapai tujuan tertentu untuk mencapai tujuan 

organisasi. Hasibuan (1994:77) pelatihan adalah suatu proses pendidikan 

terorganisir, sehingga karyawan belajar pengetahuan, teknik pengajaran, dan 

keahlian untuk tujuan tetentu. Admodiwirio (1993) memberikan definisi pelatihan 

adalah bagian dari pendidikan yang mengkaitkan proses belajar untuk 

meningkatkan ketermpilan di luar sistem pendidikan yang berlaku dalam waktu 

yang relatif singkat dan dengan metode yang mengutamakan praktik daripada 
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teori. Sedangkan pelatihan menurut Notoatmodjo (1992:94) adalah suatu pelatihan 

yang ditujukan untuk para pegawai dalam hubungan dengan peningkatan 

kemampuan pekerjaan egawai saat ini. Dengan demikian pendidikan dan 

pelatihan (diklat) merupakan pendidikan pegawai termasuk di dalamnya para guru 

yang berkaitan dengan usaha peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif. 

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pendidikan dan pelatihan 

(diklat). Pada dunia pendidikan, istilah tersebut sekarang ini telah berkembang 

dengan berbagai pengistilahan yang pada dasarnya memiliki substansi yang 

sejenis dengan penetaran, bimbingan teknis, advokasi, sosialisasi, ataupun 

workshop yang kesemuanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia. 

Handoko (1995) menggunakan istilah penataran merupakan  usaha 

memperbaiki penguasaan berbagai pengetahuan, keterampilan, dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin serta menyiapkan karyawan untuk 

melukakan pekerjaan-pekerjaan sekarang (Handoko, 1995). Sedangkan Nadler 

(1982:8) mendifinisikan penataran adalah: seluruh aktivitas yang direncanakan 

untuk meningkatkan unjuk kerja karyawan yang sekarang sedang bekerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas penulis dapat memberi simpulan 

bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) ataupun penataran memiliki persamaan 

yaitu merupakan salah satu praktik sumber daya manusia yang berfokus pada 

identifikasi, pengkajian serta melalui proses belajar yang terencana berupaya 

untuk membantu mengembangkan kemampuan-kemampuan kunci yang 
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diperlukan agar individu dapat melaksanakan pekerjaannya saat itu maupun di 

masa depan. 

 

1. Tujuan Pendidikan dan Pelatihan 

Tim penyusun bahan pendidikan dan pelatihan prajabatan (1990:85) 

menegaskan bahwa tujuan diadakan pendidikan dan pelatihan adalah : (1) 

meningkatkan pengabdian, danketerampilan; (2) menciptakan adanya pola pikir 

yang sama; (3) menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik; 

(4) membina karir pegawai. 

Admodiwirio (1993:23) menyatakan bahwa tujuan pendidikan dan 

pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan kepribadian guna 

memenuhi jabatan dalam pekerjaannya. 

Tujuan penataran dalam bidang pendidikan yang selanjutnya kepada 

peserta nantikan akan mendapatkan surat tanda tamat pendidikan dan latihan 

(STTPL), dan secara rinci bahwa tujuan pendidikan dan pelatihan menurut 

Nurtain (1997:32) adalah sebagai berikut : (1) peningkatan program pengajaran 

dan proses belajar mengajar sehingga dapat ikut mendorong perkembangan 

pendidikan, (2) memperkenalkan guru-guru dengan berbagai sumber media dan 

materialnya, (3) memantapkan sedikitnya empat kompetensi, yaitu kompetensi 

pengetahuan akademis, kompetensi profesional, kompetensi seni dan keterampilan 

teknis, dan keterampilan bermasyarakat, (4) belajar memperkembangkan, 

mencoba menerapkan, dan menilai prosedur dan pelaksanaan praktik hal-hal yang 

baru dalam pengajaran, (5) membekali guru secara konstan sesuai dengan 
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perubahan-perubahan dalam pengembangan kurikulum sekolah, (6) lebih 

memperluas horizon pengetahuan akademis, profesional dan teknis baik dalam 

bentuk isi, metode maupun keterampilan yang harus dikuasai, (7) membuka 

kesempatan bagi guru-guru untuk mengembangkan dirinya sendiri secara 

profeional. 

Melalui kegiatan penataran ataupun pendidikan dan pelatihan diharapkan 

memberikan sumbangan yang positif terhadap perubahan perilaku guru dalam 

mengajar. 

 

2. Jenis Pendidikan dan Pelatihan 

Terkait dengan pendidikan dan pelatihan ataupun penataran bagi guru, ada 

yang berkaitan langsung dengan peningkatan profesionalisme guru, dan ada pula 

yang tidak secara langsung berkaitan dengan peningkatan profesionalisme guru. 

Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan langsung dengan peningkatan 

profesionalisme guru, antara lain: (a) Penataran bidang studi/mata pelajaran, (b) 

Penataran pengembangan kurikulum, (d) Penataran pembuatan media 

pembelajaran,(e) Penataran penggunakan alat peraga, dan sejenisnya. 

Sedangkan pendidikan dan pelatihan ataupun penataran yang tidak 

berkaitan langsung dengan peningkatan profesionalisme guru, antara lain: (a). 

Penataran partisipasi masyarakat, (b). Penataran pengelolaan perpustakaan, dan 

sejenisnya. Meskipun penataran tidak berkaitan langsung dengan masalah 

peningkatan profesionalisme guru, namun juga memiliki kebermanfaatan dalam 
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hal pembentukan sikap berorganisasi, kerja sama, kepribadian, pengambilan 

keputusan, dan lain sebagainya. 

Adapun proses pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan 

menghasilkan perubahan tingkah laku, peningkatan kemampuan kognitif, afektif, 

dan psikomotor. Dengan demikian yang dapat diberi simpulan bahwa pendidikan 

dan pelatihan (diklat) yang berkaitan langsung dengan peningkatan 

profesionalisme guru, antara lain: (a) Penataran bidang studi/mata pelajaran, (b) 

Penataran pengembangan kurikulum, (d) Panataran pembuatan media 

pembelajaran, (f) Penataran penggunakan alat peraga. 

 

C. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Kompensasi merupakan istilah luas yang berkaitan dengan imbalan-

imbalan finansial yang diterima oleh orang-orang melalui hubungan kepegawaian 

mereka dengan sebuah organisasi. Pada umumnya, bentuk kompensasi adalah 

finansial karena pengeluaran moneter yang dilakukan oleh organisasi. 

Pengeluaran-pengeluaran moneter seperti itu bisa segera (kewajiban dalam 

periode waktu yang singkat) seperti gaji mingguan, atau bulanan pegawai. Dan 

contoh dari moneter tertangguh (kewajiban perusahaan/organisasi di kemudian 

hari), seperti gaji pensiun, imbalan/bonus dll. (Simamora, 1997:541) 

Dalam suatu organisasi masalah kompensasi merupakan hal yang sangat 

kompleks, namun paling penting bagi pegawai maupun organisasi itu sendiri. 

Pemberian kompensasi kepada pegawai harus mempunyai dasar yang logis dan 
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rasional. Namun demikian faktor-faktor emosional dan perikemanusiaan tidak 

boleh diabaikan. 

Kompensasi sangat penting bagi pegawai itu sendiri sebagai individu, 

karena besarnya kompensasi merupakan pencerminan atau ukuran nilai pekerjaan 

pegaiwai itu sendiri. Sebaliknya besar kecilnya kompensasi dapat mempengaruhi 

prestasi kerja, motivasi dan kepuasan kerja pegawai. Apabila kompensasi 

diberikan secara tepat dan benar para pegawai akan memperoleh kepuasan kerja 

dan termotivasi untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.(Soekidjo, 2003:153) 

Menurut Hasibuan (2007:118) kompensasi adalah semua pendapatan yng 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima pegawai 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Kompensasi 

dibedakan menjadi dua yaitu :1) kompensasi langsung (direct compensation) 

berupa gaji, upah, dan upah insentif dan 2) kompensasi tidak langsung (indirect 

compentasion) atau kesejahteraan karyawan seperti jaminan kesehatan, gaji penuh 

dengan tanpa memperhitungkan faktor yang lain yang mengurangi jam kerja. 

Sedangkan menurut Mangkunegara (2001:83) kompensasi sebagai sistem 

reward atau imbalan. Merupakan keseluruhan paket keuntungan sehingga 

organisasi bisa sesuatu yang bermanfaat bagi anggotanya serta diikuti bagaimana 

mekanisme dan prosedur imbalan didistribusikan. Sistem imbalan bisa mencakup 

gaji, penghasilan, uang pensiun, uang liburan, promosi keposisi yang lebih tinggi 

(berupa gaji dan keuntungan yang lebih tinggi). Juga berupa asuransi keselamatan 

kerja, transfer secara horisontal untuk mendapat posisi yang lebih menentang atau 

keposisi utama untuk pertumbuhan dan pengembangan berikutnya, serta berbagai 
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macam bentuk pelayanan. Dalam sistem imbalan terdapat struktur tugas dan 

prosedur secara luas yang memungkinkan organisasi untuk melakukan 

penambahan, penghapusan, atau penyesuaian segi-segi pekerja guna menambah 

ketertarikan bagi karyawan secara intrinsik. Dengan demikian, sistem imbalan 

tidak hanya terwujud promosi dan peningkatan gaji atas dasar kecakapan, tetapi 

bagaimana basis sistem ini dijamin. 

Kompensasi yang penulis maksud dalam hal ini adalah imbalan yang 

diterima pegawai secara langsung kerena telah memberikan kontribusinya kepada 

institusi yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan, penghargaan dan lain-lain. 

 

2. Tujuan Sistem Kompensasi 

Menurut Sukidjo(2003:157) Pemberian kompensasi dalam suatu 

organisasi harus diatur sedemikian rupa sehingga merupakan sistem yang baik 

dalam organisasi. Dengan sistem yang baik akan dicapai tujuan-tujuan,antar lain 

sebagai berikut : 

a. Menghargai Prestasi Kerja 

 Dengan pemberian kompensasi yang memadai adalah suatu 

penghargaan organisasi terhadap prestasi kerja para karyawannya. 

Selanjutnya akan mendorong perilaku-perilaku karyawan sesuai yang 

diinginkan organisasi. 

b. Menjamin Keadilan 

 Dengan adanya sistem kompensasi yang baik akan menjamin 

terjadinya keadilan di antara karyawan dalam organisasi. Masing-masing 
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karyawan akan memperoleh imbalan yang sesuai dengan tugas, fungsi, 

jabatan dan prestasi kerjanya. 

c. Mempertahankan Karyawan 

 Dengan kompensasi yang baik, para karyawan akan betah atau 

bertahan bekerja pada organisasi itu. Hal ini berarti mencegah keluarnya 

karyawan dari organisasi itu untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. 

d. Memperoleh Karyawan yang Bermutu 

 Dengan sistem kompensasi yang baik akan menarik lebih banyak 

calon karyawan. Dengan banyaknya pelamar akan lebih banyak mempunyai 

peluang untuk memilih karyawan yang bermutu tinggi 

e. Pengendalian Biaya 

 Dengan pemberian kompensasi yang baik, akan mengurangi 

seringnya melakukan rekruitmen, sebagai akibat dari makin seringnya 

karyawan yang keluar mencari pekerjaan yang lebih memungkinkan. Hal ini 

berarti menghemat biaya untuk rekruitmen dan seleksi calon karyawan baru. 

f. Memenuhi Peraturan-Peraturan 

 Sistem administrasi kompensasi yang baik merupakan tuntutan dari 

pemerintah (hukum). Suatu organisasi yang baik dituntut adanya sistem 

administrasi kompensasi yang baik pula. 

 

3. Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Kompensasi 

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kompensasi, antara lain 

sebagai berikut Hasibuan (2007:127-129) 
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a. Penawaran dan Permintaan Tenaga Kerja 

 Jika pencari kerja (penawaran) lebih banyak dari pada lowongan 

pekerjaan (permintaan) maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya jika 

pencari kerja sedikit dari pada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif 

semakin besar. 

b. Keamuan dan Kesediaan Perusahaan 

 Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar 

semakin baik maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi 

sebaliknya jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar 

kurang maka tingkat kompensasi relatif kecil. 

c. Serikat buruh/Organisasi Karyawan 

 Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh maka tingkat 

kompensasi semakin besar. Sebaliknya jika serikat buruh tidak kuat dan 

kurang berpengaruh maka tingkat kompensasi relatif kecil 

d. Produktivitas Kerja Karyawan 

 Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak maka 

kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya kalau produktivitas kerja buruk 

serta sedikit maka kompensasinya kecil. 

e. Pemerintah dengan Undang-undang dan Keppres 

 Pemerintah dengan undang-undang dan keppres menetapkan 

besarnya batas upah/balas jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat 

penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenang menetapkan besarnya 
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balas jasa bagi karyawan. Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat 

dari tindakan sewenang-wenang. 

f. Biaya Hidup/Cost of Living 

 Apabila biaya hidup di daerah itu tinggi maka tingkat 

kompensasi/upah semakin besar. Sebaliknya, jika tingkat biaya hidup di 

daerah itu rendah maka tingkat kompensasi/upah relatif kecil 

g. Posisi Jabatan Karyawan 

 Karyawan yang menduduki jabatan yang lebih tinggi akan 

menerima gaji/kompensasi lebih besar. Sebaliknya karyawan yang 

menduduki jabatan yang rendah akan memperoleh gaji/kompensasi yang 

kecil. Hal ini wajar karena seseorang yang mendapat kewenangan dan 

tanggung jawab yang besar harus mendapatkan gaji/kompensasi yang lebih 

besar pula. 

h. Pendidikan dan Pengalaman Kerja 

 Jika pendidikan lebih tinggi dan pengalaman kerja lebih lama maka 

gaji/balas jasanya semakin besar, karena kecakapan dan keterampilannya 

lebih baik. Sebaliknya, karyawan yang berpendidikan rendah dan 

pengalaman kerjanya kurang maka tingkat gaji/kompensasinya kecil. 

i. Kondisi Perekomian Nasional 

 Apabila kondisi perekonomian nasional sedang maju (boom) maka 

tingkat upah/kompensasi akan semakin besar, karena akan mendekati 

kondisi full employment. Sebaliknya, jika kondisi perekonomian kurang 
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maju (depresi) maka tingkat upah rendah, karena terdapat banyak 

penganggur (disqueshed unemployment) 

j. Jenis dan Sifat Pekerjaan 

 Kalau jenis dan sifat pekerjaan yang sulit dan mempunyai resiko 

(finansial keselamatan) yang besar maka tingkat upah/balas jasanya semakin 

besar karena membutuhkan kecakapan serta ketelitian untuk 

mengerjakannya. Tetapi jika jenis dan sifat pekerjaannya mudah dan resiko 

(finansial, kecelakaannya) kecil, tingkat upah/balas jasanya relatif rendah. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi adalah 

semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung 

yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Kompensasi dibedakan menjadi dua yaitu :1) kompensasi langsung 

(direct compensation) berupa gaji, upah, dan upah insentif dan 2) kompensasi 

tidak langsung (indirect compentasion) atau kesejahteraan karyawan. Adapun 

indikator kompensasi adalah: gaji atau upah, penghargaan, dan tunjangan 

 

D. Kepuasan Kerja Guru 

Guru menjadi pelaku utama yang menunjang tercapainya tujuan 

pendidikan mempunyai pikiran, perasaan dan keinginan yang dapat 

mempengaruhi sikap-sikap terhadap pekerjaannya. Sikap ini akan menentukan 

kinerja guru, dedikasi dan kecintaan terhadap pekerjaan yang dibebankan 

dipundaknya. Sikap yang positif harus dihilangkan sedini mungkin. Salah satu 

bentuk sikap yang harus diperhatikan adalah kepuasan kerja guru. 
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Kepuasan kerja adalah keadaan emisional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap karyawannya. Ini 

nampak dalam sikap positif karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya (Hani Handoko, 1992:194) 

Kepuasan kerja menurut Davis dan Newstrom (2005:105) adalah cara 

seorang kerja merasa pekerjaannya. Pendapat senada juga dikemukakan oleh 

Milton dalam Burhanudin, Ali dan maisyaroh (2002:162) bahwa kepuasan kerja 

adalah sesuatu yang menyenangkan atau pernyataan emosional yang positif, 

dihasilkan dari penilaian pengalaman kerja seseorang. Artinya apabila seseorang 

merasa puas terhadap pekerjaannya, maka ia akan memiliki sikap positif dan 

menyenagi pekerjaannya. 

Sedangkan menurut Gibson, Ivancevich dan Donely (1991:150) kepuasan 

kerja adalah suatu sikap positif dan juga negatif yang dipunyai individu terhadap 

berbagai segi pekerjaan, tempat kerja dan hubungan dengan teman sekerja. Hal ini 

dihasilkan dari intrinsik dan ekstrinsik dan persepsi mereka terhadap 

pekerjaannya. Pendapat tentang kepuasan kerja juga dikemukakan oleh Mathis 

dan Jacson (2001:98) yaitu keadaan emosi yang positif dari mengevaluasi 

pengalaman kerja seseorang. Ketidak puasan kerja akan muncul saat harapan-

harapan ini tidak dipenuhi. Sebagai contoh, jika seseorang pegawai mengharapkan 

kondisi kerja yang aman dan bersih, maka pegawai tersebut mungkin bisa menjadi 

tidak puas jika tempat kerja tidak aman dan kotor. Howell dan Diploge (1986:111) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah hasil keseluruhan dari sederat suka atau 
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tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan 

kata lain kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. 

Dari tiga pendapat terahir dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja mengandung: 

(1) sikap positif maupun sikap negatif terhadap pekerjaannya; (2) sikap suka 

maupun tidak suka terhadap pekerjaannya; (3) tingkat kepuasan kerjanya 

ditentukan oleh pengalaman kerja dan kebutuhan dalam bekerja; (4) persepsi 

seseorang tentang kepuasan kerja bisa berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai 

yang berlaku pada dirinya. 

Sikap dalam kerja akan tampak dalam perilaku seseorang. Fishbein dan 

Ajzen yang dikutip oleh Steers dan Porter dalam Burhanudin, Ali dan Maisyaroh 

(2002:162) menyarankansuatu cara untuk mengkonsepsikan gagasan tentang 

sikap. Ia membaginya menjadi tiga bagian yang saling berhubungan yaitu: (1) 

keyakinan seseorang akan pekerjaan, (2) sikap kerja itu sendiri, (3) 

kecenderungan perilak yang ditimbulkan oleh sikap kerjanya.  

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

  

    

 

 

 Pemahaman tentang konsep kepuasan kerja guru dapat dikaji melalui 

pemahaman tentang konsep kerja secara umun. Kehususan yang  ada pada 

kemampuan kerja guru terletak pada macam pekerjaannya, yaitu mengajar dan 

Keyakinan ttg 
pekerjaan 

 
Pekerjaan itu 
membosankan, 
kotor, 
mengandung 
sedikit 
otonomidan 
tanggung jawab 
dsb 

Sikap itu 
sendiri 
 
Ketidak 
puasan 
kerja, 
keterlibatan 
kerja rendah 

Kecenderung
an perilaku 
 
Cenderung 
meninggalka
n pekerjaan, 
cenderung 
mengurangi 
usahanya 

Perilaku yang 
tampak 
 
Ketidak  
hadiran, 
pergantian 
personil, 
performansi 
tidak baik 
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kegiatan lain dalam lingkungan pendidikan di sekolah. Kalau ditinjau dari 

kedudukan guru sebagai anggota suatu organisasi, maka konsep kepuasan kerja 

guru akan sama dengan konsep kepuasan kerja secara umum. Rumusan konsep 

kepuasan kerja guru dapat menggunakan rumusan kepasan kerja secara umum 

dengan memperhatikan pekerjaan guru sebagai petugas sekolah. 

 Kepuasan kerja guru ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja/mengajar. 

Jika guru puas akan keadaan yang mempengaruhi dia akan bekerja dengan 

baik/mengajar dengan baik. Tetapi jika guru kurang puas maka dia akan mengajar 

sesuai kehendaknya 

 Kepuasan kerja merupakan salah satu sikap kerja guru yang perlu 

diciptakan di sekolah agar guru dapat bekerja dengan moral yang tinggi, disiplin, 

semangat, berdedikasi dan menghayati profesinya. Guru yang merasa puas 

terhadap lembaganya akan berdampak pada kelancaran kegiatan belajar mengajar 

di sekolahan dan peningkatan kualitas pelayanan kapada para siswa. Dengan kata 

lain dengan mencapai tingkat kepuasan kerja tertentu maka diharapkan kinerja 

sebagai seorang guru baik 

 Terdapat banyak dimensi telah dihimpun dalam kepuasan kerja, Gibson, 

Ivancevis dan Donnelly (1991:155) menyebutkan ada lima hal yang terutama 

mempunyai karateristik penting, yaitu: (1) Pembayaran; suatu jumlah yang 

diterima dan keadaan yang dirasakan dari pembayaran; (2) pekerjaan; sampai 

sejauh mana tugas kerja dianggap menarik dan memberikan kesempatan untuk 

belajar dan untuk menerima yanggungb jawab; (3) kesempatan promosi; adanya 

kesempatan untuk maju; (4) penyelia; kemampuan penyelia untuk 
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memperlihatkan ketertarikan dan perhatian kepada pekerja; (5) Rekan sekerja; 

sampai sejauh mana rekan sekerja bersahabat, kopeten dan mendukung. 

 Menurut Harold E. Burt ( As’ad, 2001:112) mengemukakan pendapatnya 

tentang karateristik kepuasan kerja antara lain: (1) hubungan antar karyawan 

meliputi: hubungan antara manager dengan karyawan, faktor fisis dan kondisi 

kerja, hubungan sosial diantara karyawan, sugesti dari teman sekerja dan emosi 

dan situasi kerja; (2) individual yang berhubungan dengan: sikap orang terhadap 

pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja dan jenis kelamin; (3) hubungan dari 

luar diantaranya: keadaan keluarga karyawan, rekreasi dan pendidikan. 

 Berkenaan dengan kepuasan kerja guru yaitu keterlibatan guru dalam 

pembuatan keputusan di sekolah, pengakuan yang dirasakan guru, harapan guru, 

hubungan antar personel yang terjadi di dalam lingkungan kerja, dan otoritas yang 

diterima (De Roche dalam Burhanudin, Imron dan Maisyaroh, (2002:165). 

Dengan diketahuinya tingkat faktor-faktor tersebut, maka dapat diketahui tingkat 

kepuasan kerja guru. 

 Oleh karena itu, kepuasan kerja guru yang perlu diperhatikan pengelola 

pendidikan adalah: 

a. Kerja itu sendiri (work itself) 

 Para pegawai yakin bahwa yang mereka lakukan penting dan 

berguna. Perlu ditekankan bahwa kontribusi mereka menghasilkan 

outcome yang baik. (Syptak, Marsland, Ulmer, 1999). Mungkin para 

pegawai mengetahui bahwa tidak semua tugas pekerjaan mereka menarik 

dan berimbal, tetapi para pegawai juga memahami bahwa bagaimanapun 



33 

 

tugas pekerjaan mereka itu merupakan bagian penting dalam keseluruhan 

proses yang dapat membawa keberhasilan. 

 Guru yang yakin bahwa mereka harus melaksanakan tugas mengajar 

dan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas fungsi pokok guru, akan 

membawa pencapaian tujuan sekolah, akan melaksanakan tugas pekerjaan 

mereka dengan sebaik-baiknya, karena pekerjaan mereka merupakan 

bagian terpenting dalam proses menuju pencapaian tujuan sekolah. 

b. Gaji/kesejahteraan 

Gaji bukan motivator untuk para pegawai, tetapi pegawai ingin 

dibayar dengan adil. Jika pegawai tidak mendapat kompensasi yang cukup 

mereka menjadi tidak bahagia dalam bekerja, yang mana akan 

menyebabkan ketidak puasan kerja. Kebijakan tentang gaji, kenaikan dan 

bonus harus jelas. (Syptak, Marsland, Ulmer, 1999) 

Gaji merupakan karateristik pekerjaan yang menjadi penyebab 

paling mungkin terhadap ketidak puasan kerja. Gaji yang diberikan untuk 

pegawai dalam posisi yang sama merupakan penyebab terhadap keyakinan 

seseorang tentang seberapa besar gaji yang harus diterima. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan dan profesional pegawai semakin tinggi kemungkinan 

ia melakukan perbandingan sosial dengan orang-orang yang berprofesi 

sama di luar organisasi. Jika gaji yang diberikan oleh organisasi lebih 

rendah dari gaji yang berlaku dalam masyarakat untuk suatu tipe 

pekerjaan, para pegawai mungkin sekali tidak akan puas dengan gajinya 

(Wexley dan Yukl, 1992:130) 
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Gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya sangat diharapkan individu. 

Mungkin individu yang bersangkutan tidak membutuhkan uang yang 

diterima, namun dibalik uang yang diterima itu merasakan lainnya 

terpenuhi. Ia merasa jerih payahnya dihargai. Seperti dinyatakan oleh 

Feldman&Arnold dalam Burhanudin, Ali dan Maisyaroh (2002:175) 

mengemukakan gaji bukan saja berfungsi sebagai simbul status, dan 

bahkan sebagai suatu indikasi dari penghargaan terhadap prestasi atau 

salah satu pencerminan dari pengembangan diri. 

Selanjutnya besarnya gaji dan bentuk kesejahteraan lainnya yang 

diterima oleh guru dipengaruhi juga oleh usaha dan harapan individu 

terhadap kerja yang dilakukannya. Ada individu yang suka bekerja keras, 

ada juga yang suka santai, ada yang bekerja keras kalau diawasi pimpinan 

atau mungkin ada yang bekerja semata-mata untuk menungkatkan 

keefektifan organisasi. Dalam hal ini Du Brin dalam Burhanudin, Ali dan 

Maisyaroh (2002:175) mengemukakan apabila seseorang memiliki banyak 

sifat yang berhubungan dengan pekerjaannya misalnya banyak 

pengalaman kerja, bekerja keras menduduki menduduki jabatan yang 

banyak membutuhkan pemikiran, maka yang bersangkutan akan 

mengharapkan gaji yang lebih banyak dari pada sejawat yang dimilikinya. 

Apabila harapan itu tidak terpenuhi, maka ia merasakan ketidak adilan 

perlakuan dan tidak puas dengan gaji yang diterimanya. Pendapat tersebut 

menganggap uang penting sebab uang sebagai lambang status dan 

prestise, ahirnya uang penting bagi kebutuhan individu. 
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Peranan uang dan bentuk kesejahteraan yang lain dapat 

disangsikan lagi. Setiap orang mengharapkan anggota keluarganya 

bahagia, sehat jasmani dan rohani. Di samping itu menungkatnya 

kebutuhan dan tuntutan hidup akan prestise, akan mendorong individu 

labih giat lagi meningkatkan usahanya. 

Uraian tersebut menunjukkan bahwa gaji dan kesejahteraan lainnya 

yang dapat diterima memang diperlukan oleh setiap guru. Karena itu 

kepala sekolah atau pengelola pendidikan perlu memperhatikan tingkat 

kesejahteraan guru. Tanpa memperoleh kesejahteraan yang layak akan 

menungkatkan ketidak puasan kerja guru. 

c. Hubungan personal/rekan sekerja 

Bagi kebanyakan pegawai kerja juga mengisi kebutuhan akan 

interaksi sosial. Oleh karena itu tidaklah mengejutkan bila mempunyai 

rekan sekerja yang ramah dan mendukung ke kepuasan kerja yang 

mengikat. Umumnya studi mendapatkan bahwa kepuasan pegawai 

meningkat apabila penyelia langsung bersifat ramah dan dapat memahami, 

memberikan pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan pandapat 

karyawan, dan menunjukkan suatu minat pribadi mereka.Oleh karena itu, 

mitra kerja yang ramah dan mendukung mendorong kepuasan kerja 

(Robbins, 2006:113) 

Hubungan sosial antar manusia selalu terjadi di dalam organisasi 

menghabiskan sebagian besar waktunya untuk interaksi inter personal. 

Hubungan yang berlangsung dapat terjadi dengan atasan, dengan bawahan 
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dan dengan sesama. Di sekolah hubungan dapat terjadi antara guru dengan 

kepala sekolah, kepala sekolah dengan atasannya, dan guru dengan guru. 

Terdapat bermacam-macam interaksi di sekolah. Jika dilihat dari 

interaksi yang ada, terdapat dua  macam interaksi, yaitu: (1) interaksi 

dalam konteks menjalankan tugas yang secara langsung mengarah pada 

tujuan organisasi; dan (2) interaksi di luar konteks pelaksanaan tugas, 

meskipun interaksi tersebut terjadi di lingkungan kerja. Hubungan yang 

sehat dan menyenangkan dalam konteks pelaksanaan tugas, menjadi 

prasyarat agar pekerja siap berproduksi lebih tinggi (Herberg, dalam 

Burhanudin, Ali dan Maisyaroh, 2002:176). Keharmonisan kerja antara 

staf sangat mendukung lancarnya kegiatan dalam organisasi kerja. 

Suasana yang sehat dan menyenangkan akan meningkatkan gairah kerja 

personil. 

Berdasarkan uraian di atas, maka hubungan kerja antar pribadi di sekolah 

perlu dibina dan dikembangkan agar para guru siap bekerja secara produktif dan 

mencapai hasil yang diharapkan. 

 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan kepuasan kerja guru adalah 

pernyataan sikap guru yang positif maupun negatif, didasarkan oleh cara pandang 

(persepsi) guru yang bersangkutan terhadap pekerjaannya sebagai pengajar dan 

pelaksana pendidikan di sekolah, adapun indikator kepuasan kerja dalam 

penelitian ini adalah:(1) hubungan antar guru, (2) kesejahteraan guru dan (3) kerja 

itu sendiri. 
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E. Penelitian Terdahulu yang Relevan 

  Dalam kepustakaan menunjukkan bahwa sudah cukup banyak hasil 

penelitian terdahulu yang temannya relevan dengan Pendidikan dan pelatihan, 

kompensasi dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru, antara lain : 

  Sudiyanto (2007) dalam tesisnya berjudul ”pengaruh supervisi, pendidikan 

dan pelatihan, serta partisipasi Kelompok Kerja Guru (KKG) terhadap 

profesionalisme Guru SD di Kecamatan Semarang Utara”. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa supervisi berada pada katagori tinggi (rerata = 3,49), 

pendidikan dan pelatihan pada katagori tinggi (rerata = 3,33), dan partisipasi 

kelompok kerja guru pada katagori tinggi (rerata = 3,56), serta profesionalisme 

Guru pada katagori tinggi (rerata = 3,63). Supervisi, pendidikan dan pelatihan 

serta partisipasi kelompok kerja guru secara bersama-sama berpengaruh positif 

dan signifikan (46,70%) terhadap profesionalisme guru. 

  Sri kustilah (2004) dalam tesisnya yang berjudul ”Kontribusi 

kesejahteraan Guru, Iklim Kerja, dan Kepemimpinan kepala Sekolah terhadap 

Kinerja Guru IPS SMP di Kota Yogyakarta. Penelitian menunjukkan bahwa 

kesejahteraan berkolerasi positif dan signifikan terhadap kinerja guru dengan 

kontribusi 5,3%, iklim kerja berkolerasi positif dan signifikan terhadap kinerja 

guru dengan kontribusi 5,8%, kepemimpinan kepala sekolah berkorelasi positif 

dan signifikan terhadap kinerja guru dengan kontribusi 4,0%. Secara bersama-

sama kesejahteraan, iklim kerja dan kepemimpinan kepala sekolah berkorelasi 

positif dan signifikan terhadap kinerja guru IPS dengan kontribusi 19,7%. 
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  Suci Rahayu (2007) dalam tesisnya yang berjudul ”Pengaruh 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Iklim Organisasi, Kepuasan Kerja Guru terhadap 

Kinerja Guru SMA N di Kota Tegal”. Penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan kepala sekolah, iklim organisasi, kepuasan kerja guru berpengaruh 

terhadap kinerja guru di SMA Negri Kota Tegal yaitu masing-masing 

31,7%,32,2% dan 28,4%. Secara bersama-sama kepemimpinan kepala sekolah, 

iklim organisasi dan kepuasan kerja guru berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

guru sebesar 90,1%. 

 

F. Kerangka Berfikir 

1. Pengaruh pendidikan dan pelatihan guru terhadap kinerja guru 

Upaya dalam rangka peningkatan kualitas guru Madrasah Tsanawiyah 

(MTs) selama ini juga dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan 

(diklat). Pendidikan dan pelatihan (diklat), baik yang diselenggarakan oleh 

lembaga yang berkopeten menangani penataran dan pelatihan seperti: 

Depdiknas, Depag, Dinas Pendidikan Kota, Cabang Dinas Pendidikan 

Kecamatan maupun :PTK dan organisasi profesi serta lembaga-lembaga 

swasta yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan 

Pendidikan dan pelatihan yang berkaitan langsung dengan peningkatan 

profesionalisme guru, antara lain: a) Penataran bidang studi/mata pelajaran, b)  

Penataran pengembangan kurikulum, d) Penataran pembuatan media 

pembelajaran, f) Penataran penggunakan alat peraga, dan sejenisnya. 
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Berbagai jenis kegiatan penataran, pendidikan dan pelatihan (diklat), 

advokasi, sosialisasi, dan sejenisnya pada hakekatnya ditujukan untuk 

peningkatan pengetahuan dan keterampilan proses pembelajaran bagi guru 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) agar dalam kinerjanya lebih profesional 

2. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru 

Kualitas perilaku guru ditentukan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

baik internal maupun eksternal, seperti tingkat pendidikan, penguasaan 

subyek, pengalaman, kualitas kepribadian, kualitas kehidupan, sikap dan 

pandangan lingkungan masyarakat, dsb. Salah satu unsur yang ikut 

mempengaruhi adalah imbalan jasa yang berupa gaji/kompensasi dan 

tunjangan lainnya yang diperoleh para guru. Karena secara tidak langsung 

antara gaji/kompensasi berkaitan dengan kinerja guru. 

3 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru 

Kepuasan kerja guru adalah pernyataan sikap guru yang positif maupun 

negatif, didasarkan oleh cara pandang (persepsi) guru yang bersangkutan 

terhadap pekerjaannya sebagai pengajar dan pelaksana pendidikan di sekolah. 

Pada dasarnya kepuasan kerja guru tumbuh pada diri guru berdasarkan 

pada sejauh mana guru menerima dan melaksanakan kerja sesuai dengan yang 

diharapkan. Kepuasan kerja guru ditunjukkan oleh sikapnya dalam bekerja. 

Jika guru puas akan keadaan yang mempengaruhi dia maka dia akan bekerja 

dengan baik/mengajar dengan baik. Bila guru merasakan kepuasan dalam 

pekerjaannya, maka berpengaruh terhadap kinerja guru. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi hubungan dari variabel pendidikan dan pelatihan 

guru, kompensasi, kepuasan kerja dan kinerja guru 
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G. Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah dan 

tujuan penelitian dapat dikemukakan anggapan sementara secara umum sebagai 

berikut”Ada pengaruh pendidikan dan pelatihan guru, kompensasi dan kepuasan 

kerja guru terhadap kinerja guru MTs di Kecamatan Bulakamba Brebes”. 

Berdasarkan rumusan hipotesis secara umum tersebut dapat dikemukakan 

beberapa rumusan hipotesis secara husus sebagai berikut. 

1. Ada pengaruh pendidikan dan pelatihan guru terhadap kinerja guru MTs 

Swasta di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

2. Ada pengaruh kompensasi terhadap kinerja guru MTs Swasta di Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes 

3. Ada pengaruh kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru MTs Swasta di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

4. Ada pengaruh pendidikan dan pelatihan guru, kompensasi dan kepuasan 

kerja guru terhadap kinerja guru MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Ditinjau dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian korelasional non 

experimental. Penenlitian ini yang berusaha mencari hubungan antara variabel-

variabel penelitian, yaitu hubungan pendidikan dan pelatihan guru (X1), dengan 

kinerja guru (Y), kompensasi (X2) dengan kinerja guru (Y), kepuasan kerja guru 

(X3) dengan kinerja guru (Y) dan hubungan antara pendidikan dan pelatihan guru 

(X1),kompensasi (X2), kepuasan kerja guru (X3) secara bersama-sama dengan 

kinerja guru (Y) di MTs Kecamatan Bulakamba Brebes. 

 

2. Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan ex 

post facto dengan desain penelitian dalam penelitian korelasional (correlation 

design). Penelitian dengan ex post facto merupakan pencarian empirik yang 

sistematik yang mana peneliti tidak dapat mengontrol langsung variabel bebas (X) 

karena peristiwanya telah terjadi. Jadi dalam penelitian ini peneliti tidak dituntut 

memberikan perlakuan terhadap variabel bebasnya, melainkan mengkaji fakta-

fakta yang telah terjadi/pernah dilakukan oleh subyek penelitian, kemudian 

mengukur efek variabel bebas tersebut terhadap variabel terikat tertentu (Sudjana 

dan Ibrohim, 2001:57) 
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Dalam penelitian ini yang dicari adalah besaran kontribusi variabel bebas 

pendidikan dan pelatihan (X1), kompensasi (X2), kepuasan kerja (X3) terhadap 

variabel terikat yaitu kinerja guru (Y). Untuk menunjukkan besaran kontribusi 

variabel bebas tersebut, maka ditetapkan paradigma penelitiannya yang tampak 

dalam gambar berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

r1 :besaran pengaruh pendidikan dan pelatihan (X1) terhadap kinerja guru 

(Y) 

r2 :besaran pengaruh kompensasi (X2) terhadap kinerja guru (Y) 

r3 :besaran engaruh kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja guru (Y) 

r123 :besaran pengaruh pendidikan dan pelatihan (X1), kompensasi (X2), 

kepuasan kerja (X3) terhadap kinerja guru (Y) 

 

 

 
X1 
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X3 

r1 
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r123 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subtek yang 

mempunyai kuantitas dan karateristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2000:55). Populasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru MTs di Kecamatan Bulakamba  

Brebes terdapat guru dari 6 MTs di Kecamatan Bulakamba (data diambil dari data 

kepegawaian tenaga guru DEPAG Brebes),. 

 

2. Sampel Penelitian 

Sampel penelian adalah sebagian dari jumlah dan karateristik yang 

memiliki populasi (Sugiyono, 2000:16). Berkaitan dengan penentuan sampel, 

dalam penelitian ini digunakan probability sampling dengan tehnik randam 

sampling. Tehnik ini dilakukan karana pengambilan sampel anggota populasi 

dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu 

(Sugiyono, 2000:58). 

Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan tabel krejcie dengan 

menggunakan penentuan jumlah sampel dari populasi dengan taraf kesalahan 5%. 

Apabila populasi sebanyak 137 digenapkan menjadi 140, maka sampel yang akan 

dijadikan penentu penelitian dengan ketentuan kesalahan 5% yaitu 100. 

(Sugiyono, 2006:98). Adapun cara pengambilan sampel dengan menggunakan 

proposional random sampling. 
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 Tabel 3.1 Populasi Penelitian guru MTs di Kecamatan Bulakamba 

No Nama Sekolah Populasi Sampel 

1 MTs Assalafiah Luwungragi 24 18 

2 MTs Sunan Kalijaga Siwuluh 33 24 

3 MTs Nurul Huda Jubang 22 16 

4 MTs Al Hikmah Cipelem 22 16 

5 MTs Hasyim Asy’ari Petunjungan 20 15 

6 MTs Ma’arif NU 12 Bulakparen 16 11 

Jumlah 137 100 

 

C. Variabel Penelitian dan Definisi Variabel 

1. Variabel Penelitian 

Variabel adalah gajala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati 

(Sugiyono, 2000:2). Sedangkan arikunto (1998:97) mengatakan ”variabel dalam 

penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel dalam 

penelitian ini terdiri atas variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri 

atas pendidikan dan pelatihan guru (X1), kompensasi (X2), kepuasan kerja guru 

(X3), dan sebagai variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja guru. 

Adapun komponen untuk masing-masing variabel yang diungkap dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut 
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1. Variabel pendidikan dan pelatihan guru meliputi: (a) Penataran mata 

pelajaran/mata pelajaran, (b) Pengembangan mata kurikulum, (d) 

Pembuatan media pembelajaran, (f) Penggunaan alat peraga 

2. Variabel kompensasi meliputi: (a) Gaji/upah, (b) Tunjangan,(c)  

Penghargaan. 

3. Variabel kepuasan kerja guru meliputi: (a) Hubungan antar guru,(b)  

Pekerjaan itu sendiri,(c) gaji/kesejahteraan, 

4. Variabel kinerja guru meliputi:(a) kemampuan merencanakan program 

belajar, (b) Kemampuan melaksanakan atau mengelola proses belajar 

mengajar (c) kemampuan menilai proses belajar mengajar, (d) 

menyelenggarakan administrasi sekolah. 

 

2. Definisi Konsep Variabel 

Variabel Pendidikan dan Pelatihan Guru 

Pendidikan dan pelatihan guru merupakan salah satu praktek sumber daya 

manusia yang berupaya untuk membantu mengembangkan kemampuan guru. 

Adapun indikator pendidikan dan pelatihan guru antara lain: a) Penataran mata 

pelajaran, b) Pengembangan kurikulum, d) Pembuatan media pembelajaran, f) 

Penggunaan alat peraga 

 

Variabel kompensasi 

Kompensasi merupakan balas jasa yang telah ditentukan dan diketahui 

sebelumnya, sehingga guru secara pasti mengetahui besarnya balas jasa yang akan 
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diterimanya. Adapun karateristik kompensasi meliputi: a) adanya penghargaan, b) 

kesejahteraan/gaji,c) tunjangan 

 

Variabel kepuasan kerja guru 

Kepuasan kerja guru adalah pernyataan sikap guru yang positif maupun 

negatif, didasarkan oleh cara pandang (persepsi) guru yang bersangkutan terhadap 

pekerjaannya sebagai pengajar dan pelaksana pendidikan di sekolah, adapun 

indikator kepuasan kerja dalam penelitian ini adalah : a) hubungan antar guru, b) 

pekerjaan itu sendiri, c) gaji/kesejahteraan 

 

Variabel kinerja guru 

Kinerja guru adalah hasil kerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar yang bermutu yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan 

yang dimiliki sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Adapun sasaran 

penilaian kinerja guru antara lain:a) kemampuan merencanakan program belajar 

mengajar, b) kemampuan melaksanakan atau mengelola proses belajar mengajar, 

c) kemampuan menilai proses belajar mengajar, d) menyelenggarakan 

administrasi sekolah. 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada enpat 

buah,yaitu instrumen untuk variabel profesional guru, kompensasi, kepuasan kerja 

guru dan kinerja guru. Instrumen tersebut berupa angket yang disusun sesuai 
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dengan variabel-variabel tersebut. Untuk memperoleh data, pembuatan instrumen 

terlebih dahulu dilakukan inventarisasi indikator dari masing-masing variabel. 

Aspek-aspek yang akan diungkap melalui instrumen kuisoner ini merupakan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan guru, kompensasi, 

kepuasan kerja guru dan kinerja guru. Pengembangan instrumen dilakukan sendiri 

oleh peneliti berdasarkan kajian teori yang akan diuraikan pada bab II. 

Adapun kisi-kisi instrumen penelitian adalah seperti pada tabel 3.2 sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 kisi-kisi instrumen penelitian 

No Variabel/sub variabel Indikator Sumber data No. butir 

1 Pendidikan dan 

pelatihan guru 

1. Penataran mata 

pelajaran, 

2. Pengembangan 

kurikulum, 

3. Pembuatan media 

pembelajaran 

4. Penggunaan alat peraga 

Guru 

Guru 

 

Guru 

Guru 

1-3 

4-6 

7-9 

10-12 

2 Kompensasi 1. Gaji atau upah 

2. Tunjangan 

3. Penghargaan 

Guru 

Guru 

Guru 

13-17 

18-21 

22-26 

3 Kepuasan kerja guru 1. Hubungan antar guru 
 
2. Pekerjaan itu sendiri 
 

3. Kesejahteraan guru 

Guru 

Guru 

Guru 

27-29 

30-32 

33-35 

4 Kinerja guru 1. Kemampuan 
merencanakan  

     program mengajar 

Guru 

 

36-40 
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2. Kemampuan 

melaksanakan atau 
mengelola proses belajar 
mengajar 

 
3. Kemampuan menilai 

proses belajar mengajar 
 
4. Menyelenggarakan 

administrasi sekolah 
 

 

Guru 

 

Guru 

 

 

Guru 

 

41-44 

 

45-49 

 

50-53 

 

Agar data yang diperoleh akurat, instrumen yang telah disusun 

diujicobakan terlebih dahulu untuk menetapkan apakah instrumen tersebut 

memenuhi syarat validitas rehabilitas. Jika sudah terbukti instrumen tersebut telah 

valid dan reliabel, maka dapat digunakan untuk mengumpulkan data, sebab 

instrumen yang baik dan memenuhi standar harus teruji validitas reliabilitasnya. 

 

E. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini sebelumnya akan diuji coba. Pelaksanaan uji coba akan dikenakan 

pada sumber data yang bukan termasuk anggota pada sampel yang telah terpilih. 

Uji coba dimaksudkan untuk mendapatkan instrumen yang valid dan reliabel, dan 

dalam penelitian ini akan dilakukan uji coba hususnya uji validitas dan reliabilitas. 

Hasil uji coba tersebut diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 11 Pengujian 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian dilakukan terhadap 30 guru MTs di 

Kecamatan Bulakamba. 
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1. Uji Validitas 

Uji validitas instrumen perlu dilakukan peneliti untuk memperoleh 

instrumen yang valid. Hal ini sesuai dengan makna validitas yang dikemukakan. 

Arikunto (1998:158) Validitas adalah ”suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-

tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen”. Di dalam penelitian ini setelah 

instrumen dikonstruksikan tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan 

berdasarkan teori tertentu. 

Uji validitas dilakukan terhadap responden di luar sampel penelitian yang 

mempunyai sifat dan ciri yang sama dengan responden yang akan menjadi sampel 

penelitian. Pelaksana uji coba dilakukan terhadap 30 guru MTs di Kecamatan 

Bulakamba. Adapun uji validitas dan reliabilitas dilakukan pada MTs Swasta 

sunan kalijaga Siwuluh 

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan kredibel, pada penelitian 

ini dilaksanakan uji coba alat pengumpul data. Empat alat ukur yang 

dipergunakan oleh peneliti masing-masing, yaitu alat ukur profesional guru, alat 

ukur kompensasi, alat ukur kepuasan kerja guru, dan alat ukur kinerja  guru. Hasil 

uji coba tersebut akan diolah dengan menggunakan bantuan SPSS 11 Validitas 

instrumen diuji dengan menggunakan korelasi skor butir dengan skor total 

”product moment (pearson)”. Analisis dilakukan terhadap semua butir instrumen 

dari masing-masing variabel yaitu variabel profesional guru, kompensasi, 

kepuasan kerja guru dan kinerja guru. Kriteria pengujiannya dilakukan dengan 

cara membandingkan r hitung dengan r tabel pada taraf  α = 0,05. Jika hasil 

perhitungnan ternyata r hitung > r tabel maka butir instrumen dianggap valid, 
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sebaliknya jika < r tabel maka dianggap tidak valid (invalid), maka instrumen 

tidak dapat digunakan dalam penelitian. 

 

Tabel 3.3 Rangkuman Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Variabel Jumlah item Tidak Valid Valid Keterangan 
Pendidikan dan 
pelatihan 

12 2 10 Item yang tidak 
valid tidak dipakai 

Kompensasi 14 2 12 Item yang tidak 
valid tidak dipakai 

Kepuasan kerja 9 1 8 Item yang tidak 
valid tidak dipakai 

Kinerja 18 3 15 Item yang tidak 
valid tidk dipakai 

 

Berdasarkan tabel di atas untuk variabel pendidikan dan pelatihan (X1) uji 

validitas berdasarkan isi melalui analisis rasional dan pertimbangan ahli (expert 

jugment) dalam hal ini pembimbing tesis. Variabel pendidikan dan pelatihan tidak 

dilakukan uji validitas empiris dikarenakan dalam hal ini penelitian terhadap 

sejumlah dokumen berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.Variabel 

kompensasi (X2) dari 14 item dinyatakan sejumlah 10 item valid, sedangkan 2 

dinyatakan tidak valid dan tidak dipakai dalam instrumen penelitian. Variabel 

kepuasan kerja (X3) dari 9 item dinyatakan sejumlah 8 valid, sedangkan 1 

dinyatakan tidak valid dan tidak dipakai dalam instrumen penelitian. Variabel 

kinerja guru (Y) dari 18 item dinyatakan sejumlah 15 valid, sedangkan 3 

dinyatakan tidak valid dan tidak dipakai dalam instrumen penelitian. 
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2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menunjuk suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup 

dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen 

tersebut sudah baik (Arikunto, 1998:168). Istrumen yang baik tidak akan 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Istrumen yang 

reliabel apabila dipergunakan dalam penelitian akan diperoleh data yang dapat 

dipercaya. Suatu alat ukur dapat dipercaya, apabila alat ukur tersebut baik dan 

mantap, artinya alat ukur tersebut walaupun beberapa kali dipergunakan untuk 

mengumpulkan data hasilnya tetap sama. 

Koefesien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat 

analisisnya menggunakan metode belah dua (split half) dengan mengkorelasikan 

total skor ganjil lawan total skor genap, selanjutnya dihitung reliabilitasnya 

menggunakan rumus ”Alpha Cronbach” 

Tabel 3.4 Rangkuman Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Variabel penelitian Jumlah item Koefisien korelasi hasil 
analisis 

Keterangan 

Pendidikan dan 
pelatihan 

12 0,7882 Reliabel 

Kompensasi 14 0,8362 Reliabel 
Kepuasan 9 0,8649 Reliabel 
Kinerja 18 0,8041 Reliabel 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Alpha Cronbach semua 

variabel penelitian lebih besar dari pada angka 0.6. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dalam penelitian ini bersetatus reliabel, sehingga semua 
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instrumen di atas telah memenuhi syarat yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian 

 

3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat dan kredibel, pada penelitian 

ini dilakukan uji coba alat pengumpulkan data. Empat alat ukur yang 

dipergunakan oleh peneliti yaitu alat ukur pendidikan dan pelatihan, kompensasi, 

kepuasan kerja dan kinerja guru. Peneliti menggunakan butir pertanyaan 53 butir 

pertanyaan. Untuk masing-masing variabel terdiri dari 12, 14, 9 dan 18. Hasil 

penghitungan terlampir. 

Untuk uji validitas, butir pertanyaan yang koefisien korelasinya lebih besar 

dari r tabel pada taraf signifikasi 5% dinyatakan valid. Sebaliknya bila terdapat 

butir pertanyaan yangt koefisien korelasinya kurang dari r tabel, dinyatakan tidak 

valid. Dari N = 30 pada taraf signifikasi 5% berdasarkan tabel product moment 

dari person diperoleh harga r-t sebesar 0,3494. Dari 12 butir pertanyaan variabel 

pendidikan dan pelatihan terdapat 10 butir pertanyaan yang nilai koefisien 

korelasinya lebih besar dari 0,3494 dan 2 butir pertanyaan yang nilai koefesien 

korelasinya kurang dari 0,3494. Untuk mengungkapkan variabel pendidikan dan 

pelatihan digunakan 10 butir pertanyaan, sedang sisanya 2 butir pertanyaan tidak 

digunakan karena tidak valid (gugur). 

Tabel 3.5 Rangkuman Hasil Uji Validitas Pendidikan dan Pelatihan 

Pertanyaan r r tabel Status 

Pertanyaan 1 

Pertanyaan 2 

0,009 

0,631 

0,3494 

0,3494 

Tidak Valid 

Valid 
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Pertanyaan 3 

Pertanyaan 4 

Pertanyaan 5 

Pertanyaan 6 

Pertanyaan 7 

Pertanyaan 8 

Pertanyaan 9 

Pertanyaan 10 

Pertanyaan 11 

Pertanyaan 12 

0,449 

0,698 

0,683 

0,602 

0,535 

0,649 

-0,067 

0,596 

0,507 

0,512 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

0,3494 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

  

Adapun nilai koefisien reliabilitas untuk variabel pendidikan dan pelatihan 

dengan rumus Cronbach Alpha diperoleh harga sebesar 0,7882. Nilai menurut 

tabel adalah 0,6. Dengan demikian nilai koefisien reliabilitas pendidikan dan 

pelatihan yaitu 0,7882 lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa 

instrumen alat ukur pendidikan dan pelatihan adalah reliabel. 

Dari 14 butir pertanyaan variabel kompensai terdapat 12 butir pertanyaan 

yang nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3494 dan 2 butir pertanyaan 

yang nilai koefesien korelasinya kurang dari 0,3494. Untuk mengungkapkan 

variabel kompensasi digunakan 12 butir pertanyaan, sedang sisanya 2 butir 

pertanyaan tidak digunakan karena tidak valid (gugur). Tabel 3.6 berikut ini 

menyajikan rangkuman hasil uji validitas kompensasi. 

Tabel 3.6 Rangkuman Hasil Uji Validitas Kompensasi 

Pertanyaan r r tabel Status 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 

0,552 
0,526 
0,398 
-0,203 
0,281 

0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 

Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Tidak Valid 
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Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 
Pertanyaan 11 
Pertanyaan 12 
Pertanyaan 13 
Pertanyaan 14 

0,690 
0,674 
0,848 
0,551 
0,466 
0,712 
0,716 
0,393 
0,490 

0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

Adapun nilai koefisien reliabilitas untuk variabel kompensasi dengan 

rumus Cronbach Alpha diperoleh harga sebesar 0,8362. Nilai menurut tabel 

adalah 0,6. Dengan demikian nilai koefisien reliabilitas kompensasi yaitu 0,8362 

lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen alat ukur 

kompensasi adalah reliabel. 

Dari 9 butir pertanyaan variabel kepuasan kerja terdapat 8 butir pertanyaan 

yang nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3494 dan 1 butir pertanyaan 

yang nilai koefesien korelasinya kurang dari 0,3494. Untuk mengungkapkan 

variabel kepuasan kerja digunakan 8 butir pertanyaan, sedang sisanya 1 butir 

pertanyaan tidak digunakan karena tidak valid (gugur). Tabel 3.7 berikut ini 

menyajikan rangkuman hasil uji validitas kepuasan kerja. 

Tabel 3.7 Rangkuman Hasil Uji Validitas Kepuasan Kerja 

Pertanyaan r r tabel Status 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 

0,422 
0,769 
0,833 
0,826 
0,134 
0,592 
0,538 
0,656 
0,769 

0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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Adapun nilai koefisien reliabilitas untuk variabel kepuasan kerja dengan 

rumus Cronbach Alpha diperoleh harga sebesar 0,8649. Nilai menurut tabel 

adalah 0,6. Dengan demikian nilai koefisien reliabilitas kepuasan kerja yaitu 

0,8649 lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen alat ukur 

kepuasan kerja adalah reliabel. 

Dari 18 butir pertanyaan variabel kinerja guru terdapat 3 butir pertanyaan 

yang nilai koefisien korelasinya lebih besar dari 0,3494 dan 3 butir pertanyaan 

yang nilai koefesien korelasinya kurang dari 0,3494. Untuk mengungkapkan 

variabel kinerja guru digunakan 18 butir pertanyaan, sedang sisanya 3 butir 

pertanyaan tidak digunakan karena tidak valid (gugur). Tabel 3.8 berikut ini 

menyajikan rangkuman hasil uji validitas kinerja guru 

Tabel 3.8 Rangkuman Hasil Uji Validitas Kinerja Guru 

Pertanyaan r r tabel Status 
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 
Pertanyaan 11 
Pertanyaan 12 
Pertanyaan 13 
Pertanyaan 14 
Pertanyaan 15 
Pertanyaan 16 
Pertanyaan 17 
Pertanyaan 18 

0,655 
0,383 
0,464 
0,367 
0,527 
0,584 
0,551 
0,179 
0,507 
0,548 
0,589 
0,235 
0,416 
0,536 
0,506 
0,426 
0,615 
0,237 

0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 
0,3494 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Tidak Valid 
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Adapun nilai koefisien reliabilitas untuk variabel kinerja guru dengan 

rumus Cronbach Alpha diperoleh harga sebesar 0,8041. Nilai menurut tabel 

adalah 0,6. Dengan demikian nilai koefisien reliabilitas kinerja guru yaitu 0,8041 

lebih besar dari 0,6, maka dapat dinyatakan bahwa instrumen alat ukur kinerja 

guru adalah reliabel. 

Tabel 3.9 Hasil Uji Realabilitas 

Variabel  Nilai Alpha Keputusan 

Pendidikan dan pelatihan 0,7882 Reliabel 

Kompensasi 0,8362 Reliabel 
Kepuasan 0,8649 Reliabel 
Kinerja 0,8041 Reliabel 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode 

angket. Pertimbangan digunakannya metode tersebut, karena keterbatasan waktu 

peneliti dan luasnya wilayah penelitian. Menurut Arikunto (1998:135) angket 

adalah kumpulan dari pernyataan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang 

(dalam hal ini disebut responden), dan cara menjawab juga dilakukan dengan 

tertulis. 

Angket yang digunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang 

menghendaki jawaban pendek, dan tertentu yang telah disediakan oleh peneliti 

dengan cara memberikan tanda centang ( fifi ) pada alternatif jawaban yang 

dipilih. Alternatif jawaban yang akan diperoleh dalam hal ini adalah berkenaan 

dengan profesional guru, kompensasi, kepuasan kerja guru dan kinerja guru. 
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G. Teknik Analisis Data 

Tehnik anlisis data dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis 

korelasi sederhana dan regresi berganda (multiple regression analysis) dengan 

bantuan program SPSS 11. Adapun tahap-tahap pelaksana analisis meliputi (1) 

analisis deskriptif (2) uji persyaratan analisis, (3) uji asumsi klasik dan (4) uji 

hipotesis. 

 

1. Analisis Deskriptif 

Analisis deskriptif ini digunakan untuk mendapatkan gambaran 

penyebaran data hasil penelitian masing-masing variabel secara kategorial. Skor 

yang didapatkan dari setiap variabel dibuat kriteria skor menjadi 5 yaitu sangat 

baik, baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak baik (untuk variabel profesional 

guru, kompensasi, dan kinerja guru) dan sangat tinggi, tinggi, cukup, kurang, dan 

rendah (untuk variabel kepuasan kerja). Rentang skor ideal yang ada sesuai skala 

likert berkisar antara 1 sampai 5 karena ada lima alternatif jawaban. 

 

2. Uji Persyaratan Analisis 

Uji persyaratan analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 

data yang dikumpulkan memenuhi persyaratan untuk dianalisis dengan tehnik 

yang telah direncanakan. Untuk menghitung korelasi dibutuhkan persyaratan 

antara lain hubungan variabel X dengan Y harus linier dan bentuk distribusi 

semua variabel dari subyek penelitian harus berdistribusi normal. Anggapan 
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populasi berdistribusi normal perlu dicek, agar langkah-langkah selanjutnya dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang 

diambil berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila 

pengujian normal, maka hasil penghitungan statistik dapat digeneralisasi pada 

populasinya. Uji normalitas dilakukan dengan baik secara manual maupun 

menggunakan komputer progaram SPSS. Dalam penelitian ini uji normalitas 

dapat digunakan uji kolmogorov-smirnov, kriterianya adalah signifikasi untuk uji 

dua sisi hasil penghitungan lebih besar dari >0,05 berarti berdistribusi normal. 

 

 

2) Uji Linearitas 

Uji linieritas dilakukan pada masing-masing variabel bebas dan terikat dengan 

kriteria bahwa harga F hitung yang tercantum pada lajur dev.from linierity lebih 

kecil dari pada F label. Apabila hasil uji linieritas seperti kriteria tersebut, maka 

dapat dinyatakan bahwa bentuk regresinya linier, dan sebaliknya jika F hitung 

lebih besar dari pada F tabel maka regresinya tidak linier. Dengan istilah lain, 

apabila harga F hitung lebih besar dari pada F tabel maka arah regresi dinyatakan 

berarti, dan sebaliknya jika harga F hitung lebih kecil dari pada F tabel maka arah 

regresi dinyatakan tidak berarti. 
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H. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2001:54). Untuk 

mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam model regresi adalah 

dengan menganalisa nilai Variance Inflantion Factor (VIF). Jika nilai VIF lebih 

besar dari 5, maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinearitas 

dengan variabel bebas lainnya (Santoso, 2003:357). 

 

2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Salah satu cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas itu 

dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi dengan residualnya. Adapun dasar 

untuk menganalisisnya adalah: 

1. Jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas 

2. Jika tidak ada pola tertentu, serta titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam suatu model regresi linear 

ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
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periode t-1. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya 

autokorelasi antara lain dengan menggunakan uji Durbin Watson . 

I. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Sederhana 

Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing 

variabel prediktor yaitu pendidikan dan pelatihan  guru (X1), kompensasi (X2), 

kepuasan kerja guru (X3) terhadap variabel kriterium (Y) dengan menggunakan 

persamaan regresi yaitu:Y = a + bx. 

Keterangan: 

Y = nilai yang diprediksi 

x = nilai variabel prediktor 

a = bilangan konstan 

b = bilangan koefisien prediktor 

Untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan atau untuk mengetahui 

pengaruh variabel prediktor terhadap kinerja guru digunakan analisis regresi 

sederhana dengan kriteria F hitung lebih besar daripada F tabel. Pelaksanaan uji 

hipotesis ini dilakukan dengan bantuan program SPSS versi 11 Pengujian 

hipotesis digunakan F hitung uji distribusi frequensi pada taraf signifikansi (α) 5% 

Ho ditolak apabila lebih besar daripada F label atau signifikansi ρ lebih kecil 

daripada α 
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2. Uji Regresi Berganda 

Analisis regresi berganda bertujuan untuk meramalkan nilia pengaruh dua atau 

lebih variabel prediktor terhadap satu variabel kriterium dengan menggunakan 

persamaan regresi yaitu: Ý = a+ b1X1+b2X2 +b3X3 

Keterangan: 

Ý= nilai yang diprediksi 

X = nilai variabel prediktor 

a  = bilangan konstan 

b = bilangan koefisien prediktor 

Untuk pengujian hipotesis yang telah diajukan atau untuk mengetahui 

pengaruh profesional guru, kompensasi dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja 

guru digunakan analisis regresi multiple dengan kriteria F hitung lebih besar 

daripada F tabel. Pelaksanaan uji hipotesis ini dilakukan dengan bantuan program 

SPSS versi 11 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 Penelitian ini dilaksanakan terhadap guru MTs Swasta di Kecamatan 

Bulakamba Kabupaten Brebes, terdiri dari 6 sekolahan yaitu MTs S Sunan 

Kalijaga, MTs S Hasyim asyari, MTs S Al-Hikmah, MTs S Assalafiah, MTs S 

Nurul Huda dan MTs S Ma’arif NU 12. Hasil variabel pendidikan dan pelatihan, 

kompensasi, kepuasan kerja guru dan kinerja guru menurut persepsi responden. 

 

A. Deskripsi Data 

Deskripsi data yang akan disajikan dari penelitian ini adalah untuk 

memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data yang dieroleh 

dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang diolah 

menggunakantehnik statistik deskriptif. Adapun dalam deskripsi data ini diajikan 

dalam bentuk distribusifrekuensi, total skor, harga skor rata-rata, simpangan baku, 

modus median, skor maksimum yang disertai histogram. Deskripsi tersebut 

berguna untuk menjelaskan kecenderungan terbanyak, untuk menjelaskan 

kecenderungan tengah, untuk menjelaskan pola penyebaran atau homogenitas 

data. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah, penelitian ini terdiri dari tiga 

variabel bebas dan satu variabel terikat, yakni meliputi kinerja guru (Y), 

pendidikan dan pelatihan (X1), kompensasi (X2), dan kepuasan kerja guru (X3). 
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Data yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 guru MTs Swasta di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. 

 

1. Pendidikan dan Pelatihan Guru (Diklat) 

  Pendidikan dan pelatihan (diklat) terdiri dari 4 indikator yaitu penataran 

mata pelajaran, pengembangan kurikulum, pembuatan media pembelajaran dan 

penggunaan alat peraga. Diungkapkan melalui 10 butir dengan 4 alternatif 

jawaban dan diujikan kepada 100 guru MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. Dari hasil jawaban responden skor rata-rata pendidikan dan 

pelatihan sebesar  20,52 dengan standar deviasi 4,78 dan rentang skor minimum 

dan maksimum 12 s.d 32. Deskripsi statistik variabel pendidikan dan pelatihan 

dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini 

Tabel 4.1 Deskripsi Statistik Variabel Pendidikan dan Pelatihan Guru 
MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 

Descriptive Statistics

100
20,00
12,00
32,00

20,5200
4,78736

22,919

N
Range
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

DIKLAT

 

 Kriteria skor jawaban responden dapat dilihat persentasenya pada tabel 4.2 

berikut. 
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Tabel 4.2 Persentase Pendidikan dan Pelatihan Guru MTs Swasta di 

Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes 
 

No Rentang 

Skor 

Frekuensi Persentase Katagori 

1 28 - 32 19 19% Sangat baik 

2 23 - 27 30 30% Baik 

3 18 - 22 48 48% Kurang 

baik(jelek) 

4 12 - 17 3 3% Tidak baik 

Jumlah 100 100  

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 19 

responden (19%) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan di MTs Swasta 

Kecamatan bulakamba dalam katagori sangat baik, sebanyak 30 responden (30%) 

memberi jawaban katagori baik. Sementara itu 48 responden (48%) menjawab 

bahwa pendidikan dan pelatihan di MTs Swasta Kecamatan Bulakamba 

dikatagorikan kurang baik. Berdasarkan data yang diperoleh, skor rata-rata 

pendidikan dan pelatihan yaitu 20,52, terletak pada interfal 18 - 22, masuk dalam 

katagori kurang baik (jelek). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendidikan 

dan pelatihan guru di MTs Swasta Kecamatan Bulakamba tergolong kurang baik 

(jelek) 

  Berdasarkan tabel frekuensi ersebut, dapat ditampilkan gambar 4.1 grafik 

pie pendidikan dan pelatihan guru MTs Swasta Kecamatan Bulakamba Kabupaten 

Brebes 
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Gambar 4.1 

Grafik Pie Distribusi Responden pada Variabel Pendidikan dan latihan 

19%

30%
48%

3%

Sangat baik
Baik
Jelek
Sangat jelek

 

 

 

2. Kompensasi 

Kompensasi terdiri dari 3 indikator yaitu gaji atau upah, tunjangan, dan 

penghargaan. Diungkapkan melalui 14 butir pertanyaan dengan 4 alternatif 

jawaban dan diujikan kepada 100 guru MTs Swasta Kecamatan Bulakamba 

Kabupaten Brebes. Dari hasil jawaban responden diperoleh rata-rata kompensasi 

sebesar 25,73 dengan standar deviasi 6,23 dan rentang skor maksimum dan 

minimumnya adalah 44,00 s.d 18,00. Deskripsi statistik variabel kompensasi 

dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini. 

 

 

 



67 

 

Tabel 4.3 Deskripsi Statistik Kompensasi di MTs Swasta Kecamatan 
Bulakamba Kabupaten Brebes 

Descriptive Statistics

100
26,00
18,00
44,00

25,7300
6,22289

38,724

N
Range
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

KOMP

 

 

Kriteria skor jawaban responden dapat dilihat persentasenya pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 4.4 Persentase Kompensasi di MTs Swasta Kecamatan Bulakamba 

Brebes 

No Rentang Skor Frekuensi Persentase Katagori 

1 38 - 44 22 22% Sangat tinggi 

2 31 - 37 16 16% Tinggi 

3 24 - 30 57 57% Kurang baik 

4 29 - 24 5 5% Tidak baik 

Jumlah 100 100  

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 22 responden (22%) 

termasuk dalamkatagori sangat tinggi, 16 responden (16%) termasuk dalam 

katagori baik, 57% responden (57%) dalam katagori tidak baik dan 5 responden 

(5%) dalam katagori kurang (jelek). Dari hasil analisis statistik deskriptif 

diperoleh rata-rata 25,73 yang terletak pada interval 24 - 30 dengan kriteria cukup. 
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Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kompensasi di MTs Swasta Kecamatan 

Bulakamba Brebes dalam katagori kurang baik (jelek). 

  Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, dapat ditampilkan gambar 4.2 grafik 

pie kompensasi di MTs Swasta Kecamatan Bulakamba Brebes 

Gambar 4.2 Grafik Pie Persentase Kompensasi di MTs Swasta di Kecamatan 
Bulakamba Brebes 

                                  

22%

16%
57%

5%

Sangat tinggi

Tinggi

Jelek

Sangat jelek

 

 

3. Kepuasan Kerja Guru 

 Kepuasan kerja dari 3 yaitu hubungan antar guru, pekerjaan itu sendiri dan 

kesejahteraan guru. Diungkapkan melalui 9 butir pertanyaan dengan 4 alternatif 

jawaban dan diujikan kepada 100 guru MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba 

Brebes. Dari hasil jawaban responden diperoleh skor rata-rata kepuasan kerja guru 

19,72 dengan standar deviasi 3,28 dan rentang skor minimum dan maksimum 

12,00 s.d 30,00. Deskripsi statistik variabel kepuasan kerja guru dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 
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Tabel 4.5 Deskripsi Statistik Kepuasan Kerja Guru di MTs Swasta 
Kecamatan Bulakamba Brebes. 

               

Descriptive Statistics

100
18,00
12,00
30,00

19,7200
3,27858
10,749

N
Range
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

PUAS

 

 

Kreteria skor jawaban responden dapat dilihat persentasenya pada tabel 

berikut 

Tabel 4.6 Persentase Kepuasan Kerja Guru di MTs Swasta Kecamatan 
Bulakamba Brebes 

No Rentang 

Skor 

Frekuensi Persentase Kataori 

1 26 - 30 2 2% Sangat tinggi 

2 21 - 25 39 39% Tinggi 

3 16 - 20 51 51% Kurang baik 

4 13 - 17 8 8% Tidak baik 

Jumlah 100 100  

  

 Dari tabel di atas responden yang menyatakan bahwa kepuasan kerja guru 

di MTs Swasta Kecamatan Bulakamba Brebes adalah sangat tinggi sebanyak 2 

responden (2%) , tinggi sebanyak 39 responden (39%) sedang kurang baik 

sebanyak 51 responden (51%) dan tidak baik sebanyak 8 responden (8%). Dari 

hasil analisis statistik deskriptif diperoleh rata-rata 19,72 yang terletak pada 

interval 16 - 20 dengan kriteria kurang baik (jelek). Dengan demikian dapat 
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dinyatakan bahwa kepuasan kerja guru MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba 

Brebes dalam katagori kurang baik (jelek). 

Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, dapat ditampilkan gambar grafikpie 

kepuasan kerja guru di MTs Swasta  Kecamatan Bulakamba Brebes 

Gambar 4.3 Grafik Pie Persentase Kepuasan Kerja Guru di MTs Swasta 

KecamatanBulakambaBrebes 
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39%

51%

8%

Sangat tinggi
Tinggi
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Sangat jelek

 

 

4. Kinerja Guru 

 Kinerja guru terdiri dari 4 indikator yaitu kemampuan merencanakan 

program belajar mengajar, kemampuan melaksanakan atau mengelola proses 

belajar mengajar dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Diungkap melalui 

18 butir pertanyaan dengan 4 alternatif jawaban dan diujikan kepada 100 guru 

MTs Swasta di Kecamatan Bulakamba Brebes. Dari hasil jawaban responden 

diperoleh skor rata-rata kinerja guru sebesar 39,26 dengan standar deviasi 6,03dan 

rentang maksimum dan minimumnya 57,00 s.d 30,00. Deskripsi variabel kinerja 

guru dapat dilihat pada tabel berikut ini 
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Tabel 4.7 Deskripsi Statistik Kinerja Guru MTs Swasta Kecamatan 

Bulakamba Brebes 

Descriptive Statistics

100
30,00
27,00
57,00

39,2600
6,03127

36,376

N
Range
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
Variance

KINERJA

 

 

Kriteria skor jawaban responden dapat dilihat persentasenya pada tabel berikut 

ini 

Tabel 4.8 Persentase Kinerja Guru MTs Swasta Kecamatan Bulakmba 

Brebes 

No Rentang Skor Frekuensi Persentase Katagori 

1 50 – 57 5 5% Sangat baik 

2 42 - 49 35 35% Baik 

3 34 - 41 52 52% Kurang baik 

4 26 - 33 8 8% Tidak baik 

Jumlah 100 100  

 

 Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 5 responden (5%) menyatakan 

bahwa kinerja guru sangat baik, 35 responden (35%) menyatakan kinerja guru 

MTs Swasta di kecamatan Bulakamba baik, sebanyak 52 responden (52%) kurang 

baik dan 8 responden (8%) tidak baik. Dari hasil analisis deskriptif diperoleh rata-



72 

 

rata 39,26 yang terletak pada interval 34 - 41 dengan kriteria cukup. Dengan 

demikian dapat dinyatakan bahwa kinerja guru MTs Swasta di kecamatan 

Bulakamba Brebes dalam katagori kurang baik (jelek). 

 Berdasarkan tabel frekuensi tersebut, dapat ditampilkan gambar grafik pie 

kinerja guru MTs Swasta kecamatan Bulakamba Brebes. 

Gambar 4.4 Grafik Pie Persentase Kinerja Guru MTs Swasta di 

Kecamatan Bulakamba Brebes 

 

5%

35%

52%

8%

Sangat baik

Baik

Jelek

Sangat jelek

 

 Dengan demikian berdasarkan data-data yang diperoleh,dapat dirinci 

perbandingan rata-rata skor setiap variable. Rata-rata skor pendidikan dan 

pelatihan adalah 20,52 termasuk dalam katagori cukup, kompensasi adalah 25,73 

termasuk dalam katagori cukup, kepuasan kerja adalah 19,72 termasuk dalam 

katagori cukup dan kinerja guru adalah 39,26 termasuk dalam katagori kurang 

baik (jelek). 
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B. Uji Persyaratan Analsis 

Sebelum data dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi 

linier sederhana dan analisis regresi linier berganda, lebih dahulu dilakukan uji 

normalitas, uji homoginitas, uji linieritas, uji asumsi klasik meliputi uji 

multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. 

 

1. Uji Normalitas 

Sebelum data dianalisis akhir, terlebih dahulu dilakukan pengujian tingkat 

kenormalannya menggunakan Kolmogorof Smirnov dengan bantuan SPSS 11, 

diperoleh hasil seperti pada tabel di bawah ini. Berdasarkan hasil uji normalitas, 

diperoleh nilai signifikasi masing-masing fariabel adalah 0. 893, 0.677, 0.375 dan 

0.589. Angka-angka tersebut menunjukkan angka yang tidak signifikasi karena 

lebih tinggi dibandingkan dengan taraf signifikasi (0,005). Hal tersebut 

memberikan gambaran penyimpangan sebaran darikurva normalnya tidak 

signifikan, yang berarti bahwa sebaran data berdistribusi normal 

Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
  DIKLAT KOMP PUAS KINERJA 
N 30 30 30 30
Normal 
Parameters(a,b) 

Mean 26,3000 32,0667 21,0000 45,2333

  Std. 
Deviation 5,16053 6,52810 4,22635 5,17743

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,105 ,132 ,167 ,141

  Positive ,105 ,132 ,167 ,141
  Negative -,096 -,082 -,105 -,073
Kolmogorov-Smirnov Z ,577 ,721 ,913 ,773
Asymp. Sig. (2-tailed) ,893 ,677 ,375 ,589

a  Test distribution is Normal. 
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b  Calculated from data. 
  

 Lebih lanjut untuk menguji apakah distribusi data naormal atau tidak, 

dengan melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi 

komulatif dari data yang sesungguhnya dengan distribusi komulatif dari distribusi 

normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika didistribusi data adalah, 

normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti 

diagonalnya. (Ghozali, 2001). Hasil scattter plot untuk uji normalitas adalah 

sebagai berikut: 

Gambar 4.5  Hasil Uji Normalitas 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: KINERJA

Observed Cum Prob
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 Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, maka data dari semua semua data 

berdistribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar mengikti garis 

Normalitas. 

 

 

 



75 

 

2. Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linier 

antara variabel bebas dengan variabel terikat. Adapun hasil pengujian linieritas 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Hubungan Pendidikan dan Pelatihan dan Kinerja Guru (X1 – Y) 

Hasil penghitungan uji F regresi X1 terhadap Y terlihat pada tabel 4.10 

berikut. 

Tabel 4.10 Uji Linieritas Pendidikan dan Pelatihan Terhadap Kinerja 
Guru 

ANOVAb

1063,615 1 1063,615 41,076 ,000a

2537,625 98 25,894
3601,240 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), DIKLATa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

  

Dari tabel terlihat nilai F sebesar 41,076 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000. Melihat besarnya nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa uji regresi yang dilakukan bersifat linier. 

 

b) Hubungan Kompensasi dan Kinerja Guru (X2 – Y) 

 Hasil  penghitungan uji F regresi X2 terhadap Y terlihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.11 Uji Linieritas Kompensasi Terhadap Kinerja Guru 

ANOVAb

1541,551 1 1541,551 73,347 ,000a

2059,689 98 21,017
3601,240 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), KOMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 Dari tabel terlihat nilai F sebesar 73,347 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000. Melihat besarnya nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa uji regresi yang dilakukan bersifat linier. 

 

c) Hubungan Kepuasan Kerja Guru dan Kinerja Guru (X3 – Y) 

Hasil penghitungan uji F antara X3 terhadap Y terlihat pada tabel berikut 

Tabel 4.12 Uji Linieritas Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru 

ANOVAb

893,823 1 893,823 32,354 ,000a

2707,417 98 27,627
3601,240 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PUASa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

  

Dari tabel terlihat nilai F sebesar 32,354 dengan nilai signifikasi sebesar 

0,000. Mwlihat besarnya nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa uji regresi yang dilakukan bersifat linier. 
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d) Hubungan Diklat, Kompensasi,Kepuasan Kerja dan Kinerja Guru (X123 

Y) 

Hasil penghitungan uji F regresi X123 terhadap Y terlihat pada tabel 

berikut. 

Tabel 4.13 Uji Linieritas Diklat, Kompensasi, Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Guru 

ANOVAb

1994,121 3 664,707 39,706 ,000a

1607,119 96 16,741
3601,240 99

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), PUAS, DIKLAT, KOMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
 

 
 Berdasarkan tabel 4.13 di atas dapat terlihat bahwa pada uji linieritas 

diperoleh nilai F sebesar 39,706 dengan nilai signifikasi 0,000. Melihat besarnya 

nilai signifikasi yang kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa uji regresi 

bersifat linier. 

 

3. Uji Multikoliniritas 

Uji multikoliniritas dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan 

antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

antara variabel bebas. Uji multikolinieritas digunakan apabila variabel bebas lebih 

dari satu, seperti dalam penelitian ini yang memiliki 3 variabel bebas. Adapun uji 

multikolinieritas seperti pada tabel berikut. 
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Tabel 4.14 Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficientsa

11,175 ,320 ,374 ,604
2,871 ,110 ,089 ,134

,254 ,385 ,328
3,892 2,914 4,212 4,515

,000 ,004 ,000 ,000
,543 ,654 ,498
,285 ,395 ,419
,199 ,287 ,308
,612 ,555 ,880

1,633 1,802 1,137

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficients
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) DIKLAT KOMP PUAS
1

Model

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 

 Jika nilai Variance Inflantion Factor (VIF) lebih besar dari 5, maka 

variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas 

lainnya (Santoso, 2003:357). Berdasarkan tabel tersebut, diketahui variabel bebas 

Diklat (X1), Kompensasi (X2) , Kepuasan Kerja (X3) mempunyai VIF di bawah 5, 

besarnya masing-masing adalah 1,633,1.802,1.137. Dapat disimpulkan dalam 

model regresi tidak terjadi multikoliieritas diantara variabel bebas. 

 

4. Uji Heterokedastisitas 

Uji Heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residal satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka 

disebut homoksedasitas dan jika berbeda tersebut heterokesitisitas. Model regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokestitas. 
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 Deteksi adanya Heterokedastisitas dengan melihat ada tidaknya pola 

tertentu pada grafik, di mana sumbu X adalah Y, dan sumbu X adalah residual (Y 

prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized. Adapun grafik hasil uji 

heterokesdastisitas adalah sebagai berikut. 

Gambar 4.6 Uji Heterokedastisitas 
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 Dari grafik, terlihat titik-titik yang menebar secara acak, tidak membentuk 

suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 

(nol) pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi Heteroskedasitas pada model 

regresi, sehingga model regrsi layak dipakai untuk memprediksi kinerja guru. 

 

5. Uji Autokorelasi 

Untuk menguji apakah dalam sebah model regresi linier ada korelasi antara 

kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t 

sebelumnya. Model regresi yang baik adalah regresi yangbebas autokorelasi. 

Untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat pada tabel Durbin-

Watson (D-W).Jika D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, jika D-W 
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diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi, dan jika D-W di atas +2 

berarti ada autokorelasi negatif. 

Tabel 4.15 Hasil Uji autokorelasi 

 
 Model Summary(b) 
 

Model R 
R 
Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 

1 
,067(a) ,004 -,110 5,45570 2,046 

a  Predictors: (Constant), PUAS, KOMP, DIKLAT 
b  Dependent Variable: KINERJA 
 

Berdasarkan data out put Model Summary di atas, diperoleh nilai D-W 

(Durbin Waston) = 2,046 Nilai tersebut berada diantara -2 sampai +2. Ini berarti 

dalam model linier terjadi autokorelasi 

 

C. UJi Hipotesis 

1. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Terhadap Kinerja Guru 

Dari hasil analisis regresi sederhana mengenai hubungan antara diklat (X1) 

dan kinerja guru (Y) diperoleh nilai a = 25,211 dan koefisien b = 0,685, sehingga 

persamaan regresinya adalah Y = 25,211+0,685 X1. Hasil perhitungan analsis 

regresi diklat terhadap kinerja guru dapat dilihat pada tabel 4.16 berikut ini 
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Tabel 4.16 Hasil Analisis Regresi Diklat Terhadap Kinerja Guru 

 

Coefficientsa

25,211 2,250 11,203 ,000
,685 ,107 ,543 6,409 ,000

(Constant)
DIKLAT

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 Persamaan regresi Y = 25.211 + 0.685X1 tersebut dapat untuk menjelaskan 

prediksi yang menyatakan bahwa satuan pendidikan dan pelatihan akan diikuti 

dengan peningkatan kinerja guru sebesar 0.685 satuan 

 Guna mengetahui tingkat keberartian/signifikasi dari hasil regresi antara 

diklat dan kinerja guru, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai t sebesar 6.409 

dan signifikasi 0,000. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis pengaruh diklat 

terhadap kinerja guru adalah Ho diterima jika probabilitas (sig. (2-tailed) > 0,05 

dan Ha diterima jika probabilitas (sig(2-tailed) < 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa Ho secara parsial ditolak karena nilai taraf signifikasi 0,000 < 0,05. 

Dengan ditolaknya Ho berarti hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini 

diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan diklat dengan kinerja guru MTs 

Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes. 

 Berdasarkan perhitungan selanjutnya (lihat tabel 4.16) diperoleh koofesien 

korelasi antara diklat dengan kinerja guru sebesar 0.543, sedangkan koefisien 

determinasinya menunjukkan nilai sebesar 0.295. Sehingga kontribusi diklat 

terhadap kinerja guru sebesar 29.5% ,sedang sisanya 70.5% ditentukan oleh faktor 

lain. Berdasarkan persamaan regresi terlihat koefisien untuk variabel ini bernilai 
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positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel 

diklat terhadap kinerja guru adalah positif. Kondisi ini mengandung arti bahwa 

semakin seringnya diadakan diklat maka mengakibatkan semakin tinggi kinerja 

guru. 

 

Tabel 4.17 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary

,543a

,295
,288

5,08863
,295

41,076
1

98
,000

R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate

R Square Change
F Change
df1
df2
Sig. F Change

Change Statistics

1
Model

Predictors: (Constant), DIKLATa.  
 
 
 
2. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Guru 
 
  Dari hasil analisis regresi sederhana mengenai hubungan antara 

kompensasi (X2) dan kinerja guru (Y) diperoleh nilai a = 22,944 dan koefisien b = 

0,634, sehingga persamaan regresinya adalah Y = 22,944+0,634 X2. Hasil 

perhitungan analsis regresi kompensasi terhadap kinerja guru dapat dilihat pada 

tabel 4.18 berikut ini. 
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Tabel 4.18 Hasil Analisis Regresi Kompensasi Terhadap Kinerja 
Guru 

Coefficientsa

22,944 1,959 11,709 ,000
,634 ,074 ,654 8,564 ,000

(Constan
KOMP

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

Persamaan regresi Y = 22.944 + 0.634X2 tersebut dapat untuk menjelaskan 

prediksi yang menyatakan bahwa satuan kompensasi akan diikuti dengan 

peningkatan kinerja guru sebesar 0.634 satuan 

 Guna mengetahui tingkat keberartian/signifikasi dari hasil regresi antara 

kompensasi dan kinerja guru, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai t sebesar 

8,564 dan signifikasi 0,000. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja guru adalah Ho diterima jika probabilitas (sig. (2-

tailed) > 0,05 dan Ha diterima jika probabilitas (sig(2-tailed) < 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ho secara parsial ditolak karena nilai taraf signifikasi 0,000 

< 0,05. Dengan ditolaknya Ho berarti hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini 

diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan kompensasi dengan kinerja guru 

MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes. 

 Berdasarkan perhitungan selanjutnya (lihat tabel 4.19) diperoleh koofesien 

korelasi antara kompensasi dengan kinerja guru sebesar 0.645, sedangkan 

koefisien determinasinya menunjukkan nilai sebesar 0.428. Sehingga kontribusi 

diklat terhadap kinerja guru sebesar 42,8% ,sedang sisanya 57,2% ditentukan oleh 
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faktor lain. Berdasarkan persamaan regresi terlihat koefisien untuk variabel ini 

bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang diberikan oleh 

variabel kompensasi terhadap kinerja guru adalah positif. Kondisi ini mengandung 

arti bahwa semakin tinggi kompensasi maka mengakibatkan semakin tinggi 

kinerja guru. 

 

 

Tabel 4.19 Tabel Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary

,654a

,428
,422

4,58446
,428

73,347
1

98
,000

R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate

R Square Change
F Change
df1
df2
Sig. F Change

Change Statistics

1
Model

Predictors: (Constant), KOMPa. 
 

 

3. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru 

  Dari hasil analisis regresi sederhana mengenai hubungan antara kepuasan 

kerja (X3) dan kinerja guru (Y) diperoleh nilai a = 21,187 dan koefisien b = 0,916 

sehingga persamaan regresinya adalah Y = 21,187+0,916 X3. Hasil perhitungan 

analsis regresi kepuasan kerja terhadap kinerja guru dapat dilihat pada tabel 4.20 

berikut ini. 
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Regresi Kepuasan Terhadap Kinerja Guru 

Coefficientsa

21,187 3,221 6,579 ,000
,916 ,161 ,498 5,688 ,000

(Constan
PUAS

Mode
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

Persamaan regresi Y = 21,187 + 0.916X3 tersebut dapat untuk menjelaskan 

prediksi yang menyatakan bahwa satuan kepuasan kerja akan diikuti dengan 

peningkatan kinerja guru sebesar 0.916 satuan 

 Guna mengetahui tingkat keberartian/signifikasi dari hasil regresi antara 

kompensasi dan kinerja guru, berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai t sebesar 

5,688 dan signifikasi 0,000. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru adalah Ho diterima jika probabilitas (sig. (2-

tailed) > 0,05 dan Ha diterima jika probabilitas (sig(2-tailed) < 0,05. Hasil ini 

menunjukkan bahwa Ho secara parsial ditolak karena nilai taraf signifikasi 0,000 

< 0,05. Dengan ditolaknya Ho berarti hipotesis alternatif (Ha) dalam penelitian ini 

diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan kepuasan kerja dengan kinerja guru 

MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes. 

 Berdasarkan perhitungan selanjutnya (lihat tabel 4.21) diperoleh koofesien 

korelasi antara kepuasan kerja 0,498 dengan kinerja guru sebesar 0.248, 

sedangkan koefisien determinasinya menunjukkan nilai sebesar 0.428. Sehingga 

kontribusi diklat terhadap kinerja guru sebesar 24,8% ,sedang sisanya 75,2% 
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ditentukan oleh faktor lain. Berdasarkan persamaan regresi terlihat koefisien 

untuk variabel ini bernilai positif, sehingga dapat diartikan bahwa pengaruh yang 

diberikan oleh variabel kepuasan kerja terhadap kinerja guru adalah positif. 

Kondisi ini mengandung arti bahwa semakin tinggi kepuasan kerja maka 

mengakibatkan semakin tinggi kinerja guru. 

 

 

Tabel 4.21 Tabel Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary

,498a

,248
,241

5,25611
,248

32,354
1

98
,000

R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate

R Square Change
F Change
df1
df2
Sig. F Change

Change Statistics

1
Model

Predictors: (Constant), PUASa. 
 

 

4. Pengaruh Diklat, Kompensasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Guru 

Dari hasil analisis regresi berganda mengenai hubungan hubungan antara 

diklat (X1), kompensasi (X2), kepuasan kerja (X3) dan kinerja guru (Y) sepereti 

pada tabel 4.27di peroleh nilai a = 11,175 dan koefisien b1 = 0,320, b2 = 0,374, 

b3 = 0,604 sehingga persamaan regresinya adalah Y = 11,175 + 0,320 X1 + 0,374 
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X2 + 0,604 X3 Hasil perhitungan analisis regresi diklat, kompensasi, kepuasan 

kerja terhadap kinerja guru dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut ini. 

 

Tabel 4.22 Hasil Analisis Regresi Diklat, Kompensasi, Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Guru 

Coefficientsa

11,175 ,320 ,374 ,604
2,871 ,110 ,089 ,134

,254 ,385 ,328
3,892 2,914 4,212 4,515

,000 ,004 ,000 ,000
,543 ,654 ,498
,285 ,395 ,419
,199 ,287 ,308
,612 ,555 ,880

1,633 1,802 1,137

B
Std. Error

Unstandardized
Coefficients

BetaStandardized Coefficients
t
Sig.

Zero-order
Partial
Part

Correlations

Tolerance
VIF

Collinearity Statistics

(Constant) DIKLAT KOMP PUAS
1

Model

Dependent Variable: KINERJAa. 
 

 

Persamaan regresi Y = 11,175 + 0,320 X1 + 0,374 X2 + 0,604 X3 tersebut 

dapat untuk menjelaskan prediksi yang menyatakan bahwa: 1) peningkatan satu 

satuan pendidikan dan pelatihan akan diikuti dengan peningkatan kinerja guru 

sebesar 0,320 satuan. 2) peningkatan satu satuan kompensasi akan diikuti dengan 

peningkatan kinerja guru sebesar 0,374 satuan. 3) peningkatan satu satuan 

kepuasan kerja akan diikuti dengan peningkatan kinerja guru sebesar 0,604 

satuan. 

Guna  mengetahui tingkat keberartian/signifikasi dari hasilregresi antara 

pendidikan dan pelatihan, kompensasi dan kepuasan kerja guru terhadap kinerja 

guru berdasarkan tabel tersebut diperoleh nilai t sebesat 2.914, 4.212, 4.515 dan 
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signifikasinya 0.000. Pengambilan keputusan terhadap hipotesis pengaruh 

pendidikan dan pelatihan, kompensasi, kepuasan kerja terhadap kinerja guru 

adalah Ho diterima 

jika probabilitas (sig. (2-tailed) > 0,05 dan Ha diterima jika probabilitas (sig(2-

tailed) < 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa Ho secara simultan ditolak karena 

nilai taraf signifikasi 0,000 < 0,05. Dengan ditolaknya Ho berarti hipotesis 

alternatif (Ha) dalam penelitian ini diterima, yaitu ada pengaruh yang signifikan 

pendidikan dan pelatihan, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru 

MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes. 

 Berdasarkan perhitungan selanjutnya (lihat tabel 4.23) diperoleh koefisien 

korelasi antara pendidikan dan pelatihan, kompensasi, kepuasan kerja terhadap 

kinerja guru sebesar 0,744, sedangkan koefesien determinasinya menunjukkan 

nilai sebesar 0,554 sehingga kontribusi pendidikan dan pelatihan, kompensasi, 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru sebesar 55,4%, sedangkan sisanya 44,6% 

ditentukan oleh faktor lain. 

Tabel 4.23 Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary b

,744a

,554
,540

4,09156
,554

39,706
3

96
,000

1,867

R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate

R Square Change
F Change
df1
df2
Sig. F Change

Change Statistics

Durbin-Watson

1
Model

Predictors: (Constant), PUAS, DIKLAT, KOMPa. 

Dependent Variable: KINERJAb. 
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D. Pembahasan 

1. Pendidikan Dan Pelatihan 

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel pendidikan dan pelatihan yang 

pernah diikuti oleh guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes diketahui : 

mean adalah 20,52; standar deviasi adalah 4,78; range adalah 20,00; skor 

minimum adalah 12,00; serta skor maksimum adalah 32,00. Sedangkan hasil 

angket, responden memberikan pernyataan: sangat baik sebesar 19%; baik sebesar 

30% kurang baik sebasar 48% dan tidak baik 5%. 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh rata-rata 20,52 yang terletak 

pada interval 18 - 22 dengan kriteria cukup. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh guru MTs Swasta di 

kecamatan Bulakamba Brebes adalah cukup. Pengujian hipotesis menunjukkan 

adanya pengaruh positif antara pendidikan dan pelatihan (X1) terhadap kinerja 

guru (Y), hal tersebut dibuktikan dari hasil menunjukkan angka sebesar 29,5%. 

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru masih banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

Berdasarkan hasil penelitian tentang variabel pendidikan dan pelatihan 

bagi guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes yang mencakup indikator 

penataran mata pelajaran, pengembangan kurikulum, pembuatan media 

pembelajaran dan penggunaan alat peraga. Adapun tingkat pendidikan dan 

pelatihan yang pernah diikuti guru dilakukan oleh instansi terkait dalam 

pendidikan yaitu: Cabang Dinas pendidikan/Depag kecamatan, Dinas 
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Pendidikan/Depag Kabupaten/Kota, Dinas pendidikan Provinsi serta Departemen 

Pendidikan Nasional. 

Adapun hasil penelitian terhadap variabel pendidikan dan pelatihan 

menunjukkan kriteria baik dalam kaitannya terhadap pengaruh kinerja guru. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Nadler (1982) menegaskan bahwa apabila 

pendidikan dan pelatihan tidak berdasarkan penilaian kebutuhan dari peserta, 

maka akan berakibat pada pemborosan sumberdaya (biaya, tenaga dan waktu). 

Penegasan yanghampir sama dikemukakan oleh Stewart (1994) adalah tidak ada 

manfaatnya melatih orang untuk mendapatkan kecakapan-kecakapan dan 

pengetahuan yang sudah mereka miliki atau yang sesungguhnya yang sudah 

mereka miliki atau yang sesungguhnya tidak mereka butuhkan. 

Terkait dengan masalah pendidikan dan pelatihan, hal ini tidak terlepas 

dari faktor kebijakan dan pendanaan. Untuk itu, jajaran Dinas pendidikan/Depag 

kecamatan, Dinas Pendidikan/Depag Kabupaten/Kota, Dinas pendidikan Provinsi 

serta Departemen Pendidikan Nasional perlu mengakomodasi jenis-jenis 

pendidikan dan pelatihan apa yang benar-benar dibutuhkan guru, sebelum 

menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Dengan cara demikian, maka 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan akan benar-benar memiliki nilai 

kebermaknaan bagi pengembangan kinerja guru. 

 

2. Kompensasi 

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel kompensasi yang diterima oleh 

guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes diketahui : mean adalah 25,73; 
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standar deviasi adalah 6,23; range adalah 26,00; skor minimum adalah 18,00 serta 

skor maksimum adalah 44,00 Sedangkan hasil angket, responden memberikan 

ernyataan: sangat tinggi sebesar 22%; tinggi sebesar 16% kurang baik sebasar 

57% dan tidak baik 5% 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh rata-rata 25,73 yang terletak 

pada interval 24 - 30 dengan kriteria cukup. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa kompensasi guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes adalah 

cukup. Pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif antara 

kompensasi (X2) terhadap kinerja guru (Y), hal tersebut dibuktikan dari hasil 

menunjukkan angka sebesar 42,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru 

masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

Dari uji korelasi secara parsial, koefesien kompensasi terhadap kinerja guru 

menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh 

secara signifikan terhdap kinerja guru. Hal ini sesuai dengan pendapat T. Hani 

Handoko (1987) yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang diterima oleh 

karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Adanya pemberian kompensasi 

sesuai dengan harapannya dapat menjadi motivasi bagi seseorang untuk 

memberikan hasil kerja yang optimal bagi organisasi. 

 

3. Kepuasan Kerja 

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel kepuasan kerja yang guru MTs 

Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes diketahui : mean adalah 19,72; standar 

deviasi adalah 3,28; range adalah 18,00; skor minimum adalah 12,00 serta skor 
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maksimum adalah 30,00 Sedangkan hasil angket, responden memberikan 

pernyataan: sangat tinggi sebesar 2%; tinggi sebesar 39% kurang baik sebasar 

51% dan tidak baik 8%. 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh rata-rata 19,72 yang terletak 

pada interval 16 - 20 dengan kriteria cukup. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa kepuasan kerja guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes adalah 

cukup. Pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif antara kepuasan 

kerja(X3) terhadap kinerja guru (Y), hal tersebut dibuktikan dari hasil 

menunjukkan angka sebesar 24,8%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru 

masih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel yang diteliti. 

Dari uji korelasi secara parsial, koefesien kepuasan kerja terhadap kinerja 

guru menunjukkan nilai positif. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerjai 

berpengaruh secara signifikan terhdap kinerja guru. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Rany, Smith dan Stone (1992) dalam Turban et al. (1993), bahwa 

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan reaksi efektif terhadap suatu 

pekerjaan yang berasal dari perbandingan hasil aktual pemegang jabatan dengan 

apa yang diinginkan.  Sedangkan Mc Nesse et al. (1996) mengatakan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan pekerja terhadap pekerjaannya yang didasarkan 

pada penilaian aspek yang berada dalam pekerjaan. Sikap seseorang terhadap 

pekerjaan menggambarkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak 

menyenangkan juga harapan dimasa mendatang. 
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4. Kinerja Guru 

Hasil statistik deskriptif terhadap variabel kinerja guru yang guru MTs 

Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes diketahui : mean adalah 39,26; standar 

deviasi adalah 6,04; range adalah 30,00; skor minimum adalah 27,00 serta skor 

maksimum adalah 57,00 Sedangkan hasil angket, responden memberikan 

pernyataan: sangat baik sebesar 5%; baik sebesar 35% kurang baik sebasar 52% 

dan tidak baik 8%. 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh rata-rata 39,26 yang terletak 

pada interval 34 - 41 dengan kriteria cukup. Dengan demikian dapat dinyatakan 

bahwa kinerja guru MTs Swasta di kecamatan Bulakamba Brebes adalah cukup. 

Ukuran kinerja guru terlihat dari rasa tanggung jawabnya menjalankan 

amanah, profesi yang diembannya, rasa tanggung jawab moral dipundaknya. 

Semua itu akan terlihat kepada kepatuhan dan loyalitasnya di dalam menjalankan 

tugas keguruannya di dalam kelas dan tugas kependidikannya di luar kelas. Sikap 

ini akan dibarengi pula dengan rasa tanggung jawabnya mempersiapkan segala 

perlengkapan pengajaran sebelum melakukan proses pembelajaran. Selain itu, 

guru juga sudah mempertimbangkan akan metodologi yang akan 

digunakan,termasuk alat media pendidikan yang akan dipakai, serta alat penilaian 

apa yang akan digunakan di dalam pelaksaan evaluasi. 

Dengan penemuan ini diharapkan pada masa yang akan datang terjadi 

penungkatan mutu proses belajar mengajar sehingga mutu pendidikan akan 

semakin meningkat pula. Kinerja yang baik akan meningkatkan kualitas sekolah 

sehingga animo masyarakat untuk memilih sekolah . 
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5. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Kompensasi, Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis di atas, terbukti 

bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan pendidikan dan pelatihan, 

kompensasi, kepuasan kerja terhadap kinerja guru cukup secara parsial maupun 

bersama. Koefisien korelasi pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru (rxy) 

sebesar 0,685 sehingga besar pengaruhnya adalah 29,5%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin tinggi pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh guru maka 

kinerjanya semakin baik dan sebaliknya rendah pendidikan dan pelatihan yang 

dimiliki oleh guru maka kinerjanya semakin kurang. Koefesien korelasi 

kompensasi terhadap kinerja guru (rxy) sebesar 0,645 sehingga besar pengaruhnya 

adalah 42,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kompensasi yang 

diterima oleh guru maka kinerjanya semakin baik dan sebaliknya semakin rendah 

komensasi yang diterima oleh guru maka kinerjanya akan menurun. Sementara 

itu,koefesien kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru (rxy) sebesar 0,498 

sehingga besar pengaruhnya adalah 24,8%. Hal ini menunjukkan bahwa jika guru 

merasa puas dalam bekerja, maka kinerja guru akan semakin baik, dan sebaliknya 

jika kepuasan kerja rendah, maka kinerja guru juga berkurang. Apabila melihat 

hasil analisis regresi sederhana (pengaruh pendidikan dan pelatihan, kompensasi, 

kepuasan kerja guru terhadap kinerja guru) maka yang memberikan pengaruh 

adalah pendidikan dan pelatihan yaitu sebesar 29,5%, disusul kompensasi sebesar 

42,8% dan kemudian kepuasan kerja sebesar 24,8%. Demekian juga apabila 

melihat hasil analisis regresi pengaruh bersama koefisien determinasi pengaruh 
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bersama pendidikan dan pelatihan, kompensasi, kepuasan kerja guru adalah 

55,4%, sisanya residu sebesar 44,6% kinerja guru dipengaruhi oleh variabel-

variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini. 

 Dari hasil analisis tersebut dapat diutarakan bahwa pendidikan dan 

pelatihan menunjukkan pengaruh baik terhadap kinerja guru, oleh karenanya 

dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebaiknya didasarkan atas 

penilaian kebutuhan dari guru sehingga benar-benar efektif, selain itu kompensasi 

yang memadahi yaitu gaji, tunjangan dan penghargaan akan semakin 

menungkatkan semangat kerja, serta kepuasan kerja perlu tumbuh pada diri guru 

sejauh mana guru menerima dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang 

diharapkan sehingga apabila guru merasa puas maka akan semakin meningkat 

kinerjanya. Kinerja guru yang dimaksud adalah kinerja guru yang menyangkut 

kompetensi yang dimiliki yaitu meliputi kemampuan merencanakan program 

belajar mengajar, kemampuan melaksanakan proses belajar mengajar, menilai 

proses belajar mengajar dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 

 Sebagaimana diungkapkan oleh Gibson (1992:34) bahwa kinerja seorang 

termasuk kinerja guru dipengaruhi tiga variabel yaitu variabel individual yang 

terdiri dari kemampuan dan keterampilan, latar belakang keluarga, sosial dan jenis 

kelamin.Variabel organisasi yang terdiri dari sumber daya,kepemimpinan, 

imbalan dan motivasi. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab IV serta 

pembahasan tentang hasil-hasilnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Secara umum pendidikan dan pelatihan yang dimiliki oleh guru-guru MTs 

Swasta kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes menunjukkan skor rata-

rata sebesar 20,52 atau sebesar 48% dan termasuk dalam katagori kurang 

baik. Kompensasi menunjukkan skor rata-rata 25,73 atau sebesar 57% dan 

termasuk dalam katagori kurang baik. Kepuasan kerja guru menunjukkan 

skor rata-rata sebesar 19,72 atau sebesar 51% dan termasuk dalam 

katagori kurang baik. Kinerja guru MTs Swasta kecanatan Bulakamba 

kabupaten Brebes menunjukkan skor rata-rata 39,26 atau sebesar 52%  

dan termasuk dalam katagori kurang baik. 

2. Pendidikan dan pelatihan secara parsial memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja guru MTs Swasta kecamatan Bulakamba kabupaten 

Brebes sebesar 29,5% dengan koefisien korelasi 0,685. 

3. Kompensasi secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

guru MTs Swasta kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes sebesar 42,8% 

dengan koefisien korelsi 0,645. 
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4. Kepuasan kerja secara parsial memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

guru MTs Swasta kecamatan Bulakamba kabupaten Brebes sebesar 24,8% 

dengan koefisien korelasi 0,498. 

5. Pendidikan dan pelatihan, kompensasi dan kepuasan kerja secara simultan 

memiliki pengaruh positif terhdap kinerja guru MTs Swasta kecamatan 

Bulakamba kabupaten Brebes sebesar 55,4% dengan koefisien korelasi 

0,744. Sehingga sisanya sebesar 44,6% di pengaruhi oleh faktor-faktor 

lain atau sebab-sebab lain di luar variabel yang diteliti. 

B. Saran 

1. Sehubungan masih kurangnya pendidikan dan pelatihan maka 

seyogyanya kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru untuk 

terus nenerus mengikuti pendidikan dan pelatihan., selain itu 

kesejahteraan guru seyogyanya haarus diperhatikan agar kinerja guru 

semakin baik  

2. Perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang kinerja guru, karena masih 

ada faktor lain yang berpengaruh di luar model regrei dalam penelitian 

ini, sehingga dapat diungkap variabel-variabel lain untuk meningkatkan 

kinerja guru. 
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