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SARI 

 

Kaliri. 2008. Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SMA 
Negeri di Kabupaten Pemalang. Tesis. Program Pascasarjana Universitas 
Negeri Semarang. Pembimbing: I Dr. Samsudi, M.Pd., H. Dr. Achmad 
Slamet, M.Si. 

 
Kata kunci: Disiplin Kerja , Motivasi Kerja, dan Kinerja Guru. 

Permendiknas RI No. 18 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ada empat 
kompetensi sebagai guru profesional yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial 
dan kepribadian. Kompetensi yang dimiliki guru tersebut menunjuk pada kinerja 
guru. Kondisi di lapangan tentang kinerja guru di Kabupaten Pemalang menunjukkan 
bahwa ada beberapa guru yang mempunyai kecenderungan menurun dalam hal 
kedisiplinan diantaranya adalah guru yang datang terlambat, keberangkatan dan 
kepulangan mereka tidak sesuai dengan jam yang telah dijadwalkan, sering 
melalaikan tugas, dan tidak membuat rencana pembelajaran. Berdasarkan 
permasalahan di atas, mendorong penulis untuk meneliti pengaruh disiplin dan 
motivasi kerja guru terhadap kinerja guru pada SMA Negeri di Kabupaten Pemalang, 

Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mendeskripsikan tingkat pengaruh 
disipin kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang; (2) untuk 
mendeskripsikan tingkat pengaruh dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA 
Negeri di Kabupaten Pemalang; (3) untuk mendeskripsikan tingkat pengaruh dan 
disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA 
Negeri di Kabupaten Pemalang. 
 Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan ex 
post facto, desain korelasional dengan populasinya adalah semua Guru SMA Negeri 
di Kabupaten Pemalang sebanyak 400 guru PNS. Adapun teknik sampling 
menggunakan tabel krejcie. Untuk pengambilan sampel dengan teknik proportional 
random sampling. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi 
(regression analyisis). 
 Hasil penelitian ini adalah: (1) Ada pengaruh yang signifikan disiplin 
terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dengan koefisien 
determinasi sebesar 8,3% ; (2) ada pengaruh yang signifikan motivasi kerja terhadap 
kinerja Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dengan koefisien determinasi 
sebesar 14,3%; (3) ada pengaruh yang signifikan disiplin dan motivasi kerja secara 
bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang dengan 
koefisien determinasi sebesar 21,5%. Sedangkan sisanya kinerja guru sebesar 78,5% 
ditentukan oleh faktor lain di luar variabel dalam penelitian ini. Dengan demikian 
semakin tinggi disiplin guru maka semakin baik pula kinerja. Semakin tinggi 
motivasi kerjanya maka semakin baik pula kinerja   
 Saran yang diajukan: bagi guru yang sudah disiplin, agar dipertahankan. 
Kepada kepala sekolah untuk membina serta memberi teladan tentang disiplin dan 
motivasi kerja dan Kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang agar 
mengintensifkan pembinaan kepada sekolah-sekolah khususnya tentang kedisiplinan 
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kerja. Memberi penghargaan atas prestasi yang diperoleh guru. 
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ABSTRACT 

 
Kaliri. 2008. The Influence of the Dicipline and Job Motivation toward 

the teacher’s job among the Teachers in State Senior High School in 
Pemalang Municipility. Post Graduate Programme of Semarang State 

University. The consultants: I.DR. Samsudi, M. Pd., and H. Dr. 
Achmad Slamet, M. Si. 

 
Key word : Job dicipline, job motivation, and the teachers’ job. 
 
 The title of this thesis is “The Influence of the Discipline and Job 
Motivation toward the teacher’s job. The aims of this research are: (1) to describe 
the influence of the discipline toward the teacher’s job among the State Senior 
High School teachers in Pemalang municipility; (2) to describe the influence of 
job’s motivation toward the teacher’s job among the State Senior High School 
teachers in Pemalang municipility; (3) to describe the job discipline and job 
motivation toward the teacher’s job among the State Senior High School teachers 
in Pemalang municipility. 
 
 This research uses quantitative approach by using expost facto and 
correlational design with 400 civil servant teachers in pemalang minicipility as the 
population. The sampling technique in this research uses the krejcie table. To get 
the sample, the researcher uses propotional random sampling. While the data 
analysis technique used in this research is regression analysis. 
 
 The result of this research are: (1) there are significance influence between 
the discipline toward the teacher’s job among the teachers in State Senior High 
School in Pemalang municipility with 8,3% coefficient determination; (2) there 
are significane between job motivation toward the teachers’ job among the 
teachers in State Senior High School in Pemalang municipility with 14,3 
coefficient determination; (3) there are significance influence between the 
discipline and job motivation toward the teachers’ job among the teachers in State 
Senior High School in Pemalang municipility with 21,5% coefficient 
determination. While the rest of the teacher’s job about 78,5% is determined by 
other factors outside the variabel in this research. 
 
 Therefore the researcher proposes some suggestion about the effrot to 
improve the discipline and the teacher’s job such as: improving the teachers’ 
awareness, service, and responsibility toward their duty, the habit of working 
honestly, carefully, orderly, and full of zeal in line with the regulation, wearing 
the uniform neatly, in line with the uniform that day, speaking respectfully toward 
the society, colleague, and leader. The effort to improve the teachers’ motivation 
and the teachers’ job can be done through: diligence, tenacity, and the zeal to be 
successful, willingness to deepen the job given to them and try to get the 
confession of the job which is done. 
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BAB I  

PENDAHULUAN  
 
 
 

1.1 Latar Belakang  
 

Sebagaimana disadari bersama bahwa pendidikan memegang peranan 

penting dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan 

kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses yang tidak bisa dipisahkan 

dengan proses peningkatan pelayanan pendidikan oleh guru. Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 mengamanatkan bahwa Pendidikan menengah pada pasal 

18 adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar (Depdiknas, 2003:14) lebih lanjut 

dijelaskan bahwa Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum 

dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk Sekolah 

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

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

Sekolah Menengah Umum merupakan bentuk satuan pendidikan yang 

diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik untuk mampu mengembangkan 

ilmunya lebih tinggi. Pada prinsipnya Sekolah Menengah Umum adalah 

menyiapkan lulusan yang berkualitas sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

sumber daya manusia di masa datang. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, 

Sekolah Menengah Umum dituntut memiliki guru yang berkompetensi. 

Kinerja guru Sekolah Menegah Atas di Kabupaten Pemalang, salah 

satunya dapat dilihat dari hasil uji sertifikasi melalui portopolio. Data di Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pemalang peserta yang lulus sertifikasi untuk kuota tahun 

2006 dari 81 orang yang lulus hanya 32 dan tahun 2007 dari kuota 887 yang lulus 
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hanya 355 orang. Dengan demikian pada dua tahun tersebut, dari kuota yang ada 

yang lulus berkisar pada angka 40% dari seluruh peserta yang mengikutinya. 

Syarat mengikuti uji sertifikasi bagi guru dalam jabatan yang diberlakukan 

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang untuk kuota tahun 2006 dan 2007 

minimal masa kerjanya adalah masa kerja 15 tahun golongan IV/a dan kelulusan 

yang hanya 40% sangatlah rendah. Bagi guru untuk mengukur kinerjanya adalah 

kompetensi pedagogik kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi 

kepribadian.   

Permendiknas RI No. 18 Tahun 2007 menjelaskan bahwa ada empat 

kompetensi sebagai guru profesional yaitu kompetensi pedagogik, profesional, 

sosial dan kepribadian. Kompetensi yang dimiliki guru tersebut menunjuk pada 

kinerja guru.  

Masih rendahnya kinerja guru seperti mengajar tidak sesuai dengan 

kompetensinya, struktur tugas yang tidak jelas, jadwal kerja yang tumpang tindih. 

Seorang guru harus memiliki persyaratan-persyaratan khusus, mengetahui 

landasan pendidikan untuk mentransformasikan informasi maupun pelajaran 

kepada siswa. Meskipun demikian guru bukanlah satu-satunya sumber informasi 

di dalam kelas, siswa harus diberi kesempatan untuk mengembangkan diri. Tugas 

guru yang utama bukan lagi menyampaikan pengetahuan melainkan memupuk 

pengertian, membimbing mereka untuk belajar sendiri. Kemampuan untuk 

menemukan sendiri dan belajar sendiri dianggap dapat dipelajari (Nasution, 2002: 

21). 
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Guru sebagai tenaga professional seharusnya memilki pengetahuan dan 

pengalaman di bidangnya. Guru yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 

yang cukup dalam bidangnya akan mampu melihat ke depan dalam peningkatan 

perkembangan unit pelayanan teknis (UPT).  Kinerja guru dapat dilihat dari 

penguasaan guru terhadap kompetensi yang dimiliki sebagai tenaga profesional.  

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja guru, diantaranya adalah 

kompetensi yang memadai dan wajar, kondisi kerja yang aman dan sehat, 

kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, rasa ikut memiliki, motivasi 

kerja, disiplin kerja dan lain-lain. Namun dalam penelitian ini, hanya akan 

meneliti kinerja guru yang dipengaruhi oleh motivasi kerja, dan disiplin kerja. 

Motivasi kerja adalah dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang 

untuk berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan (Wahjosumidjo, 

1994: 177). Sedangkan menurut Berelson & Steiner (dalam Wahjosumidjo,1994: 

179) menjelaskan bahwa motivasi adalah suatu usaha sadar untuk mempengaruhi 

perilaku seseorang agar supaya mengarah tercapainya tujuan organisasinya. 

Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan 

munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan 

(Mc.Donald, 2001: 71). Energi yang dimaksud adalah keinginan seseorang untuk 

beraktifitas guna mencapai tujuannya.  

Perilaku yang timbul pada diri seseorang atau bawahan dalam kerangka 

motivasi sebagai konsep manajemen, didorong adanya kebutuhan. Dengan 

demikian maka kebutuhan merupakan daya dorong (motivasi) seseorang untuk 

berperilaku ke arah tercapainya tujuan. Beberapa hal yang dapat membangkitkan 
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motivasi kerja guru diantaranya adalah upah yang layak, suasana kerja yang 

menyenangkan, kesempatan untuk berkembang, kebutuhan akan pengakuan, dan 

kebutuhan berprestasi.  

Kinerja guru juga ditentukan oleh disiplin kerja yang tinggi. Dengan 

demikian sekolah yang di dalam proses belajar-mengajar tumbuh kedisiplinan, 

akan berfungsi sebagai pembentuk nilai dan norma individu, penguasaan diri, 

sikap dan tanggung jawab bagi guru. Kurang disiplinnya guru-guru dalam 

melaksanakan tugas, seperti datang ke sekolah terlambat, bersikap masa bodoh 

terhadap siswa berakibat kualitas peserta didik menjadi rendah. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Wirono (2002: 

85) tentang “Hubungan Kemampuan, Motivasi dan Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dengan Kepuasan Kerja Guru SMK di kota Semarang”, menunjukkan 

bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara kemampuan, motivasi, 

dan kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja guru SMK di kota 

Semarang. Dengan mengamati hasil penelitian tersebut, penelitian yang akan 

dilakukan ini berusaha untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai 

motivasi di antara keempat variable tersebut. 

Kondisi di lapangan tentang kinerja guru di Kabupaten Pemalang 

menunjukkan bahwa ada beberapa guru yang mempunyai kecenderungan 

menurun dalam hal kedisiplinan diantaranya adalah guru yang datang terlambat, 

keberangkatan dan kepulangan mereka tidak sesuai dengan jam yang telah 

dijadwalkan, sering melalaikan tugas, dan tidak membuat rencana pembelajaran. 

Jika hal ini dibiarkan berlanjut tanpa adanya teguran baik secara langsung maupun 
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tidak langsung, akan mempengaruhi kinerja guru tersebut dalam proses belajar-

mangajar. Berdasarkan permasalahan di atas, mendorong penulis untuk meneliti 

pengaruh disiplin dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru pada SMA Negeri 

di Kabupaten Pemalang, 

1.2 Permasalahan 

Disiplin merupakan kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak 

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

merupakan aspek sosial yang perlu dipahami secara mendalam dan tumbuh dari 

dalam diri pribadi sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk melaksanakan 

sesuatu aturan yang berlaku. Untuk mengerti dan memahami kemudian mematuhi 

aturan tersebut diperlukan waktu sedangkan bentuk ketaatan itu ialah kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya (masyarakat organisasi atau 

masyarakat umum). Hal ini berarti bahwa disiplin merupakan pemahaman sikap 

mental tingkah laku yang merupakan sikap untuk berbuat sesuatu secara sadar, 

taat dan tertib, sebagai hasil pengembangan dari latihan, pengendalian watak, serta 

pengendalian pengaruh lingkungan.  

Faktor lain yang sangat menentukan sikap mental dan nilai sosial  kerja 

adalah motivasi (Ermaya,1997: 169) karena faktor motivasi merupakan penentu 

kinerja. Guru sebagai tenaga profesional dalam pendidikan kinerja sehari-hari ada 

kedisiplinan dan motivasi kerja. 

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa apabila suatu organisasi sekolah 

ingin mengusahakan kinerja guru meningkat, maka salah satu usaha yang harus 

dilakukan adalah menegakkan disiplin kerja guru. Dalam menegakkan disiplin 
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unsur kepala sekolah diharapkan dapat selalu menciptakan, menegakkan dan 

memelihara kedisiplinan yang baik dari para anggota, sehingga produktivitas yang 

diinginkan terwujud. Hal ini tergantung dari sikap dan efektivitas kepemimpinan, 

dalam arti pemimpin harus mampu menumbuhkan, memelihara dan 

mengembangkan suatu iklim yang kondusif bagi terciptanya kedisiplinan 

kehidupan organisasi.  

Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada mencari pengaruh 

antara disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja guru pada SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan dalam 

penelitian ini secara rinci untuk mengetahui: 

1. Seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang. 

2. Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang. 

3. Seberapa besar pengaruh disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

 
1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  
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3. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan tingkat pengaruh antara disiplin dan 

motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

1. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

pengaruh faktor-faktor disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang.  

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat praktis bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan bagi guru bemanfaat dalam upaya 

untuk memberi masukan dalam rangka mengenal aspek motivasi dan 

disiplin kerja, sehingga dapat memacu guru untuk meningkatkan 

kinerjanya guna mendapatkan sertifikasi guru.   

b. Manfaat praktis bagi Sekolah 

Diharapkan dapat dijadikan salah satu acuan dalam mengembangkan 

kualitas proses belajar megajar sehingga hasil yang diharapakan 

dapat tercapai secara optimal serta dapat menciptakan kualitas mutu 

lulusan. 
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c. Manfaat praktis bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukkan bagi Dinas 

Pendidikan Kabupaten Pemalang dalam upaya untuk meningkatkan 

mutu pendidikan melalui pengelolaan sekolah. 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

 
2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Pengertian Kinerja Guru  

Guru adalah tenaga pendidik yang berperan sebagai ujung tombak 

transformasi pengetahuan dan nilai sikap, pembentuk kepribadian peserta didik 

serta ikut bertanggung jawab tercapainya tujuan pendidikan. Oleh sebab itu guru 

terlibat langsung dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maka guru dapat 

dikatakan sebagai komponen utama dalam proses pendidikan. Karena 

kedudukannya itulah, maka guru menempati posisi yang sangat penting dalam 

meningkatkan kualitas proses pembelajaran maupun hasilnya. Pada konteks ini, 

kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kualitas kinerja guru, yang 

konsekuensinya guru dituntut untuk berperan aktif dalam memposisikan diri 

sebagai tenaga profesional sesuai dengan tuntutan masyarakat yang kian 

berkembang. 

Wasistiono (2002: 25) memberikan pengertian “kinerja sebagai keseluruhan 

hasil manfaat dan dampak dari keseluruhan proses pengelolaan masukan guna 

mencapai tujuan yang diinginkan”. Kinerja berkaitan dengan hak dan wewenang 

yang diberikan kepada seseorang, badan, lembaga termasuk juga para guru dan 

karyawan dalam suatu lembaga pendidikan. 

August W. Smith menjelaskan bahwa kinerja adalah merupakan hasil atau 

keluaran dari suatu proses (August W. Smith dalam Sedarmayanti, 2001:50). 

Kinerja berasal dari kata performance, mempunyai arti kerja, pelaksanaan kerja, 
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pencapaian atau hasil kerja/penampilan kerja (Sedarmayanti, 2001:50). Sedangkan 

dari pendapat yang lain dikemukakan oleh Sihombing (2000: 251), bahwa dalam 

lembaga pendidikan pengertian konsep kinerja mencakup efisiensi, efektivitas dan 

produktivitas. Efisien menunjukkan pada biaya yang paling murah namun tujuan 

tetap tercapai. Bekerjanya dengan efektif bararti bekerja dengan waktu yang 

relative singkat tujuan tercapai. Sedangkan produktivitas merupakan perbandingan 

antara masukan dengan keluaran. 

Zamroni (2000:53) mengemukakan ada tiga kegiatan yang diperlukan guru 

agar dapat meningkatkan kualitasnya sehingga kinerjanya menjadi lebih baik, 

yaitu: (a) Para guru harus memperbanyak tukar pikiran dalam mengembangkan 

materi pelajaran dan cara berinteraksi dengan siswa; (b) para guru harus 

memperbanyak melakukan penelitian di sekolahnya, sebab hanya mendasarkan 

hasil penelitian di tempat kerjanya guru dapat memperbaiki kinerjanya; (c) guru 

harus membiasakan mengkomunukasikan hasil penelitian pada media cetak. 

Supriyono (2000: 59) mejelaskan bahwa dalam laporan kinerja tidak hanya 

hasilnya dapat dicapai tetapi juga memperhatikan proses pencapaiannya. Jika hal 

ini diterapkan dalam proses belajar-mengajar maka kinerja guru meliputi tampilan 

yang dapat dicapai dalam proses pembelajaran tadi. Berkaitan dengan kinerja guru, 

maka tidak lepas dari tugas dan kompetensi guru. Tugas guru menurut Usman 

(2001: 89) dikelompokkan menjadi tiga jenis, yakni: (1) tugas dalam bidang 

profesi; (2) tugas kemanusiaan; dan (3) tugas dalam bidang kemasyarakatan. 

Selain pendapat tersebut, di Indonesia telah ditetapkan 10 (sepuluh) 

kompetensi yang harus dimiliki oleh guru sebagai instructional leader yaitu: (1) 

Memiliki kepribadian ideal sebagai guru; (2) Penguasaan landasan kependidikan; 
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(3) Menguasai bahan pengajaran; (4) Kemampuan menyusun program pengajaran; 

(5) Kemampuan melaksanakan program pengajaran; (6) Kemampuan menilai hasil 

dan proses belajar-mengajar; (7) Kemampuan menyelenggarakan program 

bimbingan; (8) Kemampuan menyelenggarakan administrasi sekolah; (9) 

Kemampuan bekerjasama dengan sejawat dan; (10) Kemampuan 

menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran (Depdikbud, 

1990: 91). 

Tugas guru mengajar itu merupakan suatu seni untuk mentransfer 

pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai pendidikan, kebutuhan-kebutuhan 

individu siswa, kondisi lingkungan, dan keyakinan yang dimiliki oleh guru. Tugas 

guru dalam sistem profesi kependidikan yakni mengajar, membantu siswa, 

mengelola bagian dari pendidikan, merancang kurikulum, menggunakan teknologi 

pendidikan, dan melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan. 

Zamroni (2000: 68) tugas guru mengajar itu merupakan suatu seni untuk 

mentransfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang diarahkan oleh nilai-

nilai pendidikan, kebutuhan-kebutuhan individu siswa, kondisi lingkungan, dan 

keyakinan yang dimiliki oleh guru. 

Budiono (1994: 20) menjelaskan bahwa kinerja guru terdiri dari 

penyusunan program perencanaan pengajaran meliputi: penguasaan materi, analisis 

materi pelajaran, program tahunan dan program catur wulan/semester, program 

satuan pelajaran, rencana pengajaran, analisis hasil ulangan harian, pelaksanaan 

pengajaran, evaluasi tidak bisa dipisah-pisahkan. Dalam setiap melaksanakan tugas 

pengajaran, guru harus berpedoman pada tugas-tugas guru sebagai seorang 
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pengajar yang meliputi: membuat rencana pembelajaran, melaksanakan 

pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi (Popham, 2001: 13). 

Sebelum melaksanakan tugas pengajaran, guru terlebih dahulu membuat 

rencana pengajaran secara baik dan benar. Tugas guru dalam merencanakan 

pembelajaran tersebut, diantaranya dengan membuet rencana pengajaran dan 

satuan pelajaran agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan dengan lancar. 

Menurut Popham (2001: 91) rencana pengajaran memang penting, karena ia 

merupakan antisipasi yang baik dari guru tentang apa yang akan terjadi di kelas 

sebelum terjadi penyimpangan-penyimpangan. Rencana pengajaran dapat berfungsi 

sebagai pedoman, tetapi sekaligus sebagai pembatasan. 

Sedangkan tugas guru dalam pelaksanaan pengajaran dengan memberikan 

ulasan sebelum pelajaran diberikan, dan berusaha memberikan pelajaran kepada 

siswa secara urut. Gordon (dalam Arikunto, 1993: 39) tentang 8 (delapan) kriteria 

guru yang baik, diantaranya disebutkan bahwa guru yang baik adalah guru yang 

mampu menciptakan lingkungan belajar yang menarik, bebas, memberi dorongan 

kepada siswanya untuk sadar demi belajar. 

Selain itu guru juga dituntut untuk bisa menguasai kelas untuk menjaga 

situasi kegiatan belajar-mengajar agar berjalan dengan efektif. Arikunto (1993: 

191) menyatakan bahwa kegagalan atau ketidak berhasilan guru dalam 

melaksanakan tuganya sangat mungkin bukan karena mereka kurang menguasai 

bidang studi, tetapi karena mereka tidak tahu bagaimana mereka mengelola kelas. 

Guru juga harus melaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana 

materi pelajaran yang disampaikan dapat diterima oleh siswa. Untuk itu guru 

biasanya mengadakan uji awal tentang materi yang telah disampaikan sebelumnya. 
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Popham (2001: 113) menyatakan bahwa jika seorang guru menginginkan 

mempunyai dasar yang memadai untuk menentukan kualitas pengajarannya, ia 

harus menggunakan tes yang secara teliti dan representatif mengungkapkan prestasi 

yang dicapai siswa, maka guru hendaknya membuat tes.  

Kinerja guru merupakan aktivitas atau perilaku yang ditonjolkan oleh guru 

dalam melaksanakan tugasnya. Dalam kaitannya dengan kinerja guru, berikut 

dikemukakan indikator yang menyangkut tugas-tugas guru yakni, (1) mampu 

menyusun program pengajaran atau praktek; (2) mampu menyajikan program 

pengajaran atau praktek; (3) mampu melaksanakan evaluasi belajar atau praktek; 

(4) mampu melaksanakan analisis hasil evaluasi belajar atau praktek; (5) mampu 

menyusun dan melaksanakan program perbaikan dan pengayaan; (6) Mampu 

membimbing siswa dalam kegiatan ektrakurikuler; (7) mampu membimbing guru 

dalam proses belajar-mengajar atau pratek bagi guru yang diberi kewenangan untuk 

mengarahkan atau membina guru pada jenjang tertentu; (8) mampu 

menyelenggarakan kegiatan UN/US; (9) Mampu melaksanakan tugas di wilayah 

terpencil; (10) Dapat membuat karya tulis/ilmiah di bidang pendidikan; (11) 

mampu membuat alat pelajaran/alat peraga; (13) Mampu menciptakan karya seni; 

(14) mampu melaksanakan tugas tertentu di sekolah dan; (15) Dapat ikut serta 

dalam pengembangan kurikulum (Kepmendikbud RI: 025/O/1995). 

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 18 Tahun 

2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan, dijelaskan bahwa untuk uji 

kinerja guru, meliputi empat kopetensi yaitu:   

a. Kompetensi pedagogik, kemampuan yang berkaitan dengan kemampuan 

pemahaman terhadap peserta didik, merancang dan melaksanakan pembelajaran, 
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melaksanakan evaluasi pembelajaran, mengembangkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya.  

b. Kompetensi profesional, kemampuan yang berkenaan dengan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam. Mencakup penguasaan substansi 

materi yang diajarkan di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, 

serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.  

c. Kompetensi kepribadian, kemampuan personal yang digambarkan sebagai guru 

yang memiliki kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif dan memiliki akhlak 

mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik.  

d. Kompetensi Sosial, berkomunikasi dan bergaul secara efektif baik dengan 

peserta didik maupun dengan sesama pendidik dan tenaga kependidikan, serta 

orang tua murid/wali peserta didik dan masyarakat sekitar (Depdiknas, 2007: 39).  

   

2.1.2 Penilaian Kinerja Guru  

Penilaian kinerja adalah membandingkan antara prestasi aktual bawahan 

dengan standar yang ditetapkan, menilai kemajuan bawahan dan merancang 

rencana pengembangan (Dessler,1984: 86). Pengertian ini sejalan dengan pendapat 

dari Ruky (2001: 158) yang menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah 

membandingkan antara hasil yang sebenarnya diperoleh dengan yang 

direncanakan. 

John F. Bach (dalam Timpe, 1992:239) manfaat penilaian kinerja adalah 

untuk memperbaiki kinerja, memberikan umpan balik tentang kualitas kinerja dan 

kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja. 

Manfaat penilaian kinerja guru Cambell (1983: 69) ialah (1) Perbaikan kinerja 
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guru; (2) Sebagai dasar pengambilan keputusan tentang penempatan kerja guru 

dan; (3) Promosi dan pemberhentian guru. 

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa penilaian 

kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan oleh Kepala Sekolah terhadap guru 

dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk mengetahui hasil yang sebenarnya diperoleh 

dibandingkan dengan hasil yang direncanakan. 

Sedangkan faktor-faktor kinerja guru, Fattah (2000: 19) kinerja 

performance didasari oleh pengetahuan, sikap, ketrampilan dan motivasi. Di bidang 

pendidikan Allan Thoma (1997: 20) berpendapat bahwa produktivitas sekolah 

ditentukan oleh tiga fungsi yaitu: fungsi administrasi, fungsi psikologis dan fungsi 

ekonomi. Pendapat ini dapat diturunkan dari level sekolah ke level guru dengan 

menggunakan pemikiran analogis artinya kinerja guru yang diukur dari 

produktivitas kerja ditentukan oleh faktor administrasi, psikologis dan ekonomi. 

Administrasi berarti juga kondisi eksternal atau organisasi, psikologi dapat 

berupa sikap, motivasi, pengetahuan dan ketrampilan dan ekonomi dapat berupa 

kesejahteraan. Ekonomi juga dapat berupa sarana dan prasarana yang menunjang 

proses belajar-mengajar seperti penerangan ruangan yang nyaman, alat-alat peraga 

dan lain-lain. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Gillmore (dalam Allan Thoma, 1997: 20) 

bahwa produktivitas berhubungan dengan factor prestasi akademis, kreativitas dan 

pemimpin. Prestasi akademis yang dimaksud adalah intelegensi tinggi dan ini 

kiranya relevan dengan pekerjaan guru. Sebab ada pekerjaan yang tidak perlu 

intelegensi tinggi, tetapi lebih pada tenaga fisik. Kemudian kreativitas jelas 

menentukan produktivitas kerja demikian pula pimpinan lembaga.  
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Dengan demikian sejalan dengan rumusan kinerja guru seperi pada 

Permendiknas No. 18 tahun 2007 adalah: (1) kemampuan pemahaman terhadap 

peserta didik, (2) merancang dan melaksanakan pembelajaran, (3) melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, (4) mengembangkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya, (5) penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, (6) penguasaan struktur dan metodologi 

keilmuan (7) memiliki kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif dan memiliki 

akhlak mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik, (8) berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif baik dengan peserta didik maupun dengan sesama pendidik 

dan tenaga kependidikan, serta orang tua murid/wali peserta didik dan masyarakat 

sekitar (Depdiknas, 2007: 39).  

 

2.2 . Disiplin 

2.2.1 Pengertian Disiplin Kerja 

Achmad Slamet (2007: 214) menjelaskan bahwa disiplin berasal dari akar 

kata “disciple” yang berarti belajar. Robbins dalam Achmad Slamet (2007: 216) 

adalah suatu sikap dan perilaku yang dilakukan secara sukarela dengan penuh 

kesadaran dan kesediaan mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi atau atasan, baik tertulis maupun tidak tertulis.  

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang penting dalam setiap 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dengan adanya disiplin kerja 

maka guru akan dapat mempertahankan kinerjanya. Ada beberapa pendapat dari 

para ahli mengenai disiplin kerja diantaranya Semito (1992: 184) “disiplin adalah 
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sikap,tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan 

baik tertulis maupun tidak tertulis”. Hal ini senada dengan pendapat Machmud 

(1987: 162), bahwa “disiplin kerja adalah sikap mental untuk memenuhi atau 

menaati suatu kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang didasarkan atas 

kebenaran manfaat”. 

Anoraga (1992: 96), “disiplin kerja adalah suatu sikap perbuatan untuk 

selalu menaati tata tertib”. Ravianto (1990: 134) mengemukakan bahwa, “disiplin 

adalah menaati atau taat pada ketentuan, peraturan, aturan main, kewajiban yang 

berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuninya”. 

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Siagian (1997: 289), bahwa “disiplin 

adalah tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi 

berbagai ketentuan”. Handoko (1993: 208) bahwa “disiplin kerja adalah kegiatan 

manajemen untuk menjalankan standar-standar organisasional”. Mangkunegara 

(2000: 129), ada dua tipe pendisiplinan dalam kegiatan manajemen yang preventif 

dan disiplin korektif. Disiplin preventif adalah suatu upaya untuk menggerakkan 

pegawai mengikuti dan mematuhi pedoman kerja, aturan-aturan yang telah 

digariskan dalam organisasi. Tujuannya untuk menggerakkan guru agar berdisiplin 

diri, bukan adanya paksaan dari kepala sekolah. Sedangkan disiplin korektif adalah 

suatu upaya untuk menggerakkan pegawai dalam menyatukan suatu peraturan dan 

mengarahkan untuk tetap mematuhi peraturan sesuai dengan pedoman yang 

berlaku di organisasi (Mangkunegara, 2000: 129). Disiplin korektif sering berupa 

bentuk hukuman tindakan pendisiplinan (disciplinary action), dengan memberikan 

peringatan atau skorsing. Guru yang melanggar disiplin perlu diberikan sanksi 

sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
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Namun demikian, sasaran dari tindakan pendisiplinan hendaknya bersifat 

positif, mendidik dan mengoreksi, bukan tindakan negative yang menjatuhkan guru 

yang berbuat kesalahan. Pendekatan negative yang bersifat menghukum akan 

mempunyai dampak lain yang merugikan, seperti hubungan emosionalnya 

terganggu, absensi meningkat, kelesuan dan ketakutan pada Kepala Sekolah. 

Agar menjadi guru yang berdisiplin, perlu dilakukan pendekatan. Ada tiga 

pendekatan disiplin yaitu disiplin modern, disiplin dengan tradisi, dan disiplin 

tujuan (Mangkunegara, 2000: 130). Pendekatan disiplin modern yaitu 

mempertemukan sejumlah keperluan atau kebutuhan baru di luar hukuman. 

Pendekatan ini berasumsi: a) disiplin modern merupakan suatu cara menghindarkan 

bentuk hukuman fisik; b) melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada 

proses yang berlaku; c) keputusan-keputusan yang semuanya terhadap kesalahan 

atau prasangka harus diperbaiki dengan mengadakan proses penyuluhan dengan 

mendapatkan fakta-fakta; d) melakukan proses terhadap keputusan yang berat 

sebelah pihak terhadap kasus disiplin.  

Sedangkan pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu pendekatan disiplin 

dengan cara memberikan hukuman. Asumsinya adalah: a) disiplin dilakukan oleh 

atasan kepada bawahan, dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah 

diputuskan; b) disiplin adalah hukuman untuk pelanggaran pelaksanaannya harus 

disesuaikan dengan tingkat pelanggarannya; c) pengaruh hukuman untuk 

memberikan pelajaran kepada pelanggar maupun kepada pegawai lainnya; d) 

peningkatan perbuatan/pelanggaran diperlukan hukuman yang lebih keras; e) 

pemberian hukuman terhadap pegawai yang melanggar kedua kalinya harus 

diberikan hukuman yang lebih berat. Pendekatan disiplin berasumsi: (a) disiplin 
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kerja harus dapat diterima dan dipahami oleh semua pegawai; b) disiplin bukanlah 

suatu hukuman tetapi merupakan pembentukan perilaku; c) disiplin ditujukan untuk 

perubahan perilaku yang lebih baik; d) disiplin pegawai bertujuan agar pegawai 

bertanggung jawab terhadap perbuatannya. 

Mangkunegara (2000: 131), pelaksanaan pemberian sanksi terhadap guru 

pelanggar disiplin kerja dengan memberikan peringatan sesegera mungkin, 

konsisten, dan impersonal. Bagi guru yang melakukan pelanggaran kerja terhadap 

disiplin perlu diberikan surat peringatan satu kali, dua kali, dan ketiga kalinya. 

Tujuannya agar guru yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah 

dilakukannya, surat peringatan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam 

memberikan penilaian kondite guru. Selain itu pemberian sanksi kepada guru yang 

melanggar disiplin harus konsisten, agar guru dapat menghargai peraturan-

peraturan yang telah ditentukan oleh sekolah tersebut. 

 
2.2.2 Teknik-teknik Mendisiplinkan Kerja 

Beberapa teknik dalam melaksanakan disiplin kerja meliputi teknik 

pertimbangan sedini mungkin, teknik pencegahan yang efektif, teknik 

mendisiplinkan diri, tekinik disiplin inventori, teknik menegur “primadona”, teknik 

menimbulkan kesadaran diri, dan teknik sandwich (Mangkunegara, 2000: 134-

139). 

a. Teknik Disiplin Pertimbangan Sedini Mungkin 

Tindakan perbaikan sedini mungkin dari Kepala Sekolah mengurangi 

perlunya tindakan indisipliner di masa mendatang. Artinya jika keadaan yang tidak 

baik dibiarkan berlarut, semakin sulitlah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik 
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dari guru yang tidak efektif atau tidak berkemauan penuh. Sedikit sekali Kepala 

Sekolah yang berusaha memperbaiki guru baru selama masa percobaan. Mereka 

percaya akan kemampuan guru baru tersebut tanpa melihat kemampuannya. 

Sedangkan masa percobaan merupakan masa untuk melatih, mengajar, 

memperbaiki, membimbing, menunjukkan dan mendorong para guru baru untuk 

mengerjakan apa yang diharapkan dari mereka.  

b. Teknik Disiplin Pencegahan yang Efektif: Kepala Sekolah dituntut dapat 

mendisiplinkan diri sendiri sehingga akan tercipta kondisi kerja yang menantang 

yang dapat diterima oleh para guru. Salah satu cara yang terbaik untuk membantu 

guru menyadari perlunya disiplin ialah dengan memberikan teladan. Jika Kepala 

Sekolah-nya mau disiplin maka gurunya akan disiplin pula, begitu pula sebaliknya 

jika kepala sekolah tidak disiplin, maka gurunya juga tidak disiplin . 

c. Teknik Disiplin dengan Mendisiplinkan Diri: Kita semua mempunyai 

kesukaran dan kebencian terhadap orang, kebiasaan, kaidah, peraturan, dan 

pekerjaan kita. Disiplin diri adalah usaha seseorang untuk mengendalikan reaksi 

mereka terhadap keadaan yang tidak mereka senangi, dan usaha seseorang untuk 

mengatasi ketidak senangan itu (Mangkunegara, 2000: 136). Belajar menerima 

orang yang tidak kita sukai dan mengerjakan pekerjaan yang tidak disenangi 

merupakan contoh disiplin manajerial. Belajarlah untuk tidak mudah tersinggung 

atau marah jika ada orang yang memberikan kritik atau saran. 

d. Teknik Disiplin Inventori: Webster dalam (Slamet, 2007: 125) telah 

menemukan alat pengukur yang baik untuk menentukan perlunya pelatihan 

manajemen dalam bidang disiplin. Alat itu namanya Supervisory Inventory on 

Discipline, yang berisi 80 pertanyaan yang dapat dijawab dalam waktu 15 menit. 
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Alat dapat memberikan pengetahuan tentang pemahaman suatu kelompok tentang 

disiplin, masalah-masalah yang mungkin akan timbul karena tidak adanya 

pengertian yang cukup memadai tentang pokok itu. 

e. Teknik Disiplin Menegur Guru “Primadona”: Kepala Sekolah perlu menegur 

guru yang menonjol apabila melakukan kesalahan-kesalahan, janganlah takut 

kehilangan guru yang baik jika itu merupakan bibit ketidak disiplinan. Lebih baik 

ditegur lebih awal dari pada akan bertindak seterusnya. 

f. Teknik Menimbulkan Kesadaran Diri: Suatu teguran yang lunak dapat 

diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu kepada guru yang jawabannya 

merupakan teguran otomatis bagi dirinya sendiri. 

g. Teknik Sandwich: Pada dasarnya teknik ini merupakan teguran secara langsung 

(lisan), diikuti dengan ucapan syukur, diakhiri dengan peringatan lunak. Teknik 

sandwich berarti Kepala Sekolah menyelipkan (seperti sandwich) ucapan syukur 

dan persetujuannya di antaranya dan teguran yang semuanya dilakukan pada saat 

itu juga setelah selesai suatu pekerjaan. 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 tahun 1980 tentang 

Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan beberapa kewajiban dan 

larangan setiap Pegawai Negeri Sipil. Di antara kewajiban setiap Pegawai Negeri 

adalah : 1) Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 

1945, Negara, dan pemerintah; 2) Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat 

Negara, pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil; 3) Melaksanakan tugas kedinasan 

dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 

4) Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan 

Negara; 5) Menaati ketentuan jam kerja; 6) Bertindak dan bersikap tegas, tetapi 
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adil dan bijaksana terhadap bawahannya; 7) Membimbing bawahannya dalam 

melaksanakan tugasnya; 8) Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan 

bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama Pegawai Negeri Sipil, 

dan terhadap atasan; 9) Menaati segala peraturan perundang-undangan dan 

peraturan kedinasan yang berlaku; 10) Menaati perintah kedinasan dari yang 

berwenang. Selain kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri juga terdapat 

hal-hal yang dilarang oleh setiap Pegawai Negeri Sipil diantaranya adalah: 1) 

Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, 

pemerintah atau Pegawai Negeri Sipil; 2) Menyalah gunakan wewenangnya, 

dendam terhadap bawahannya atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan 

kerjanya; 3) Menghalangi berjalannya tugas kedinasan; 4) Membocorkan dan 

memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk 

kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain. 

 

2.3 Motivasi Kerja  

2.3.1 Pengertian Motivasi  
 

Achmad Slamet (2007:125) menjelaskan bahwa motivasi adalah proses 

psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan 

perilaku seseorang. Berdasarkan pengertian diatas tampak bahwa motivasi 

berhubungan dengan kekuatan atau dorongan yang berada didalam diri manusia. 

motivasi terdapat di dalam diri manusia tidak terlihat dari luar.  

Motivasi menggerakkan manusia untuk menampilkan tingkah laku kearah 

pencapaian suatu tujuan tertentu. Yang nampak dari luar hanyalah tingkah laku dari 

manusia itu, yang bisa saja dilandasi oleh berbagai ragam motivasi didalamnya. 
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Dengan demikian kiranya dapat dimengerti bahwa tidaklah mudah untuk 

memepelajari motivasi itu. Secara ringkas hal-hal tersebut menunjukkan beberapa 

alasan sehingga motivasi itu sulit untuk dipelajari dikarenakan motivasi tidak dapat 

dilihat, bahkan adakalanya tidak disadari, motivasi yang sama dapat tampil dalam 

bentuk tingkah laku yang berbeda, motivasi yang berbeda bisa saja tampil dalam 

bentuk tingkah laku yang sama, dan sebuah tingkah laku bisa dilandasi oleh 

beberapa motivasi sekaligus. 

Robert L. Malthis & John H. Jackson dalam Moenir (2002: 135), 

menyebutkan bahwa “motivasi berasal dari kata motif yaitu suatu kehendak atau 

keinginan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang itu berbuat”. 

Menurut Terry (1997: 110), “motivasi adalah keinginan seseorang yang 

mendorongnya untuk bertindak”. Sedangkan menurut Winkel (1983: 27), “motif 

adalah kekuatan yang mendorong individu untuk melakukan aktivitas tertentu demi 

tercapainya tujuan”. Selanjutnya motif baru dapat disebut motivasi apabila sudah 

menjadi kekuatan yang bersifat aktif. Hal ini senada dengan pendapat Buchori 

(2004: 14), motivasi berasal dari kata motif yang dalam psikologi berarti tenaga 

yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu”.  

Pendapat yang lain dikemukakan oleh para ahli diantaranya Kamaludin 

(1989: 214), bahwa “motivasi adalah proses mempengaruhi atau mendorong 

seseorang berbuat untuk menyelesaikan tujuan yang diinginkan”. Siagian (1997: 

138), motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota 

organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuan dalam bentuk keahlian 

atau ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan 

yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka 
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pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan 

sebelumnya”.   

Sementara itu Manulang (2001: 165), mendefinisikan “motivasi sebagai 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam upaya mencapai suatu tujuan”. 

Moekijat (1991:10) bahwa “motivasi merupakan proses atau faktor yang 

mendorong seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu”. 

Dari pendapat-pendapat tersebut dapat dirumuskan bahwa motivasi adalah 

keinginan di dalam diri seseorang yang mempengaruhi atau mendorongnya untuk 

bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu untuk mencapai suatu tujuan. 

Soeitoe (1982: 23) menjelaskan bahwa seseorang yang memiliki motivasi akan 

terlibat secara pribadi selaras dengan kebutuhannya. Hal ini disebabkan karena: (a) 

motivasi memulai dan mensuplai energi untuk suatu aktivitas; (b) motivasi 

mengarahkan aktivitas; (c) motivasi menyebabkan individu cepat mengetahui 

adanya tujuan yang relevan; (d) motivasi menopang aktivitas dalam menghadapi 

kesulitan; dan (e) motivasi yang membawa hasil akan mengakibatkan perasaan 

puas yang menjadi dasar bagi motivasi-motivasi sikap dan harapan baru. 

Mc. Clelland (1978: 139) menjelaskan bahwa manusia mempunyai 

kebutuhan untuk berprestasi. Manusia bekerja bukan saja untuk memperoleh 

imbalan materi yang besar, tetapi lebih jauh dari itu manusia bekerja untuk 

mencapai prestasi yang tinggi (highly achievement). Drucker sebagaimana dikutip 

oleh E. Koeswara (1987: 61) mengenai motivasi akan kebutuhan-kebutuhan khusus 

yang diinginkan pegawai dalam lingkungan adalah: (a) upah yang layak; (b) kerja 

yang tetap; (c) kolega yang baik; (d) kesempatan untuk mendapatkan pengalaman; 
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(e) pimpinan yang baik; (f) suasana kerja yang menyenangkan; dan (g) kesempatan 

untuk berkembang. 

Hirarki kebutuhan manusia, menurut Maslow (1994: 290) adalah: 

a. Physiological needs (kebutuhan badaniah), meliputi kebutuhan akan sandang, 

pangan dan pemuasan seksual. 

b. Safety needs (kebutuhan keamanan), meliputi kebutuhan akan keamanan jiwa 

maupun kebutuhan akan keamanan harta. 

c. Social needs (kebutuhan social), meliputi kebutuhan akan perasaan diterima 

oleh orang lain, perasaan akan dihormati, kebutuhan akan perasaan maju atau 

berprestasi, dan kebutuhan akan perasaan ikut serta (sense of participation). 

d. Esteem needs (kebutuhan akan penghargaan) berupa kebutuhan akan harga diri 

dan pandangan baik dari orang lain terhadap kita. 

e. Sactualization needs (kebutuhan akan kepuasan diri) yaitu kebutuhan untuk 

mewujudkan diri yaitu kebutuhan mengenai nilai dan kepuasan dari pekerjaan.  

Berdasarkan beberapa faktor di atas, motivasi kerja merupakan dorongan 

kerja yang timbul dari seseorang untuk berperilaku sesuai dengan kebutuhan dan 

tujuan yang diinginkan. 

 
2.3.2 Macam-macam Motivasi  

Dimyati dan Mudjiono (1994: 80), menggolongkan motivasi menjadi: 

a. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar. Motif 

dasar adalah motif yang berkaitan dengan kebutuhan biologis atau kebutuhan 

jasmani seseorang. 
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b. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Motif yang dipelajari 

adalah motivasi yang diperoleh dari hasil belajar seseorang. 

Sukmadinata dan Adimihardja (1997: 11) membedakan motivasi menjadi 

dua yaitu: (1) Motivasi internal adalah motivasi yang muncul dari dalam diri 

sendiri. (2) Motivasi eksternal adalah motivasi yang muncul karena ada desakan 

atau rangsangan dari luar. 

Sedangkan menurut Natawijaya (1989: 26), jenis motivasi dibedakan 

menjadi dua macam yaitu: (1) Motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul 

karena faktor yang berasal dari dalam dirinya. (2) Motivasi ekstrinsik adalah 

motivasi yang muncul karena faktor yang berasal dari luar dirinya. 

Gage & Berliner (1984: 412), menyebutkan karakteristik dari motivasi 

intrinsik yaitu : (a) tingkah laku (tindakan tidak ditentukan oleh ada tidaknya 

reward; (b) senantiasa memiliki self reinforcement; (c) memilki persepsi diri 

terhadap tingkah lakunya; (d) meningkatkan atau menggali motivasi. Sedangkan 

karakteristik dari motivasi ekstrinsik yaitu : (a) tingkah laku (tindakan ditentukan 

oleh rewards; (b) tidak memiliki reinforcement; (c) tidak (kurang mempunyai 

persepsi diri atas tingkah lakunya dan; (d) tidak adanya upaya untuk meningkatkan 

motivasi kalau tidak jelas rewards nya.  

Wahjosumidjo (1994: 398) berpendapat bahwa motivasi timbul diakibatkan 

oleh faktor dari dalam diri seseorang itu (instrinsik) dan faktor dari luar diri 

seseorang (ekstrinsik). 

a. Motivasi Intrinsik 

Yaitu motivasi yang berfungsi atau aktif tanpa adanya dorongan dari luar. 

Karena dalam diri orang tersebut sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu 
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pekerjaan. Yang termasuk faktor intrinsik ini adalah kepribadian, sikap, 

pengalaman dan pendidikan, atau berbagai harapan, cita-cita yang menjangkau ke 

masa depan. 

b. Motivasi Ekstrinsik   

Yaitu motivasi yang timbul karena adanya rangsangan dari luar diri 

seseorang. Yang termasuk faktor ekstrinsik adalah pengaruh pimpinan, kolega atau 

teman sejawat, tuntutan organisasi atau tugas dan faktor lain yang sangat kompleks. 

Sedangkan Herzberg mengembangkan teori model dua faktor dari motivasi, 

yaitu faktor motivasional dan faktor hygiene atau pemeliharaan. Dua faktor ini 

dianggap sangat dominan dalam menetukan kinerja seseorang. Faktor motivasional 

adalah faktor pendorong berprestasi yang bersifat intrinsik, yang bersumber dari 

dalam diri seseorang. Sedangkan faktor hygiene atau pemeliharaan adalah faktor-

faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berasal dari luar diri seseorang. 

Herzberg dalam (Syah,1995:253) menjelaskan yang tergolong dalam 

motivasional antara lain prestasi, pengakuan, tanggung jawab, promosi, kerja itu 

sendiri, dan pertumbuhan. Sedangkan faktor-faktor yang hygiene atau 

pemeliharaan mencakup antara lain administrasi dan kebijakan, supervise teknis, 

hubungan dengan supervisor, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan teman sejawat, 

kehidupan pribadi, hubungan dengan bawahan, status dan keamanan. 

Selanjutnya merujuk pada pendapat dari Semiawan (1995: 29) maka 

seseorang yang memilki motivasi kerja akan memenuhi karakteristik sebagai 

berikut: (1) Tekun menghadapi tugas; (2) ulet menghadapi kesulitan; (3) tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi; (4) ingin mendalami pekerjaan 

yang dipercayakan kepadanya; (5) selalu berusaha untuk berprestasi sebaik 
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mungkin; (6) menunjukkan minat yang positif; (7) lebih senang bekerja mandiri 

dan bosan terhadap tugas-tugas rutin; dan (8) senang memecahkan persoalan yang 

dialami selama bekerja. 

 
2.3.3 Komponen Utama dalam Motivasi  

Ada tiga komponen utama dalam motivasi (Hasibuan, 1999: 103), yaitu: 

a. Kebutuhan 

Kebutuhan individu merasa adanya ketidak seimbangan antara output dan 

input. 

b. Dorongan 

Merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka 

memenuhi harapan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Dorongan yang 

berorientasi pada tujuan tersebut merupakan inti motivasi. 

c. Tujuan 

Hal yang ingin dicapai oleh seseorang individu. Tujuan tersebut 

mengarahkan perilaku individu tersebut. 

 

2.4 Penelitian yang Relevan 

Dari hasil penelitian Wirono (2002: 76) tentang hubungan kemampuan, 

motivasi, dan kepemimpinan Kerja Guru SMK di Semarang ditunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan dan positif kemampuan, motivasi, dan 

kepemimpinan Kepala Sekolah dengan kepuasan kerja guru SMK di kota 

Semarang dengan koefisien korelasi berganda 0,926 koefisien determinasinya 

85,7%. Hal ini berarti bahwa kemampuan, motivasi, dan kepemimpinan Kepala 
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Sekolah dapat menentukan kepuasan kerja guru sebesar 85,7%, sisanya sebesar 

14,3% ditentukan oleh faktor lain di luar variable penelitian tersebut. Tinggi 

rendahnya kemampuan, motivasi, kepemimpinan Kepala SMK akan menentukan 

tingkat kepuasan guru di SMK Kota Semarang. Semakin tinggi kemampuan, 

motivasi, dan kepemimpinan Kepala SMK maka tingkat kepuasan guru SMK akan 

semakin tinggi juga, dan sebaliknya jika kemampuan, motivasi, dan kepemimpinan 

Kepala Sekolah rendah maka kepuasan kerja guru SMK di kota Semarang juga 

akan berkurang. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Muzaeni (2003: 93) tentang 

pengaruh persepsi guru mengenai kriteria kepemimpinan kepala sekolah dan iklim 

kerja terhadap kinerja guru SMU Swasta di Kabupaten Tegal. Hasil analisis regresi 

ganda menunjukkan persamaan Y = 30,181 + 0,244X1 + 0,648X2. Hal ini berarti 

46,6% kinerja guru swasta kabupaten Tegal dapat dijelaskan oleh variable persepsi 

mereka tentang kepemimpinan Kepala Sekolah dan iklim kerja secara bersama-

sama. Sedangkan sisanya sebesar 54,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar variable 

penelitian, seperti motivasi berprestasi, kepuasan kerja, tingkat kesejahteraan dan 

lain-lain. 

Sedangkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sarwidi (2004: 94), 

Pengaruh Persepsi Guru mengenai Pola Kepemimpinan Kepala Sekolah dan 

Suasana Kerja terhadap Kinerja Guru SLTP Negeri Kabupaten Boyolali’ 

menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini berarti semakin efektif 

pola kepemimpinan yang diterapkan oleh Kepala Sekolah dan semakin 

menyenangkan/kondusif suasana kerja di sekolah maka akan selalu diikuti dengan 

peningkatan kinerja guru SLTP Negeri di Kabupaten Boyolali. 
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Dari hasil penelitian dilakukan oleh Sumaryati (2004: 78), “Pengaruh 

kemampuan Intelektual dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru SD Kecamatan 

Pekalongan Timur Kota Pekalongan. Diperoleh koefisien regresi berganda sebesar 

Y = 16,500 + 0,376 X1 + 0,390 X2. hasil perhitungan tersebut menunjukkan 

terhadap pengaruh kinerja guru dengan kemampuan intelektual dan motivasi kerja 

di lingkungan Cabang Dinas Pendidikan Pekalongan Timur. Kinerja guru dapat 

dijelaskan oleh kemampuan intelektual dan motivasi kerja sebesar 80,2%, 

sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain seperti pengalaman mengajar, 

kondisi tempat mengajar, sikap peserta didik, dan besarnya pendapatan/gaji. 

Menurut pendapat Gordon (dalam Siagian, 1997: 68) dalam  bahwa 

motivasi kerja guru merupakan suatu dorongan untuk melakukan suatu pekerjaan. 

Motivasi kerja guru erat hubungannya dengan kinerja atau performasi seseorang 

melakukan pekerjaannya dengan lebih bersemangat, karena dalam melakukan 

pekerjaan itu ia laksanakan dengan senang hati dan dorongan yang kuat untuk 

melakukannya. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Kuncoro (2005: 85) tentang 

“Pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, dan Organisasi terhadap Produktivitas 

Kerja Pegawai di UNNES”. Bahwa dari analisis regresi ganda didapatkan 

signifikan linier antara variable motivasi kerja, disiplin kerja, dan iklim organisasi 

secara bersama-sama terhadap produktivitas kerja pegawai. Temuan hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara motivasi kerja, disiplin kerja, 

iklim organisasi secara bersama-sama dengan produktivitas kerja pegawai 

menunjukkan hubungan yang sangat kuat (R2 : 48%). Diperolehnya signifikan 

linier antara motivasi kerja, disiplin kerja, iklim organisasi terhadap produktivitas 
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kerja pegawai, menunjukkan bahwa tinggi rendahnya motivasi, disiplin dan iklim 

organisasi akan menetukan baik buruknya produktivitas kerja. 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mulyaningsih (2003: 9) 

“Hubungan Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja dan Profesionalisme Guru IPS SLTP 

di kota Semarang” bahwa hubungan motivasi kerja dan disiplin kerja dengan 

profesionalisme secara bersama-sama memiliki hubungan yang signifikan. 

Signifikannya korelasi ganda ini, membuktikan hipotesis yang berbunyi “adanya 

hubungan yang signifikan motivasi kerja dan disiplin kerja dengan 

profesionalisme” terbukti kebenarannya (diterima). Dengan demikian jika motivasi 

kerja yang diciptakan kondusif dan disiplin kerja yang dimiliki dapat ditingkatkan 

oleh pimpinan sekolah maka akan dapat meningkatkan profesionalisme guru-guru 

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pada Musyawarah Guru Mata Pelajaran Ilmu 

Pengetahuan Sosial di Kota Semarang.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wartulas (2003: 92) “Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Guru terhadap Kinerja Guru SMK Negeri Se-

kota Semarang. Dari hasil analisis regresi berganda yang menunjukkan ada 

pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dan kepuasan kerja guru secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru SMK Negeri di Semarang. 

 

2.5 Kerangka berfikir 

Disiplin kerja merupakan ketaatan, ketentuan terhadap peraturan, aturan 

main, kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuninya. Kinerja guru 

memerlukan standar kerja dalam hal ini adalah peraturan yang ada sebagai 

pedoman bagi guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Sehingga seorang guru 
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yang memiliki disiplin kerja yang tinggi berarti dapat meningkatkan kinerjanya. 

Dengan demikian disiplin kerja guru diduga dapat berpengaruh pada kinerja guru.  

Faktor lain yang menentukan kinerja guru selain disiplin kerja yang tinggi 

juga didukung oleh motivasi kerja yang tinggi agar mencapai hasil yang maksimal. 

Motivasi kerja merupakan dorongan kerja yang timbul pada diri seseorang untuk 

berperilaku dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Motivasi dapat 

ditimbulkan baik dari dalam (instrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik). Dengan 

motivasi kerja yang tinggi maka tujuan yang diinginkan dapat tercapai. Untuk 

dapat meningkatkan kinerja guru juga harus memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Dengan demikian motivasi kerja diduga berpengaruh kepada kinerja guru. 

Berdasarkan kerangka teoritik di atas dapat diduga bahwa disiplin dan 

motivasi kerja dapat berpengaruh secara langsung dan tidak langsung terhadap 

kinerja guru. 

1. Jika guru dalam berdisiplin krja tinggi, diduga akan berimplikasi pada 

tingginya  kinerja guru dan sebaliknya jika guru dalam berdisiplin kerja rendah 

diduga akan berimplikasi pada melemahnya atau merendahnya kinerja guru 

2. Jika guru bermotivasi kerja positif atau tinggi, diduga akan berimplikasi pada 

kuatnya atau tingginya kinerja guru dan sebaliknya jika guru bermotivasi kerja 

negatif atau rendah diduga akan berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya 

kinerja guru. 

3. Jika guru dalam berdisiplin dan bermotivasi kerja positif atau tinggi, diduga 

akan berimplikasi pada kuatnya atau tingginya kinerja guru dan sebaliknya jika 

guru dalam berdisiplin atau bermotivasi kerja negatif atau rendah diduga akan 

berimplikasi pada melemahnya atau rendahnya kinerja guru.    
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2.6 Hipotesis 

Adapun yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

2.6.1 Terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja guru pada SMA di 

Kabupaten Pemalang 

2.6.2 Terdapat pengaruh antara motivasi kerja dengan kinerja guru pada SMA di 

Kabupaten Pemalang 

2.6.3 Terdapat pengaruh antara disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru pada SMA di Kabupaten Pemalang.  
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 
 

3.1 Pendekatan Penelitian dan Rancangan Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, melalui penelitian korelasional atau mencari pengaruh antara 

variable bebas (independent variable) dengan variable terikat (dependent 

variable) 

Pendekatan kuantitatif adalah suatu metode pendekatan untuk 

mengkaji objek penelitian dengan berupaya menjelaskan keterkaitan antara 

variabel penelitian dengan menggunakan perhitungan statistik dan statistik 

deskriptif.          

 

3.1.2 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif korelasional dengan desain hubungan antar variabel sebagaimana 

tercermin dalam gambar diagram sebagai berikut: 

 

    r1y2 

    R 

    r2y1 

 

Gambar 1  Hubungan antar variabel Penelitian 

Disiplin Kerja 
(X1) 

Motivasi Kerja  
(X2) 

 
Kinerja Guru  

(Y) 
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Keterangan: 

X1 : Disiplin kerja 

X2 : Motivasi kerja 

Y : Kinerja guru 

R : Besarnya korelasi ganda antara X1 dan X2 terhadap Y 

r1y2  : Besarnya korelasi parsial antara X1 dan Y yang dikontrol X2  

r2y1  : Besarnya korelasi parsial antara X2 dan Y yang dikontrol X1  

 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian (Arikunto, 1993: 15). 

Dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan analisis statistik infersial, maka 

penentuan populasi dan sample menjadi bagian yang sangat penting. Hal ini 

karena digeneralisasikan pada populasi. Hadi (1994: 179) menjelaskan bahwa 

populasi adalah keseluruhan penduduk atau individu yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah seluruh guru Sekolah 

Menengah Atas Negeri di Kabupaten Pemalang, baik yang berstatus PNS, Guru 

Bantu, maupun Guru Tidak Tetap. Atas dasar tersebut maka jumlah populasi 

dalam penelitian ini dapat dideskripsikan sebagai berikut: 
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 Tabel 1. Populasi Penelitian 

Nama Sekolah PNS Guru 
bantu 

Guru tidak 
tetap 

Total 

1. SMA Negeri 1 Randudongkal 

2. SMA Negeri 1 Pemalang 

3. SMA Negeri 2 Pemalang 

4. SMA Negeri 3 Pemalang 

5. SMA Negeri 1 Petarukan 

6. SMA Negeri 1 Comal 

7. SMA Negeri 1 Ulujami 

8. SMA Negeri 1 Belik 

9. SMA Negeri 1 Moga 

10. SMA Negeri 1 Bantarbolang 

11. SMA Negeri 1 Bodeh 

22 

42 

34 

38 

26 

34 

25 

22 

23 

19 

16 

8 

6 

8 

6 

8 

6 

8 

4 

6 

8 

6 

2 

2 

2 

4 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

32 

50 

44 

48 

36 

43 

35 

28 

31 

29 

24 

Jumlah 301 74 25 400 

 

Dengan demikian ukuran populasi sasaran dalam penelitian ini sebesar 400 

orang. 

 
3.2.2 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian guru SMA di Kabupaten 

Pemalang dengan karakteristik sesuai dengan ukuran populasi yang berjumlah 400 

guru dan latar belakang program studi yang berbeda (hiterogen). Menurut 

Sugiyono (2003: 62) menyatakan “bahwa berdasarkan tabel Krecjie dalam 

melakukan perhitungan ukuran sampel didasarkan atas kesalahan 5%. Jadi sampel 
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yang diperoleh itu mempunyai kepercayaan 95% terhadap populasi” Berdasarkan 

tabel Krecjie dapat lihat bahwa bila jumlah populasi 100 maka sampelnya 80, bila 

populasi 1000 maka sampelnya 278, bila populasinya 10.000 maka sampelnya 

370 dan bila jumlah populasinya 100.000 maka jumlah sampelnya 384. dengan 

demikian makin besar populasi makin kecil prosentase sampel. Oleh karena itu 

tidak tepat bila ukuran populasinya berbeda prosentase sampelnya sama, misalnya 

10%.  

Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan 

proporsional sample random sampling. Jumlah populasi sebanyak 400 guru 

sedang yang diambil untuk penelitian sebesar 96 guru dari jumlah populasi. Dari 

jumlah sampel tersebut sesuai dengan teknik pengambilan sampel sampel seperti 

yang tertera dalam tabel Krecjie dengan tingkat kesalahan 5%. Jadi sampel 

tersebut telah mempunyai tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi yang ada. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

 
Tabel 2. Sampel Penelitian 

Nama Sekolah Jumlah 
sampel 

Nama  

1. SMA Negeri 1 Randudongkal 

 

 

 

2. SMA Negeri 1 Pemalang 

 

8 

 

 

 

11 

 

1. Drs. Moh. Akil 
2. Drs. Sobirin 
3. Bambang K, S.Pd. 
4. Titin Suwartini, S.Pd. 
5. Riyanto, S.Pd. 
6. Tulus jatiwiyono, S.Pd. 
7. Sutami, S.Pd. 
8. Lili Marfianti, S.Si. 
1. Drs. Supalal 
2. Sri Sumarni, S.Pd. 
3. Drs. H. Nasichin 
4. Sudjadi, S.Pd. 
5. Pariyem, S.Pd. 
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3. SMA Negeri 2 Pemalang 

 

 

 

 

4. SMA Negeri 3 Pemalang 

 

 

 

 

 
5. SMA Negeri 1 Petarukan 

 

 

 

 
6. SMA Negeri 1 Comal 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 
9 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

6. Dra. Nuryati 
7. Amintaningsih, S.Pd. 
8. Diah Pudjihastuti, S.Pd. 
9. Drs. Wilijeng R 
10. Nurhuda, S.Pd. 
11. Sunarti, S.Pd.   
1. Drs. Suseno 
2. Drs. Hadiyatno 
3. Dra. Intan Hidayati 
4. Dra. Ning Aries N. 
5. Dra. Hj. Khotijah 
6. Prayono, S.Pd. 
7. Elisa Efriyani, S.Pd. 
8. Darori, S.Pd. 
9. Ika Rosidah, S.Pd. 
10. Siti Zainab, S.Pd. 
1. Sri Kartini, BA 
2. Drs. Tjahyono 
3. Drs. Kaman 
4. Umi Farida S.Pd. 
5. Dra. Tri Astuti 
6. Sri Budiarti, S.Pd. 
7. Bambang Wahyu W.  
8. Santoso, S.Pd. 
9. Samuji, S.Pd. 
10. Amalia Kristina, S.Pd. 
11. Joko Murdianto, S.Pd. 
1. Drs. Anis Suryawan 
2. Aninggar Tisnani 
3. Mohammad Nauval, S.Pd. 
4. Aunur Rofiq, S.Pd. 
5. Drs. Lukman Hakim 
6. Casmito S.Pd. 
7. Murniati, S.Pd. 
8. Abdul Harish, S.Ag. 
9. Drs. Waryo 
1. Drs. Dukhri, M.Pd. 
2. M. Yunus, S.Pd. 
3. Nur Setianingsih 
4. Waridah, S.Pd. 
5. Agus Riyadin, S.Pd. 
6. Halim Suwahyo, S.Pd. 
7. Abdul Aziz, S.Pd. 
8. Setyo Pratikno, S.Pd. 
9. Krisyaningrum, S.Pd. 
10. Endang Wijayanti, S.Pd. 
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7. SMA Negeri 1 Ulujami 

 

 

 

8. SMA Negeri 1 Belik 

 

 

 

9. SMA Negeri 1 Moga 

 

 

 
10. SMA Negeri 1 Bantarbolang 

 

 

11. SMA Negeri 1 Bodeh 

 
8 

 

 

 

9 

 

 

 

 
7 

 

 

 
7 

 

 

 
6 

1. Ayanto, S.Pd. 
2. Toyo Wiratmoko, S.Pd. 
3. Sapto Wijatmoko, Spd 
4. Nur Cahyo, S.Pd 
5. Dra. Sri Rahayuni 
6. Bowo Kustiati, S.Pd. 
7. Dwi  Arsih Kunthi R, S.Pd. 
8. Drs. Edy Kusnanto 
1. Drs. Budi Sutanta Waluya 
2. Drs. Puji Indraji 
3. Toni Kusworo, S.Pd. 
4. Paidi, S.Pd. 
5. Hartini, S.Pd. 
6. Mohamad Kurdi, S.Pd. 
7. Suminarsih, S.Pd. 
8. Any Poerwiasih, S.Pd. 
9. Burhanudin, S.Pd. 
1. Drs. Aris Wahyudi 
2. Dra. Sri Mukti Asih. 
3. Arief Gunawan, S.Pd. 
4. Yulianto, S.Si. 
5. Endang Susilowati 
6. Kholipah, S.Pd. 
7. Syarifudin, S.Pd. 
1. Wahjoe Djoko S, S.Pd. 
2. Mualip, S.Pd. 
3. Kerti Setyasih, S.Pd. 
4. Askuri, S.Ag. 
5. M. Lutfi Amin, S.Pd. 
6. Ekowati, S.Pd. 
7. Wahid Hasim, S.Ag. 
1. Firman Alamsyah, S.Pd. 
2. Nurisgiyati 
3. Nur Pujianti, S.H 
4. Fandinata, S.Pd. 
5. Nawang Yuanti, S.Pd. 
6. Nur Freshty K, S.Pd. 

Jumlah 96  

 

3.3 Variabel Penelitian  

Penelitian ini terdiri atas dua variabel bebas yaitu disiplin (X1) dan 

motivasi kerja (X2) dan satu variabel terikat yaitu kinerja guru (Y).  



40 

 

3.4 Definisi Operasional 

3.4.1. Definisi Operasional Disiplin Kerja 

Pengertian disiplin adalah kewajiban, ketaatan kepada ketentuan, 

peraturan, yang berkaitan dengan pekerjaan yang ditekuninya sebagai seorang 

guru yaitu meliputi: 1) melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya 

dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab; 2) bekerja dengan 

jujur, tertib, cermat, dan bersemangat 3) menaati ketentuan jam kerja; 4) 

berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun 

terhadap masyarakat, sesama teman kerja, dan terhadap atasan; 5) menaati segala 

peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku; 6) menaati 

perintah kedinasan dari yang berwenang (PPRI No.30 Tahun 1980: 22).  

 
3.4.2. Definisi Operasional Motivasi Kerja  

Motivasi kerja adalah dorongan kerja guru ditinjau dari faktor instrinsik 

yaitu meliputi (1) tekun menghadapi tugas; (2) ulet menghadapi kesulitan; (3) 

tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi; (4) ingin mendalami 

pekerjaan yang dipercayakan kepadanya; (5) selalu berusaha untuk berprestasi 

sebaik mungkin; (6) menunjukkan minat yang positif; (7) lebih senang bekerja 

mandiri,  (8)  bosan terhadap tugas-tugas rutin; dan (9) senang memecahkan 

persoalan yang dialami selama bekerja. Sedangkan dari faktor ekstrinsik meliputi:  

(1) prestasi, (2) pengakuan, (3) tanggung jawab, (4) promosi, (5) gaji, (6) 

hubungan dengan teman sejawat dan (7) keamanan.  
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3.4.3. Definisi Operasional Kinerja Guru 

Kinerja guru adalah aktivitas atau perilaku yang ditonjolkan oleh guru 

dalam melaksanakan tugasnya, meliputi: (1) kemampuan pemahaman terhadap 

peserta didik, (2) merancang dan melaksanakan pembelajaran, (3) melaksanakan 

evaluasi pembelajaran, (4) mengembangkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualisasi berbagai potensi yang dimilikinya, (5) penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, (6) penguasaan struktur dan metodologi 

keilmuan (7) memiliki kepribadian mantap dan stabil, dewasa, arif dan memiliki 

akhlak mulia yang dapat menjadi teladan bagi peserta didik, (8) berkomunikasi 

dan bergaul secara efektif baik dengan peserta didik maupun dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan, serta orang tua murid/wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar, (9) memiliki kepribadian mantap dan stabil, (10) memiliki 

kepribadian dewasa dan arif serta (11) memiliki akhlak mulia yang dapat menjadi 

teladan bagi peserta didik. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dari 

lapangan, baik data mengenai variabel disiplin kerja, motivasi kerja dan kinerja 

guru menggunakan angket/kuesioner. Alasan digunakannya angket sebagai 

pengumpul data karena angket mempunyai kedudukan yang tinggi dan memiliki 

kemampuan mengungkap potensi yang dimiliki responden serta dilengkapi 

petunjuk yang seragam bagi responden (Arikunto, 1993: 101) Instrumen 

penelitian disusun berdasarkan kisi-kisi variabel penelitian yakni variabel disiplin 
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kerja, motivasi kerja dan kinerja guru. Untuk mengetahui ruang lingkup variabel 

penelitian dan indikator yang diukur dapat dilihat pada tabel 3.5.1, 3.5.2 dan 3.5.3 

berikut ini.    

 

3.5.1. Variabel disiplin  

 Tabel 3 Kisi-kisi Instrumen Disiplin Kerja  

Variabel 
 

Sub Variabel Indikator Skala  Pengukuran 

1.Variabel 

Disiplin  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Disiplin 

dalam 

melaksanak

an tugas 

mengajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Disiplin 

1.1.1 Melaksanakan 

tugas kedinasan 

dengan sebaik-

baiknya dengan 

penuh 

pengabdian, 

kesadaran dan 

tanggung jawab 

1.1.2 Bekerja dengan 

jujur, tertib, 

cermat, dan 

bersemangat 

1.1.3 Menaati 

ketentuan jam 

kerja 

1.2.1 Berpakaian rapi 

Ordinal 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Ordinal 

Angket 

 

 

 

 

Angket 

 

 

Angket 
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dalam 

berpakaian 

dan 

penampilan 

 

 

 

 

 

1.3 Disiplin 

dalam tugas 

lainnya di 

sekolah 

 

dan sopan  

1.2.2 Bersikap dan 

bertingkah laku 

sopan santun 

terhadap 

masyarakat, 

sesama teman 

kerja, dan 

terhadap atasan. 

1.3.1 Menaati segala 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

peraturan 

kedinasan yang 

berlaku 

1.3.2 Menaati 

perintah 

kedinasan dari 

yang 

berwenang.  
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3.5.2. Variabel motivasi kerja  

Tabel 4 Kisi-kisi Instrumen Motivasi Kerja  

Variabel Sub Variabel Indikator Skala Pengukuran 

1 Variabel 

Motivasi 

Kerja  

 

1.1. Motivasi 

instrinsik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1. Tekun 

menghadapi 

tugas 

1.1.2. Ulet 

menghadapi 

kesulitan 

1.1.3. Tidak 

memerlukan 

dorongan dari 

luar untuk 

berprestasi 

1.1.4. Ingin 

mendalami 

pekerjaan 

yang 

dipercayakan 

kepadanya 

1.1.5. Selalu 

berusaha 

untuk 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

 

 

 

Angket 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angket 
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1.2. Motivasi 

ekstrinsik 

berprestasi 

sebaik 

mungkin 

1.1.6. Menunjukkan 

minat yang 

positif 

1.1.7. Lebih senang 

bekerja 

mandiri 

1.1.8. Bosan 

terhadap 

tugas-tugas 

rutin 

1.1.9. Senang 

memecahkan 

persoalan 

yang  dialami 

selama 

bekerja 

1.2.1 Prestasi 

1.2.2 Pengakuan 

1.2.3 Tanggung 

jawab 
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1.2.4 Promosi 

1.2.5 Gaji 

1.2.6 Hubungan 

dengan teman 

sejawat 

1.2.7 Keamanan. 

 
 
 

3.5.3. Kinerja guru  

Tabel 5. Kisi-kisi Instrumen Kinerja Guru 

Variabel 
 

Sub Variabel Indikator Skala Pengukuran 

1 Kinerja 
Guru 

1.1. Kompetensi 

paedagogik  

1.1.1. Kemampuan 

pemahaman 

terhadap 

peserta didik 

1.1.2. Kemampuan 

merancang 

dan 

melaksanakan 

pembelajaran 

1.1.3. Kemampuan 

melaksanakan 

evaluasi 

Ordinal Angket 
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pembelajaran 

1.1.4. Kemampuan 

mengembang

kan potensi 

peserta didik 

untuk 

mengaktualisa

si berbagai 

potensi yang 

dimilikinya 

 1.2. Kompetensi 

profesional 

1.2.1. Penguasaan 

materi 

pembelajaran 

secara luas 

dan 

mendalam 

1.2.2. Penguasaan 

struktur dan 

metodologi 

keilmuan dan 

bahan sesuai 

dengan tujuan 

pengajaran 

Ordinal Angket 
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 1.3. Kompetensi 

sosial 

1.3.1. Berkomunikas

i dan bergaul 

secara efektif 

dengan 

peserta didik 

1.3.2. Berkomunikas

i dan bergaul 

secara efektif 

baik dengan 

sesama 

pendidik dan 

tenaga 

kependidikan 

1.3.3. Berkomunikas

i dan bergaul 

secara efektif 

baik dengan 

orang tua 

murid/wali 

peserta didik 

1.3.4. Berkomunikas

i dan bergaul 

secara efektif 

Ordinal Angket 

 



49 

 

baik dengan 

masyarakat 

sekitar 

 1.4. Kompetensi 

kepribadian 

1.4.1. Memiliki 

kepribadian 

mantap dan 

stabil 

1.4.2. Memiliki 

kepribadian 

dewasa dan 

arif  

1.4.3. Memiliki 

akhlak mulia 

yang dapat 

menjadi 

teladan bagi 

peserta didik 

  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Dari data kuesioner yang telah diolah dilakukan analisis terhadap masing-

masing variabel untuk menjawab pertanyaan penelitian. Analisis yang dilakukan 

terhadap masing-masing variabel dengan menggunakan jasa komputer program 

SPSS 10, yaitu meliputi hipotesis sebagai berikut:   



50 

 

1. Untuk hipotesis pertama dan kedua digunakan analisis Korelasi Product 

Moment. yaitu untuk hipotesis sebagai berikut : 

a. Terdapat pengaruh antara disiplin kerja dengan kinerja guru pada SMA di 

Kabupaten Pemalang 

b. Terdapat pengaruh antara motivasi kerja dengan kinerja guru pada SMA di 

Kabupaten Pemalang 

Rumus yang digunakan adalahah:  

 
rxy  =  

 
Keterangan : 

r XY         = Koefisien korelasi antara variabel Disiplin dan Motivasi 

Kerja (X1..2 ) dengan Kompetensi Sosial Guru (Y) 

xy        =   Jumlah produk antara X dan Y 

    =   Jumlah kuadrat x  

  =  Jumlah kuadrat y (Sugiyono,2003: 213) 

2. Untuk hipotesis ketiga digunakan analisis regresi ganda dengan dua prediktor 

dan satu kriterium, yaitu hipotesis yang berbunyi: terdapat pengaruh antara 

disiplin dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru pada 

SMA di Kabupaten Pemalang.  

Menurut (Sugiyono,2003: 245) analisis tahap ini dimaksudkan untuk 

meramalkan bagaimana hubungan antara variabel terikat (dependen) dengan 

variabel bebas (independen) digunakan analisis regresi linier. 

Rumus yang digunakan adalah: 

∑ ∑
∑

2)()( yx

xy

∑ 2x

∑ 2y
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 Y = a + bX               
  

dimana : 

Y    =   Subyek dalam variabel dependen yang diprediksi 

 a   =   Harga Y bila X = 0 (harga konstan) 

 b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka 

peningkatan ataupun penurunan variabel independen. 

Bila b (+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan. 

             X  = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu         

Untuk mencari harga a dan b digunakan rumus :  

a =  

 

b =  

 
Selanjutnya untuk uji signifikansi koefisien korelasi sederhana antara X dan Y 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

 
Freg =  

 
Apabila hasil Freg dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut n-2 lebih besar dari 

Ftabel  pada taraf signifikansi 5 %, korelasi tersebut signifikan. 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen  

Sebelum digunakan sebagai alat pengambilan data, terlebih dahulu 

dilakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Hal ini dimaksudkan agar data yang 

diperoleh benar-benar dapat mengukur sifat-sifat karakteristik yang akan diteliti 

∑ ∑
∑ ∑ ∑∑

−

−
22

2

)(
)()()()(

XYn
XYXXY

∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
22 )(

)()()(
XYn

YXXYn

resS
regS

2

2



52 

 

secara tepat. Dikatakan valid apabila instrumen tersebut dapat mengukur secara 

tepat dan sahih, dan instrumen dikatakan reliabel apabila dapat memperoleh data 

secara konsisten (ajeg). Oleh karenanya perlu diadakan uji coba terlebih dahulu.  

 
 Uji Validitas Instrumen 

Mengenai validitas instrumen, Sugiyono (2003: 267) mengemukakan 

bahwa “instrumen yang valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang hendak diukur”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa instrumen 

yang valid harus mempunyai validitas internal atau rasional, bila kriteria yang ada 

dalam instrumen secara rasional (teoritis) telah mencerminkan apa yang diukur. 

Jadi kriterianya ada di dalam instrumen itu. Jadi sebuah instrumen dikatakan valid 

apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi 

rendahnya instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak 

menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.  

Suatu instrumen dikatakan memiliki validitas logis apabila instrumen 

tersebut secara analisis akal sesuai dengan isi (conten) dan aspek (construck) yang 

akan diungkap. Validitas empiris adalah validitas berdasarkan pengalaman 

melalui uji coba. Untuk mencapai validitas luar, empirik instrumen dalam 

penelitian ini diujicobakan pada 20 responden, pada guru SMA yang memiliki 

karakteristik yang sama pada sampel penelitian. Uji coba dilakukan di luar sampel 

penelitian dengan demikian responden yang telah dijadikan uji coba tidak 

digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. 

Untuk menetapkan apakah suatu Butir soal instrumen valid atau tidak 

dengan jalan mengkorelasikan skor yang diperoleh dari tiap butir dengan skor 
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total dan harus signifikan. Jika semua butir skor korelasi secara signifikan dengan 

skor total, maka dapat disimpulkan bahwa alat ukur tersebut mempunyai validitas 

(Sugiyono, 2003: 272). Teknik untuk menguji validitas instrumen tersebut 

digunakan rumus simpangan baku korelasi product moment dari Karl Pearson, 

yaitu: 

( )( )∑∑
∑=

22 yx

xy
rxy            (Arikunto, 1993 : 206) 

Keterangan : 

rxy   = Koefisien korelasi antara X dan Y 

XY  = jumlah produk antara X dan Y 

∑X2  = jumlah kuadrat X 

∑Y2  = jumlah kuadrat Y  

Proses perhitungan dilakukan dengan melalui bantuan komputer program 

SPSS Versi 10 for Windows 2000.  

 
a. Uji Validitas Instrumen Disiplin Kerja 

Dari tanggapan 96 responden terhadap 20 Butir soal pertanyaan tentang 

variabel disiplin dengan 5 alternatif jawaban yang meliputi : 5 sangat penting, 4 

penting, 3 netral, 2 kurang penting dan 1 tidak penting. Dari analisis SPSS 

sebagaimana pada lampiran 5 didapat hasil bahwa nilai terbesar (nilai maxsimum) 

yaitu sebesar 87 dan nilai terkecil (nilai minimum) sebesar 66. Rata-rata (mean) 

sebesar 77,96 dengan tingkat penyimpangan (Std. Deviasi) sebesar 5.40.  

Dari data jawaban responden yang ada, bahwa sebanyak 34 responden 

(35,37%) menjawab sangat disiplin, 38 responden (39,77%) menjawab disiplin, 
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sebanyak 13 responden (13,60%) menjawab cukup disiplin, 4 responden (4,35%) 

menjawab kurang disiplin dan 7 responden (6,90%) menjawab tidak disiplin. 

Untuk pemberian predikat dikelompokan menjadi 2, yakni kelompok 

kategori disiplin (gabungan dari sangat disiplin, disiplin dan netral) dan kelompok 

kategori tidak disiplin (gabungan dari kurang disiplin dan tidak disiplin). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden terhadap disiplin kerja secara 

keseluruhan pada kategori disiplin 86,74%.  

Fenomena jawaban responden untuk Butir soal-Butir soal pertanyaan pada 

variabel disiplin kerja juga nmenunjukan bahwa N atau jumlah data yang valid 

(syah untuk diproses) adalah sebanyak 20, sedangkan data yang hilang (mising) 

adalah 0, yang berarti semua data siap diproses. Lebih lanjut, data diatas juga 

menggambarkan adanya keragaman valid percent sesuai dengan jumlah frekuensi 

jawaban yangn diberikan responden. Skor terrendah adalah 66 dengan valid 

percent 2,1 dan frekuensinya 2. Frekuensi jawaban responden yang terendah 

adalah 1, sedamgkan valid percent tertinggi adalah 9,4 pada frekuensi 9 dengan 

skor 83. Adapun skor tertinggi adalah 87 dengan valid percent 3,1 dan 

frekuensinya 3. data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent 

dan cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban 

responden pada Butir soal-Butir soal pertanyaan variabel disiplin kerja sifatnya 

lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini mengindikasikan bahwa 

jawaban responden yang ada dapat digunakan untuk memberikan penjelasan 

terhadap hasil penelitian secara lengkap. 
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b. Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja 

Fenomena jawaban responden untuk Butir soal-Butir soal pertanyaan pada 

variabel motivasi kerja kerja juga nmenunjukan bahwa N atau jumlah data yang 

valid (syah untuk diproses) adalah sebanyak 17, sedangkan data yang hilang 

(mising) adalah 0, yang berarti semua data siap diproses. Lebih lanjut, data diatas 

juga menggambarkan adanya keragaman valid percent sesuai dengan jumlah 

frekuensi jawaban yangn diberikan responden. Skor terrendah adalah 60 dengan 

valid percent 1,0 dan frekuensinya 1. Frekuensi jawaban responden yang terendah 

adalah 1, sedamgkan valid percent tertinggi adalah 13,5 pada frekuensi 13 dengan 

skor 77. Adapun skor tertinggi adalah 80 dengan valid percent 1,0 dan 

frekuensinya 1. Data tersebut juga menggambarkan adanya totalitas valid percent 

dan cumulative percent yang mencapai 100 persen, sehingga data jawaban 

responden pada Butir soal-Butir soal pertanyaan variabel motivasi kerja sifatnya 

lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini mengindikasikan bahwa 

jawaban responden yang ada dapat digunakan untuk memberikan penjelasan 

terhadap hasil penelitian secara lengkap. 

 
c. Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru 

Dari fenomena jawaban responden untuk Butir soal-Butir soal pertanyaan 

pada variabel kinerja guru juga menunjukkan bahwa N atau jumlah data yang 

valid (syah untuk diproses) adalah sebanyak 108, sedangkan data yang hilang 

(missing) adalah 0, yang berarti semua data siap diproses. Lebih lanjut, data di 

atas juga menggambarkan adanya keragaman valid percent sesuai dengan jumlah 

frekuensi jawaban yang diberikan responden. Skor terendah adalah 456 dengan 
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valid percent 1,0 dan frekuensi jawaban responden yang terendah berupa angka 1 

dengan valid percent 1,0. Untuk ragam jawaban dengan valid percent tertinggi 

adalah 16,7 pada frekuensi 16 dengan skor 486. Adapun skor tertinggi adalah 503 

dengan valid percent 1,0 dan frekuensinya 1. Data tersebut juga menggambarkan 

adanya totalitas valid percent dan cumulative percent yang mencapai 100 persen, 

sehingga data jawaban responden pada Butir soal-Butir soal pertanyaan variabel 

kinerja guru sifatnya lengkap dan tidak ada yang hilang (missing). Hal ini 

mengindikasikan bahwa jawaban responden yang ada dapat digunakan untuk 

memberikan penjelasan terhadap hasil penelitian secara lengkap. 

Dari hasil perhitungan, diketahui bahwa koefisien korelasi skor butir 

instrumen terhadap skor total yang merupakan koefisien validitas ketiga variabel, 

koefisien terendahnya, lebih tinggi dibandingkan dengan r tabel pada taraf 

siginifikansi 5% pada N=20 yaitu 0,444. Hasil ini menunjukkan bahwa semua 

butir instrumen dalam penelitian ini telah diuji tingkat validitasnya.   

  

 Uji Reliabilitas Instrumen 

Uji reliabilitas hanya untuk Butir soal yang sudah teruji validitasnya, 

sehingga Butir soal yang tidak valid tidak diikutsertakan. Uji reliabilitas 

dimaksudkan untuk melihat tingakt konsistensi instrumen, artinya apabila 

instrumen diuji cobakan kepada kelompok subyek menunjukkan keajegan hasil 

pengukuran, bila alat pengukur yang sama digunakan oleh orang yang sama dalam 

waktu yang berbeda, atau digunakan oleh orang yang berlainan dalam waktu yang 

bersamaan atau berlainan (Sugiyono, 2003:268). 
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Uji reliabilitas bertujuan untuk mengestimasi kadar reliabilitas dengan 

prosedur konsistensi internal yang dilakukan dengan menfokuskan pada unsur-

unsur internal instrumen, yakni butir-butir pernyataan atau soal yang secara 

keseluruhan membentuk N pernyataan. Uji reliabilitas konsistensi internal dengan 

belah dua Spearman Brown sebagaimana yang dikemukakan Sugiyono (2003: 

278) yaitu : 

ri = 
b

b

r
r

+1
2  

dimana : 

ri = Reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = Korelasi product moment antara belahan pertama dan belahan  

  kedua  

Hasil uji reliabilitas instrumen dapat dilihat pada rangkuman seperti pada tabel 

berikut ini: 

 
Tabel.  6  Rangkuman hasil uji reliabilitas 

Variabel Korelasi 
Product 
Moment 

Koefisien 
Reliabilitas 

Keterangan 

Disiplin Kerja 0,7421 0,85196 Reliabel 

Motivasi Kerja 0,8843 0,9386 Reliabel 

Kinerja Guru 0,9909 0,9954 Reliabel 

 

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa koefisien reliabilitas ketiga 

instrumen adalah lebih tinggi dari 0,600, sehingga dapat dinyatakan bahwa 

instrumen dalam penelitian ini telah teruji keterandalannya (reliabilitasnya). 
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3.8 Uji Persyaratan Analisis Regresi  

Uji prsyaratan analisis regresi meliputi uji normalitas, uji homogenitas, 

uji linieritas dan uji multikolinieritas.  

3.7.1. Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan persyaratan dalam penggunaan statistik 

parametris, maka kenormalan data harus diuji dahulu, bila tidak normal maka 

statistik parametris tidak dapat digunakan (Sugiyono, 2003: 73). Untuk uji 

normalitas data pada penelitian ini menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov,Uji 

normalitas dengan normal P-Plot, dan pengujian dengan grafik Histogram yang 

hasilnya sebagai berikut: 

a. Uji Kolmogorov-Smirnov 

Dalam uji Kolmogorov-Smirnov dinyatakan bahwa bila nilai siginifikansi 

atau nilai probabilitas p > 0,05 maka dikatakan sampel berdistribusi normal, dan 

sebaliknya apabila nilai signifikansi atau nilai probabilitas p < 0,05 maka 

dikatakan sampel berdistribusi tidak normal (Singgih, 2003: 169). 
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Tabel 7.  Kolmogorov-Smirnov Test 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
   Disiplin 

Kerja 
Motivasi 

Kerja 
Kinerja 
Guru 

N 96 96 96 
Normal Parameters Mean 77,9583 73,4896 508,5104 

  Std. 
Deviation

5,2494 3,1052 7,1126 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,125 ,083 ,136 

Positive ,114 ,083 ,128 
  Negative -,125 -,082 -,136 

Kolmogorov-Smirnov 
Z 

1,229 ,818 1,332 

Asymp. Sig. (2-
tailed) 

 ,098 ,515 ,058 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Dari tabel di atas dapat dibuat ringkasan hasil analisis sebagaimana disajikan 

pada tabel beriut ini. 

 
Tabel  8. Hasil Uji Normalitas Data 

No. Variabel K S Z P Keterangan 

1 Kinerja Guru 1,229 0,098 Normal 

2 Disiplin Kerja 0,818 0,515 Normal 

3 Motivasi Kerja 1,332 0,058 Normal 

  
 

Hasil iji normalitas di atas didapatkan nilai signifikansi masing-masing 

adalah 0,098, 0,515 dan 0,058. Angka tersebut menunjukkan angka yang tidak 

signifikan karena lebih tingi dibandingkan dengan taraf signifikansi 5% (0,05). 

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa penyimpangan sebaran data dari kurva 
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normalnya tidak signifikan, yang berarti bahwa sebaran data telah memenuhi 

asumsi normalitas.    

b. Uji Normalitas dengan Normal P-Plot 

Normalitas data dalam penelitian dapat pula dilihat dengan cara 

memperhatikan penyebaran data (titik) pada Normal P-Plot of Regression 

Standardized residual dari variabel terikat. Persyaratan uji normalitas data adalah 

jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, 

maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari 

garis diagonal dan / atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas. 

 
Gambar 3 Output Hasil Uji Normalitas dengan Normal P-Plot  

Normal P-P Plot of Regression Standa

Dependent Variable: Kinerja Guru

Observed Cum Prob

1,00,75,50,250,00

Ex
pe

ct
ed
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 P
ro

b

1,00

,75

,50

,25

0,00
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Berdasarkan hasil pengolahan data maka didapatkan hasil bahwa semua 

data berdistribusi secara normal dan tidak terjadi penyimpangan, sehingga data 

yang dikumpulkan dapat diproses dengan metode-metode selanjutnya. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan memperhatikan sebaran data yang menyebar disekitar 

garis diagonal pada “Normal P-Plot of Regression Residual” sesuai dengan 

gambar di atas.   

c. Uji Normalitas dengan grafik Histogram 

Kinerja Guru

85,082,580,077,575,072,570,067,565,0

Kinerja Guru
30

20

10

0

Std. Dev = 5,25  

Mean = 78,0

N = 96,00

 

Pada gambar grafik Histogram di atas menunjukkan bahwa data yang telah 

dibuat frekuensinya terlihat mempunyai kemiripan bentuk dengan kurva normal 

(berbentuk seperti lonceng). Hal ini membuktikan bahwa distribusi tersebut sudah 

dapat dikatakan normal (Singgih Santoso, 2003: 141)   

 

3.7.2. Uji Homogenitas 

Pengujian homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian 

masing-masing variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel terikat (Y). Pengujian 
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homogenitas terhadap variabel penelitian digunakan uji heteroskedastisitas. 

Deteksi terhadap masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik 

sebaran nilai residual.  

Uji heterokedastisitas menggunakan metode grafik plot Regression 

Standarized Predicted Value dengan Regression Studentised Residual  sesuai 

dengan apa yang dikemukakan Singgih  (2003: 146). Hasil pengujian dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Scatterplot

Dependent Variable: Kinerja Guru

Regression Standardized Predicted Value
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Gambar 4. Grafik Uji Heterokedastisitas 

 
Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran sata tidak 

membentuk pola yang jelas, titik-titk data menyebar di atas dan di bawah angka 0 

pada sumbu Y. Dengan demikian dapat simpulkan bahwa pada model regresi 

tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi terjadi 

kesamaan varians dari residual satu pengamatan  ke pengamatan lain. Dengan 

demikian dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi 

heteroskedastisitas, hal ini menunjukkan bahwa variasi data homogen.  
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3.7.3. Uji Linieritas 

Persyaratan analisis yang ketiga adalah uji linieritas. Untuk mengetahui 

persamaan garis regresi antar varibel penelitian dapat dilihat pada ringkasan hasil 

uji linieritas seperti ditunjukkan pada tabel sebagai berikut ini. 

 
Tabel 9. Ringkasan Hasil Uji Linieritas 

Pengaruh Model Persamaan 
Regresi Linier 

 

Freg Fdeviasi from 

linierity 

Sig. Fdeviasi  

from linierity 

Ket. 

X1 – Y Y’ = 67,429 + 2,270 X1 8,491 3,650 0,040 Linier  

X2 – Y Y’ = 81,675 - 1,765 X2 15,698 2,087 0,001 Linier 

 

Dari tabel diatas terlihat bahwa ketiga model pengaruh telah memenuhi 

asumsi linieritas, sehingga model regresi linier dapat digunakan dalam penelitian 

ini. 

 
3.7.4. Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model 

regresi dButir soalukan adanya korelasi antar variabel bebas penelitian. Model 

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Ada 

tidaknya korelasi antar variabel tersebut dapat dideteksi dengan melihat nilai 

variance inflation factor (VIF). Apakah nilai VIF<10 maka dinyatakan tidak ada 

korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya. Hasil uji multikolinieritas 

dapat dilihat tabel berikut: 
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Tabel 10. Hasil Pengujian Multikolinieritas 

Coefficients 

Model 
95% Confidence Interval 

for B 
Collinearity Statistics

 Lower Bound Upper 
Bound 

Tolerance VIF 

1  (Constant) 
    Disiplin Kerja 
    Motivasi Kerja 

424,173 
1,095 

-11,725 

1119,528 
5,726 
-3,895 

,997 
,997 

1,003 
1,003 

a  Dependent Variable: Kinerja Guru 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari 

variabel bebas mempunyai nilai tolerance lebih dari 10% (0,1) dan nilai variance 

inflation factor (VIF) kurang dari 10. dengan demikian dapat disimpulakan dalam 

model regresi tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebasnya. 

 

3.9 Uji Hipotesis 

3.8.1. Uji Regresi Sederhana 

 Uji regresi sederhana bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel prediktor (X1 dan X2) terhadap variabel kriterium (Y). untuk 

menguji masing-masing prediktor (X1) terhadap (Y) menggunakan rumus Y1 = a 

+ bX1 dan (X2) terhadap variabel kriterium (Y) menggunakan rumus Y2 = a + bX2 

dan uji F yang dianalisis dengan komputer program SPSS 10 for Windows 2000. 

jika garis regresi yang terbaik untuk sekumpulan data berbentuk linier, maka 

derajat hubungan dinyatakan dengan r dan biasa dinamakan koefisien korelasi 

(Sudjana, 1996: 369). Untuk mencari r berdasarkan sekumpulan data dilakukan 

dengan uji korelasi product moment. Uji korelasi product moment dilakukan 

untuk mengetahui kuat lemahnya hubungan antara masing-masing variabel bebas 
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(X1 dan X2) dengan variabel terikat (Y). Uji korelasi product moment dengan 

bantuan program SPSS Versi 10 for Windows 2000, sebagai dasar pengambilan 

keputusan berdasarkan angka probabilitas. Jika angka probabilitas hasil analisis < 

0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara variabel X1 dengan Y dan 

variabel X2 dengan Y. 

 

3.8.2. Uji Regresi Ganda 

 Analisis regresi ganda bertujuan untuk memprediksi nilai pengaruh dua 

variabel bebas terhadap satu variabel terikat dengan menggunakan persamaan 

regresi sebagai berikut: 

Y’ = a + b1 X1 + b2 X2 + ∈ 

Keterangan : 

Y’ = nilai yang diprediksi atau kriterium 

X  = nilai variabel prediktor 

a   = bilangan konstan 

b   = bilangan koefisien prediktor 

∈  = error (Arikunto, 1993: 185) 

Analisis korelasi ganda dapat dicari jauh lebih efisien melalui regresi 

ganda (Hadi, 1994: 132). Analisis korelasi ganda sekaligus regresi ganda 

dilakukan dengan bantuan computer program SPSS (Statictical Product for 

Service Solution). Pengambilan keputusan didasarkan pada angka probabilitas, 

jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05, maka hipotesis nihil (Ho) ditolak dan 

hipotesis kerja (Ha) diterima. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PENJELASAN 

 

4.1 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru 
 

4.1.1. Pengujian Hipotesis Penelitian    

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja (X1) terhadap 

 kinerja  kinerja guru  (Y) 

Ha: Ada pengaruh yang positif dansignifikan antara disiplin kerja (X1) 

 terhadap kinerja guru (Y). 

 

Tabel 11. Uji t X1 terhadap Y 

Coefficients 
 
 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
 
t 

 
 

Sig B Std. error Beta 

1.   (Constanta) 
 

Disiplin kerja 

179,292 
 
3,649  

97,847 
 
1,252 

,288 1,832 

11,914 

0,70 

.004 

a  Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

Hasil penghitungan analisis regisi linier sederhana diperoleh persamaan 

garis regresinya adalah: Y’ = 179,292 + 3,649X1. Berdasarkan nilai thitung = 11,914 

dengan signifikan t sebesar 0,004. Dengan menggunakan signifikansi dan α 0,05, 

nilai ttabel  dengan df = n-k = 96-2 = 94 diperoleh ttabel  sebesar 1,67. Maka 

diperoleh t hitung  (11,914) > t tabel  (1,67). Oleh karena itu, hipotesis nihil yang 
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berbunyi Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja (X1)  

terhadap kinerja guru (Y), ditolak. Dan hipotesisi yang berbunyi Ha: Ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara diplin kerja (X1) terhadap kinerja guru 

(Y), diterima. Hal ini membuktikanbahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,004 menunjukan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan kebermaknaan pengaruh 

antara disiplin kerja (X1) terhadap kinerja guru (Y) sangat signifikan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru tanpa disiplin kerja (konstanta) 

besarannya adalah 179,292 dan setiap perubahan/ peningkatan variabel diplin 

kerja akan menentukan kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada variabel 

disiplin kerja akan berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 3,649. 

 
Tabel 12. Hasil Uji Koefisien Determinasi X1 - Y 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 ,288 ,829 ,073 64,0743 
004 

a  Predictors: (Constant), Disiplin Kerja 
b  Dependent Variable: Kinerja Guru 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis regresi linier 

sederhana diperoleh skor R squere sebesar 0,829, yang berarti bahwa 82,9% 

variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel disiplin kerja, sedangkan 

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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Dengan diterimanya hipotesa pertama, berarti perubahan kinerja guru 

(sebesar 82,9%), khususnya dalam meningkatkan kompetensi keprofesional, 

paedagogik, kompetensi sosial dan kepribadian ditentukan oleh disiplin kerja yang 

lakukan oleh guru tersebut. Disiplin kerja yang dimaksud adalah disiplin dalam 

melaksanakan tugas mengajar, disiplin dalam berpakaian dan penampilan dan 

disiplin dalam tugas lainnya di sekolah. 

Out put hasil SPSS (terlampir ) atas jawaban responden terhadap variabel 

disiplin kerja terangkum sebagai mana tabel dibawah ini.  

 

Tabel 13. Tanggapan Responden terhadap Disiplin Kerja Guru (X1) 

No Sub Variable Indikator 
No 

butir 
soal 

Skor (%) 

1 2 3 4 5 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Displin dalam 
melaksanakan 
tugas 
mengajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Melaksanakan 
tugas mengajar 
dengan sebaik-
baiknya 

1 2,08 10,4 11,5 41,7 
 

34,4
 

1.2 Melaksanakan 
tugas mengajar  

     dengan penuh 
pengabdian 

2 2,08 10,4 4,17 49 34,4

            
1.3 Melaksanakan 

tugas mengajar  
      dengan penuh 

kesadaran 

3 4,17 2,08 7,29 60,4 26

            
1.4 Melaksanakan 

tugas mengajar 
      dengan tanggung 

jawab 

4 8,33 6,25 12,5 40,6 32,3

            
1.5 Melaksanakan 

tugas mengajar 
      dengan jujur 

5 6,25 9,38 4,17 46,9 33,3

            
1.6 Melaksanakan 

tugas mengajar  
      dengan tertib 

6 10,4 1,04 12,5 33,3 42,7
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1.7 Melaksanakan 
tugas mengajar  

      dengan cermat 
7 13,5 3,13 11,5 41,7 30,2

            
1.8 Melaksanakan 

tugas mengajar  
     dengan penuh 

bersemangat 

8 14,6 6,25 12,5 38,5 28,1

            
1.9 Melaksanakan 

tugas mengajar 
     dengan menaati 

jam kerja   

9 13,5 6,25 17,7 33,3 29,2

            
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disiplin 
dalam 
berpakaian 
dan 
penampilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Melaksanakan 
tugas mengajar  

      memakai 
pakaian sesuai 
dengan aturan 

10 4,17 2,08 9,38 54,2 30,2
            

            
2.2 Melaksanakan 

tugas mengajar  
      dengan pakaian 

yang rapi 

11 4,17 9,38 22,9 37,5 26

            
2.3 Melaksanakan 

tugas mengajar      
mengedepankan 
penampilan 
sopan di sekolah 

12 10,4 13,5 13,5 27,1 35,4
            

            
2.4 Melaksanakan 

tugas mengajar 
menunjukan 
sikap sopan 
santun       
terhadap 
masyarakat 

13 7,29 3,13 16,7 55,2 17,7
            

            
2.5 Melaksanakan 

tugas mengajar 
menunjukan 
sikap sopan  

     terhadap teman 
kerja 

14 2,08 1,04 12,5 54,2 30,3
            

            
2.6 Melaksanakan 

tugas mengajar 
menunjukan 
perilaku sopan  

      santun terhadap 
atasan 

15 7,29 2,08 14,6 36,5 39,6
            

            
2.7 Melaksanakan 16 3,13 2,08 21,9 42,7 30,2
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tugas mengajar  
     dengan menaati 

segala peraturan  
     perundang-

undangan yang 
berlaku 

            

            
2.8 Melaksanakan 

tugas mengajar  
      dengan menaati 

peraturan  
      kedianasan 

17 10,4 8,33 8,33 41,7 31,3
            

            
2.9 Melaksanakan 

tugas mengajar      
mengesampingka
n  unsur pamrih 

18 3,13 8,33 21,9 39,6 27,1

            
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Displin dalam 
tugas lainnya 

di sekolah 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Melaksanakan 
tugas mengajar      
mengedepankan 
penampilan 
sopan 

      di luar sekolah 

19 2,08 3,13 8,33 37,5 49 
            

            
3.2 Melaksanakan 

tugas mengajar 
      dengan menaati 

perintah 
kedinasan dari 
yang berwenang 

 

20 
 
 
 
 
 

0 
 
 
 
 
 

2,08 
 
 
 
 
 

11,5 
 
 
 
 
 

31,3 
 
 
 
 
 

55,2
 
 
 
 
 

 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan deskripsi tentang jawaban responden atas 

disiplin kerja guru dapat dilakukan per sub variabel dengan ketentuan hasil 

kesimpulan dikelompokan menjadi dua, yaitu (1) kelompok disiplin yang terdiri 

dari penjumlahan antara kolom nomer 3, 4 dan 5 serta (2) kelompok tidak disiplin 

terdiri dari penjumlahan kolom 1 dan 2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas 

tentang keadaan disiplin kerja guru dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Sub variabel disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar 

1) Butir soal no. 1 : 41,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan bahwa ada kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan pegawai, 

dan 58,3% guru menyatakan kecenderungan tidak disiplin.  

2) Butir soal. 2 : 49,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang menyatakan 

bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah 

dengan penuh pengabdian, dan151,0% guru kecenderungan tidak disiplin.     

3) Butir soal. 3 : 60,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang menyatakan 

bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah 

dengan penuh kesadaran, dan 39,6% guru kecenderungan tidak disiplin. 

4) Butir soal. 4 : 40,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang menyatakan 

bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar di sekolah 

dengan tanggung jawab, dan 59,4 % guru kecenderungan tidak disiplin. 

5) Butir soal no. 5 : 46,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan jujur, dan 43,1% guru kecenderungan tidak 

disiplin. 

6) Butir soal no. 6 : 42,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan tertib, dan 57,3% guru kecenderungan tidak 

disiplin. 

7) Butir soal no. 7 : 41,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan adanya kecermatan, dan 58,3% guru  
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kecenderungan tidak disiplin. 

8) Butir soal no. 8 : 38,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan penuh bersemangat, dan 61,5% guru 

kecenderungan tidak disiplin. 

9) Butir soal no. 9 : 33,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan menaati ketentuan jam kerja baik berangkat 

maupun pulangnya, dan 66,7% guru tidak disiplin. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara khusus bahwa guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar 

yang meliputi: disiplin dalam melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-

baiknya, dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, bekerja 

dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat serta menaati jam kerja. Disiplin 

dalam melaksanakan tugas mengajar mempunyai pengaruh yang dominan 

terhadap kinerja guru khususnya kompetensi pedagogik dan kompetensi 

profesional. 

b. Sub variabel disiplin dalam berpakaian dan berpenampilan : 

10) Butir soal no. 10 : 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan memakai pakaian sesuai dengan aturan, dan 

55,8% guru kecenderungan tidak disiplin. 

11) Butir soal no. 11 : 37,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan berusaha berpakain serapi mungkin, dan 62,5% 

guru kecenderungan tidak disiplin. 

12) Butir soal no. 12 : 35,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan mengedepankan berpenampilan sopan di sekolah, 

dan 64,6% guru kecenderungan tidak disiplin. 

13) Butir soal no. 13 : 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan menunjukan sikap sopan santun terhadap 

masyarakat, dan 54,8% guru kecenderungan tidak disiplin. 

14) Butir soal no. 14 : 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan menunjukan sikap sopan santun terhadap teman 

kerja, dan 55,8% guru kecenderungan tidak disiplin. 

15) Butir soal no. 15 : 39,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan menunjukan perilaku sopan santun terhadap 

atasan meskipun ada beberapa hal yang berseberangan, dan 61,4% guru 

kecenderungan tidak disiplin. 

16) Butir soal no. 16 : 42,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan menaati segala peraturan perundang-undangan  
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yang berlaku, dan 57,2% guru kecenderungan tidak disiplin. 

17) Butir soal no. 17 : 41,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan menaati peraturan kedinasan yang berlaku, 

dan 58,3% guru kecenderungan tidak disiplin. 

18) Butir soal no. 18 : 39,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan melaksanakan tugas mengajar 

mengesampingkan unsur pamrih, dan 60,4% guru kecenderungan tidak 

disiplin. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara khusus bahwa guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang disiplin dalam berpakaian dan penampilan 

yang meliputi: berpakian rapi dan sopan., bersikap dan bertingkah laku sopan 

santun terhadap masayarakat, sesama, teman kerja, dan terhadap 

atasan. Disiplin dalam berpakaian dan penampilan mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kinerja guru khususnya kompetensi kepribadian. 

 
c. Sub variabel disiplin dalam tugas lainnya di sekolah : 

19) Butir soal no. 19 : 49,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar di sekolah dengan mengedepankan berpenampilan sopan di luar 

sekolah, dan 51,0% guru kecenderungan tidak disiplin. 

20) Butir soal no. 20 : 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan disiplin dalam melaksanakan tugas 
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mengajar di sekolah dengan menaati perintah kedinasan dari yang 

berwenang, dan 44, 8% guru kecenderungan tidak disiplin.  

 
4.1.2. Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil penghitungan analisis regisi linier sederhana diperoleh thitung  

(11,914) > ttabel  (1,67). Hasil tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nihil yang 

berbunyi Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja (X1)  

terhadap kinerja guru (Y), ditolak. Dan hipotesisi yang berbunyi Ha: Ada 

pengaruh yang positif dan signifikan antara diplin kerja (X1) terhadap kinerja guru 

(Y), diterima. Hal ini membuktikan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Dari hasil perhitungan diketemukan kinerja guru tanpa disiplin kerja 

(konstanta) besarannya adalah 179,292 dan setiap perubahan/peningkatan variabel 

diplin kerja akan menentukan kinerja guru, hal ini berarti setiap ada kenaikan satu 

poin pada variabel disiplin kerja akan berakibat naiknya skor variabel kinerja guru 

sebesar 3,649. 

Dari hasil analisis tiap butir pertanyaan tentang disiplin kerja guru dapat 

disimpulkan secara khusus bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

disiplin dalam melaksanakan tugas mengajar yang meliputi: disiplin dalam 

melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh pengabdian, 

kesadaran dan tanggung jawab, bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan 

bersemangat serta menaati jam kerja.  

Guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang juga menunjukkan kedisiplinan 

dalam berpakaian dan penampilan yang meliputi: berpakian rapi dan sopan., 
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bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masayarakat, sesama, teman 

kerja, dan terhadap atasan.  

Sedangkan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas lainnya di sekolah 

yang meliputi: menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku di sekolah dan menaati perintah kedinasan dari yang 

berwenang, dipandang cenderung disiplin. Disiplin dalam melaksanakan tugas 

lainnya di sekolah mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja guru 

khususnya kompetensi sosial. Sedangkan disiplin dalam melaksanakan tugas 

mengajar mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja guru khususnya 

kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional dan disiplin dalam berpakaian 

dan penampilan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja guru 

khususnya kompetensi kepribadian. 

 

4.2 Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru 

4.2.1. Pengujian Hipotesis Penelitian    

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada pembahasan bab 

sebelumnya, untuk menguji seberapa besar pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut : 

Ho:  Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja (X1) terhadap    

kinerja guru  (Y) 

Ha: Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara motivasi kerja (X1) 

 terhadap kinerja guru (Y). 
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Tabel 14. Uji t X2 terhadap Y 
Coefficients 

  
Model 

  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t 
 

Sig. 
 

B Std. Error Beta 
1    (Constant) 

  
     Motivasi Kerja 

1059,625 

8,108 

150,519 

2,046 

 
 

,378 

7,040 

3,962 

,000 

,000 

a  Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

Hasil penghitungan analisis regisi linier sederhana diperoleh persamaan 

garis regresinya adalah: Y’ = 1056,625 + 8,108 X2. Berdasarkan nilai t hitung  = 

7,040 dengan signifikan t sebesar 0,000. Dengan menggunakan signifikansi dan 

α 0,05, nilai ttabel  dengan df = n-k = 96-2 = 94 diperoleh ttabel  sebesar 1,67. Maka 

diperoleh t hitung  (7,040) > t tabel  (1,67). Oleh karena itu, hipotesis nihil yang 

berbunyi Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja (X1)  

terhadap kinerja guru (Y), ditolak. Dan hipotesis yang berbunyi Ha: Ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara motivasi kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y), 

diterima. Hal ini membuktikanbahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05 yang menggambarkan kebermaknaan pengaruh 

antara motivasi kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y) sangat signifikan. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa kinerja guru tanpa motivasi kerja (konstanta) 

besarannya adalah 1056,625 dan setiap perubahan/ peningkatan variabel motivasi 

kerja akan menentukan kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada variabel 

motivasi kerja akan berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 8,108. 



78 

 

Tabel 15. Hasil Uji Koefisien Determinasi X2 terhadap Y 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 ,378 ,143 ,134 61,9339 

a  Predictors: (Constant), Motivasi Kerja 
b  Dependent Variable: Kinerja Guru 

 

Pada tabel di atas dapat diketahui hasil penghitungan analisis regresi linier 

sederhana diperoleh skor R squere sebesar 0,134, yang berarti bahwa 13,4% 

variabel kinerja guru dipengaruhi oleh variabel motivasi kerja, sedangkan 

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 

Dengan diterimanya hipotesa kedua, berarti perubahan kinerja guru 

(sebesar 13,4%), khususnya dalam meningkatkan kompetensi keprofesional, 

paedagogik, kompetensi sosial dan kepribadian ditentukan oleh motivasi kerja 

yang lakukan oleh guru tersebut. motivasi kerja yang dimaksud adalah motivasi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik.. 

Dari tanggapan 96 responden terhadap 17 Butir soal pertanyaan tentang 

variabel motivasi  dengan 5 alternatif jawaban yang meliputi : 5 sangat 

memotivasi, 4 memotivasi, 3 netral, 2 kurang memotivasi dan 1 tidak memotivasi. 

Dari analisis SPSS sebagaimana pada lampiran 5 didapat hasil bahwa nilai 

terbesar (nilai maxsimum) yaitu sebesar 80 dan nilai terkecil (nilai minimum) 

sebesar 60. Rata-rata (mean) sebesar 73,49 dengan tingkat penyimpangan (Std. 

Deviasi) sebesar 3,11  

Dari tanggapan responden atas pertanyaan tentang motivasi kerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang adalah tinggi, hal ini dapat dilihat dari 
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jawaban responden bahwa sebanyak 42 responden (43,60%) menjawab sangat 

tinggi, 40 responden (41,03%) menjawab tinggi, sebanyak 13 responden (13,97%) 

menjawab cukup, 1 responden (1,40%) menjawab kurang dan responden yang 

menjawab tidak ada motivasi (0,00%). Untuk memperjelas data hasil penelitian 

tentang motivasi kerja guru, berikut ini analisis jawaban responden tiap indikator 

motivasi kerja guru. 

Out put hasil SPSS (terlampir ) atas jawaban responden terhadap variabel 

motivasi kerja terangkum sebagai mana tabel dibawah ini.  

 
Tabel 16. Tanggapan Responden terhadap Motivasi Kerja Guru (X2) 

No Sub 
Variable Indikator 

No Skor (%) 
Butir 
soal 1 2 3 4 5 

1 Motivasi 
intrinsik 

1.1 Tekun 
menghadapi 
tugas 

1 0 0 12,5 30,2 57,3 

    

1.2 Ulet 
menghadapi 
kesulitan 

2 0 1,04 9,4 48,0 41,7 

    

1.3 Tidak 
memerlukan 
dorongan 

3 0 1,04 9,4 43,8 45,8 

    
     dari luar untuk 

berprestasi       

    

1.4 Ingin 
mendalami 
pekerjaan yang 

4 0 0 12,5 37,5 50 

    
     dipercayakan 

kepadanya       

    
1.5 selalu berusaha 

untuk  
5 0 0 13,5 53,12 33,3 

    

     berprestai 
sebaik 
mungkin       

    

1.6 Menunjukan 
minat yang 
positif 

6 0 1,6 25 40,6 33,3 



80 

 

    

1.7 Lebih senang 
bekerja 
mandiri 

7 0 1,4 11,5 46,9 40,6 

    

1.8 Bosan 
terhadap tugas-
tugas 

8 0 0 20,8 30,2 49 

          Rutin       

    

1.9 Senang 
memecahkan 
persoalan 

9 0 0 9,4 45,8 44,8 

    
      yang dialami 

selam bekerja       
2 

  
Motivasi 
ekstrinsik 

2.1 Prestasi 10 0 0 12,5 43,8 43,8 

2.2 Pengakuan 11 0 0 12,5 44,8 42,7 

    
2.3 Tanggung 

jawab 
12 0 0 12,5 49 38,5 

    2.4 Promosi 13 0 1,4 12,5 45,8 40,6 

    2.5 Gaji 14 0 0 19,8 29,2 51,4 

    
2.6 Hubungan 

dengan teman  
15 0 0 7,3 35,4 57,3 

          Sejawat       

    2.7 Keamanan 16 0 0 15,6 27,8 57,3 

    2.8 Kenyamanan 17 0 0 12,5 26,4 61,5 

 
  Dari tabel di atas dapat dijelaskan deskripsi tentang jawaban responden 

atas motivasi kerja guru yang dilakukan per sub variabel dengan ketentuan, hasil 

kesimpulan dikelompokan menjadi dua, yaitu (1) kelompok termotivasi yang 

terdiri dari penjumlahan antara kolom nomor 3, 4 dan 5, dan (2) kelompok tidak 

termotivasi antara kolom 1 dan 2, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

a. Sub variabel motivasi intrinsik  

1) Butir soal no. 1 : 57,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa tugas yang diberikan kecenderungan memotivasi kerja 

guru untuk dilaksanakan dengan penuh ketekunan, dan 42,7% guru 

kecenderungan tidak memotivasi. 
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2) Butir soal no. 2 : 48,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan guru termotivasi untuk ulet di dalam 

menghadapi kesulitan tugas, dan 52,0% guru kecenderungan tidak 

memotivasi.     

3) Butir soal no. 3 : 45,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa keadaan dari luar kecenderungan memotivasi guru 

untuk berprestasi dalam bekerja, dan 54,2% guru kecenderungan tidak 

memotivasi. 

4) Butir soal no. 4 : 50,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa pekerjaan yang dipercayakan kecenderungan 

memotivasi guru untuk ingin mendalami pekerjaan tersebut, dan 50,0% 

guru kecenderungan tidak memotivasi. 

5) Butir soal no. 5 : 53,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa berusaha sebaik mungkin kecenderungan memotivasi 

guru dalam bekerja, dan 46,8% guru kecenderungan tidak memotivasi. 

6) Butir soal no. 6 : 40,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa pekerjan kecenderungan memotivasi guru untuk 

menunjukan minat yang positif dalam melaksanakannya, dan 59,4% guru  

kecenderungan tidak memotivasi. 

7) Butir soal no. 7 : 46,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa pekerjaan tertentu yang membutuhkan ketelitian  

kecenderungan memotivasi guru lebih senang bekerja mandiri, dan 53,1% 

guru kecenderungan tidak memotivasi. 
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8) Butir soal no. 8 : 49,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa tugas-tugas monoton yang bersifat rutin 

kecenderungan memotivasi guru merasa bosan terhadap pekerjaan sehari-

hari tersebut, dan 51% guru kecenderungan tidak memotivasi. 

9) Butir soal no. 9 : 45,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa memcahkan persoalan yang dialami selama bekerja 

kecenderungan memotivasi guru untuk merasa senang, dan 54,2% guru 

kecenderungan tidak memotivasi.  

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara khusus bahwa guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang secara instrinsik termotivasi kerja, yang 

meliputi: tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami pekerjaan 

yang dipercayakan kepadanya, selalu berusaha untuk berprestasi sebaik 

mungkin, menunjukkan minat yang positif, lebih senang bekerja mandiri, 

bosan terhadap tugas-tugas rutin dan senang memecahkan persoalan yang  

dialami selama bekerja. Motivasi instrinsik mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kinerja guru khususnya kompetensi pedagogik dan 

profesional. 

b. Sub variabel motivasi ekstrinsik : 

10) Butir soal no. 10 :43,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa mendapatkan prestasi merupakan suatu yang penting 

kecenderungan memotivasi guru untuk mendapatkannya, dan 56,2% guru 

kecenderungan tidak memotivasi. 
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11) Butir soal no. 11 : 44,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan guru merasa termotivasi jika 

memperoleh suatu pengakuan atas keberhasilan, dan 55,2% guru 

kecenderungan tidak memotivasi. 

12) Butir soal no. 12 : 49% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa guru kecenderungan akan termotivasi bekerja dengan 

baik jika pekerjaan itu menjadi tangung jawabnya, dan 51% guru 

kecenderungan tidak memotivasi. 

13) Butir soal no. 13 : 45,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan guru termotivasi jika memperoleh 

kesempatan promosi, dan 54,2% guru kecenderungan tidak memotivasi. 

14) Butir soal no. 14 : 51,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan guru termotivasi untuk memperoleh 

penghasilan, gaji yang diterima agar sesuai dengan kelayakan kehidupan, 

dan 48,6% guru kecenderungan tidak memotivasi. 

15) Butir soal no. 15 : 57,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa hubungan dengan teman sejawat kecenderungan 

memotivasi guru membantu memperlancar pekerjaan, dan 42,7% guru  

kecenderungan tidak memotivasi.  

16) Butir soal no. 16 : 57,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa keamanan kecenderungan memotivasi guru dalam 

bekerja, dan 52,7% guru kecenderungan tidak memotivasi.  
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17) Butir soal no. 17 : 61,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kenyamanan kecenderungan memotivasi guru dalam 

bekerja, dan 38,5% guru kecenderungan tidak memotivasi. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan secara khusus bahwa guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang secara ekstrinsik termotivasi kerja, yang 

meliputi: prestasi, pengakuan, tanggung jawab, promosi, gaji, hubungan 

dengan teman sejawat dan keamanan. Motivasi ekstrinsik mempunyai 

pengaruh yang dominan terhadap kinerja guru khususnya kompetensi sosial 

dan kepribadian. 

 
4.2.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil penghitungan analisis regisi linier sederhana nilai thitung  

= 7,040 dengan signifikan t sebesar 0,000, sedangkan ttabel  sebesar 1,67. Maka 

diperoleh thitung (7,040) > ttabel (1,67). Oleh karena itu, hipotesis nihil yang 

berbunyi Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja (X1)  

terhadap kinerja guru (Y), ditolak. Dan hipotesis yang berbunyi Ha: Ada pengaruh 

yang positif dan signifikan antara motivasi kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y), 

diterima. Hal ini membuktikanbahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

motivasi kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. 

Dari hasil signifikansi pengujian sebesar 0,000 menunjukan bahwa nilai 

tersebut lebih kecil dari 0,05, dengan demikian kinerja guru tanpa motivasi kerja 

(konstanta) besarannya adalah 1056,625 dan setiap perubahan/peningkatan 

variabel motivasi kerja akan menentukan kinerja guru, setiap ada kenaikan satu 
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poin pada variabel motivasi kerja akan berakibat naiknya skor variabel kinerja 

guru sebesar 8,108. 

Dari hasil analisis tiap butir pertanyaan dapat disimpulkan secara khusus 

bahwa guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang secara instrinsik termotivasi 

kerja, yang meliputi: tekun menghadapi tugas, ulet menghadapi kesulitan, tidak 

memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami pekerjaan 

yang dipercayakan kepadanya, selalu berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin, 

menunjukkan minat yang positif, lebih senang bekerja mandiri, bosan terhadap 

tugas-tugas rutin dan senang memecahkan persoalan yang  dialami selama 

bekerja. Motivasi instrinsik mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja 

guru khususnya kompetensi pedagogik dan profesional. 

Sedangkan motivasi secara ekstrinsik yang meliputi: prestasi, pengakuan, 

tanggung jawab, promosi, gaji, hubungan dengan teman sejawat dan keamanan 

juga cenderung motivasi. Pada motivasi ekstrinsik ini mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap kinerja guru khususnya kompetensi sosial dan kepribadian. 

 

4.3 Pengaruh Disiplin dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru  

4.3.1. Pengujian Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka berpikir sebagaimana pada bab sebelumnya, untuk 

menguji seberapa besar pengaruh disiplin kerja dan motivasi kerja guru terhadap 

kinerja guru dirumuskan hipotesis sebagai berikut 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara disiplin (X1) dan motivasi kerja 

(X2) terhadap kinerja guru (Y). 
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara disiplin (X1) dan motivasi kerja (X2) 

terhadap kinerja guru (Y). 

 
Tabel 17. Uji t X1 dan X2 terhadap Y 

 
ANOVA 

Model Sum of 
Squares 

Df Mean 
Square 

F Sig. 

1  Regression  

    Residual  

    Total 

90582.085 

330198.322 

420780.406 

2 

93 

95 

45291.042 

3550.520 

12.756 .000 

a  Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Disiplin Kerja 
b  Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung = 12,756  

dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikasi 5% 

maka nilai tabel dengan df1= 2 dan df2 = n-k-1 = 96 – 2 - 1 = 93 diperoleh F tabel 

Sebesar 3,12. Maka F hitung (166,177) . F tabel (3,44), atau signifikansi F sebesar 

0,0000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Ho ditolak  dan Ha 

diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel (disiplin /X1 dan motivasi kerja /X2) secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (kinerja guru / Y) dapat diterima. 

 
Tabel 18. Koefisien Determinasi X1 dan X2 terhadap Y 

Model Summary 

Model R R 
Square 

Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-
Watson 

1 ,464 ,215 ,198 59,5862 ,573 
a  Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Disiplin Kerja 
b  Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa nilai R Square (R2) diperoleh 

sebesar 0,215. Hal ini berarti bahwa 21,5% Kinerja guru (Y) dapat dijelaskan oleh 
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variabel disiplin (X1) dan motivasi kerja (X2), sedangkan selebihnya dipengaruhi 

oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 
Tabel 19. Koefisien Regresi Uji t X1 dan X2 terhadap Y 

Coefficients 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

 
Standardized 
Coefficients 

T Sig. 95% 
Confidence 

Interval for B 

Correlations 
 
 

B Std. Error Beta Lower Bound Upper 
Bound 

Zero-
order 

Partial Part 

1 (Constant)  
Disiplin Kerja  
Motivasi Kerja 

77,.850 
.410 
..810 

175.082 
1.166 
1.971 

.269 
..364 

4.409 
2.925 
-3.962

.000

.004

.000

424.173 
1.095 

-11.725 

1119.528 
5.726 
-3.895 

 
.288 
-.378 

.290 
-.380 

.269 
-.364 

a  Dependent Variable: Kinerja Guru 
 

Hasil penghitungan analisis regresi berganda pada tabel koefisien 

diperoleh skor konstanta sebesar 771,850 dan skor arah regresi disiplin (X1) 

sebesar 0,410, skor arah regresi motivasi kerja (X2) sebesar  0,810. Berdasarkan 

konstanta dan arah regresi tersebut maka persamaan garis regresinya adalah : Y = 

77,850 + 0,410 X1 + 0.810 X2. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja guru tanpa 

didukung disiplin (konstanta)  dan motivasi kerja (konstanta) besarnya 77,850 dan 

setiap perubahan/peningkatan secara bersama antara variabel disiplin dan variabel 

motivasi kerja akan menentukan tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan satu 

poin pada variabel antara disiplin  berakibat naiknya skor variabel kinerja guru 

sebesar 0,410 dan setiap ada kenaikan variabel motivasi kerja berakibat naiknya 

skor variabel kinerja guru sebesar 0.810. 

Dengan diterimanya hipotesis ketiga atau uji stimulan tersebut, berarti 

tingkat kinerja guru sangat ditentukan oleh disiplin dan motivasi kerja guru. Fakta 

ini dapat dipahami bahwa disiplin kerja guru merupakan salah satu faktor penting 

dalam menunjang kinerja guru, begitu juga dengan motivasi kerja guru merupakan 
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kunci keberhasilah kinerja guru baik secara pedagogis, sosial, profesional maupun 

kepribadian dalam upaya sebagai guru yang profesional. 

  Dari nilai unstabndardizerd dapat diketahui, bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja guru adalah variabel motivasi kerja (X2) 

sebesar 36,4% dan menpunyai tanda positif dibanding variabel disiplin (X1) 

sebesar 26,9%. Hal tersebut menginformasikan bahwa motivasi kerja  guru sangat 

berpotensi mempengaruhi kinerja guru itu sendiri. 

Dari tanggapan 96 responden terhadap 108 Butir soal pertanyaan tentang 

variabel kinerja guru dengan 5 alternatif jawaban yang meliputi: 5 sangat baik, 4 

baik, 3 netral, 2 kurang baik, dan 1 tidak baik. Dari analisis SPSS sebagaimana 

pada lampiran 5 didapat hasil bahwa nilai terbesar (nilai maximum) yaitu sebesar 

503 dan nilai terkecil  (nilai minimum) sebesar 456. Rata-rata (mean) sebesar 

490,36, dengan tingkat penyimpangan (Std.Deviasi) sebesar 6,99. Dari data 

tersebut dilihat pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 20 Prosentase jawaban responden tentang kinerja guru 

Jawaban 
Responden 

Pedagogik Profesional Sosial Kepribadaian 
Total 

Kinerja 
Guru 

Sangat baik 54,05 55,40 60,19 56,68 56,58 

Baik 45,34 44,20 39,14 41,90 41,60 

Netral 0,73 0,33 0,83 3,13 1,20 

Kurang baik 0,26 0,17 0,94 1,16 0,63 

Tidak baik 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh banyaknya responden yang termasuk 

kriteria kinerja sangat baik sebanyak 54 responden (56,58%), kriteria kinerja baik 

sebanyak 40 responden (41,60%), kriteria kinerja netral sebanyak 1 responden 

(1,20%), kriteria kinerja sangat kurang baik sebanyak 1 responden (0,63%), dan 

tidak ada responden yang berkriteria kinerja tidak baik (0,00%). Untuk pemberian 

predikat diklompokkan menjadi 2, yakni kelompok kategori baik (gabungan dari 

sangat baik, baik, dan netral) dan kelompok kategori tidak baik (gabungan dari 

kurang baik dan tidak baik). Jadi dapat disimpulkan bahwa tanggapan responden 

terhadap kinerja guru secara keseluruhan pada kategori baik sebanyak 99,38%. 

 
Tabel 21. Tanggapan Responden terhadap Kinerja Guru (X2) 

No Sub 
Variable Indikator No 

butir Skor (%) 
      soal 1 2 3 4 5 
1 Kompetensi 

paedagogik 
1.1 Kemampuan 

memahami   aspek      
fisik terhadap          
peserta didik 

1 0,0 3,1 0,0 19,8 77,1

                
    1.2 Kemampuan 

memahami                 
aspek intelektual 
terhadap peserta 

      didik 

2 0,0 1,0 1,0 43,8 54,2

                
    1.3 Kemampuan 

memahami       aspek 
       emosional terhadap  

peserta didik 

3 0,0 0,0 0,0 49,0 51,0

                

    
1.4 Kemampuan 

memahami aspek 
4 0,0 1,0 0,0 40,6 58,3

    
      moral terhadap 

peserta didik             

    
1.5 Kemampuan 

memahami  aspek  
5 0,0 1,0 1,0 55,2 42,7

    
      spiritual terhadap 

peserta didik             
    1.6 Kemampuan 6 0,0 0,0 1,0 45,8 53,1
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memahami aspek 

    
      latar belakang sosisal 

terhadap              
          peserta didik             

    
1.7 Kemampuan 

memahami aspek 
7 0,0 1,0 0,0 49,0 50,0

    
      budaya terhadap 

peserta didik             

    
1.8 Kemampuan 

mengidentifikasi  
8 0,0 0,0 4,2 60,4 35,4

          potensi peserta didik             

    
1.9 Kemampuan 

mengidentifikasi  
9 0,0 2,1 0,0 32,3 65,6

    
      bekal-ajar awal 

peserta didik             

    
1.10  Kemampuan 

mengidentifikasi 
10 0,0 0,0 1,0 54,2 44,8

    
         kesulitan belajar 

peserta didik             

    
1.11  Kemampuan 

bertindak sesuai 
11 0,0 2,1 0,0 51,0 46,9

    
         dengan norma 

agama             

    
1.12  Kemampuan 

mengembangkan 
49 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    
         indikator penilaian 

peserta didik             

    
1.13  Kemampuan 

mengembangkan  
52 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4

    

         komponen-
komponen 
rancangan              

             pembelajaran             

    

1.14  Kemampuan 
menyusun 
rancangan 

53 0,0 0,0 1,0 21,9 77,1

    
         pembelajaran    

laboratorium             

    

1.15  Kemampuan 
menyusun 
rancangan 

54 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    
         pembelajaran di   

kelas             

    
1.16  Kemampuan 

mengambil   
55 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

             keputusan             
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transaksional 

    

         pembalajaran 
sesuai dengan 
situasi yang             

             berkembang             

    
1.17  Kemampuan 

memanfaatkan  
56 0,0 0,0 0,0 54,2 45,8

    
         teknologi 

informasi dalam              
             pembelajaran             

    
1.18  Kemampuan 

memfasilitasi 
57 0,0 0,0 0,0 57,3 42,7

    
         pengembangan    

potensi peserta              
             didik             

    

1.19  Kemampuan 
menyusun 
instrumen  

50 0,0 0,0 0,0 52,1 47,9

             penilaian             

    

1.20  Kemampuan 
memahami 
prinsip- 

51 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    

         prinsip 
perancangan 
pembelajaran              

             yang mendidik             

    

1.21  Kemampuan 
memahami 
prinsip- 

63 0,0 0,0 1,0 45,8 53,1

    
         prinsip penilian   

hasil pembelajaran             

    

1.22  Kemampuan 
mengadministrasik
-an penilaian  

64 0,0 0,0 1,0 47,9 51,0

    
         proses 

pembelajaran              

    

         secara 
berkesinambungan 
dengan              

    
         menggunakan 

berbagai instrumen             

    

1.23  Kemampuan 
mengadministrasik
an penilaian hasil 

65 0,0 0,0 0,0 40,6 59,4

    belajar secara               
             berkesinambungan             
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dengan  

    
         menggunakan 

berbagai instrumen             

    
1.24  Kemampuan 

menganalisis  
66 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    

         penilian hasil 
belajar untuk 
berbagai              

    
         tujuan 

pembelajaran             

    
1.25  Kemampuan 

menggunakan  
67 0,0 0,0 0,0 46,9 53,1

    
         informasi hasil 

penilian untuk             

    
         menetukan 

ketuntasan belajar             

    
1.26  Kemampuan 

menggunakan 
68 0,0 0,0 1,0 47,9 51,0

    
         informasi hasil 

penilian untuk             

    
         merancang 

program remidial             

    
1.27  Kemampuan 

menggunakan  
69 0,0 0,0 3,1 61,5 35,4

    
         informasi hasil 

penilian untuk             

    
         meningkatakan 

kualitas              
             pembelajaran             

    

1.28  Kemampuan 
melakukan 
tindakan  

70 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

    

         reflektif untuk 
peningkatan 
kualitas              

             pembelajaran             

    

1.29  Kemampuan 
menyediakan 
berbagai 

58 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    

         kegiatan 
pembelajaran 
untuk              

    
         mengembangkan 

kreativitasnya             
  
  

  
  

1.30  Kemampuan 
berkomunikasi 

59 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4
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efektif dengan  
         peserta didik 

2 Kompetensi 
profesional 

 2.1Kemampuan 
menguasai standar 

28 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4

    
      kompetensi mata 

pelajaran yang             
          diampu             

    

2.2 Kemampuan 
menguasai 
kompetensi  

29 0,0 2,1 1,0 21,9 75,0

    
dasar mata pelajaran 
yang diampu             

    
2.3 Kemampuan 

menguasai tujuan  
30 0,0 2,1 0,0 28,1 69,8

    
      pembelajaran yang 

diampu             

    
2.4 Kemampuan 

menguasai standar  
31 0,0 0,0 0,0 44,8 55,2

    
      kompetensi 

khususnya mata              

    
      mata pelajaran yang 

diampu             

    
2.5 Kemampuan 

menguasai standar 
32 0,0 0,0 0,0 57,3 42,7

    
      kompetensi 

khususnya tujuan              

    
      pembalajaran yang 

diampu             

    
2.6 Kemampuan 

menguasai standar 
33 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

    

      kompetensi 
mengembangkan 
materi             

    
      pembelajaran secara 

kreatif             

    
2.7 Kemampuan 

menguasai standar  
34 0,0 0,0 0,0 54,2 45,8

    
      kompetensi memilih 

materi              

    
      pembelajaran sesuai 

dengan tingkat             

    
      perkembangan 

peserta didik             

    
2.8 Kemampuan 

menguasai standar  
35 0,0 0,0 0,0 51,0 49,0

          kompetensi             
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mengolah materi  

    
      pelajaran secara 

kreatif sesuai              

    
      dengan tingkat 

perkembangan              
          peserta didik             

    
2.9 Kemampuan 

menguasai standar 
36 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    

      kompetensi  
menguasai teori 
belajar mata              

    
      pelajaran yang 

diampu             

    
2.10  Kemampuan 

menguasai standar  
37 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4

    
         kompetensi 

menguasai prinsip             

    
         pembelajaran yang 

mendidik             

    
2.11  Kemampuan  

menerapkan 
38 0,0 0,0 0,0 22,9 77,1

    
         pendekatan 

pembelajaran yang             

    
         mendidik secara 

kreatif             

    
2.12  Kemampuan 

berkomunikasi  
78 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4

    
         dengan orang tua 

peserta didik              

    
         program 

pembelajaran             

    

2.13  Kemampuan 
menerapkan 
strategi 

39 0,0 0,0 0,0 28,1 71,9

    
         pembelajaran yang 

mendidik secara             
             kreatif             

    

2.14  Kemampuan 
menerapkan 
metode 

40 0,0 0,0 0,0 20,8 79,2

    
         pembelajaran yang 

mendidik secara             
             kreatif             

    

2.15  Kemampuan 
menerapakan 
teknik 

41 0,0 0,0 1,0 45,8 53,1
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         pembelajaran yang 

mendidik secara             
             kreatif             

    

2.16  Kemampuan 
memahami 
prinsip- 

42 0,0 0,0 1,0 47,9 51,0

    

         prinsip 
pengembangan 
kurikulum             

    

         terkait dengan 
mata pelajaran 
yang diampu             

    
2.17  Kemampuan 

menentukan tujuan 
43 0,0 0,0 0,0 40,6 59,4

    

         pembelajaran 
terkait dengan 
mata pelajaran             

             yang diampu             

    
2.18  Kemampuan 

menentukan  
44 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    
         pengalaman belajar 

yang sesuai              

    

         untuk mencapai 
tujuan 
pembelajaran             

    
2.19  Kemampuan 

memilih materi  
45 0,0 0,0 0,0 46,9 53,1

    
         pembelajaran 

terkait dengan              

    
         pengalaman belajar 

pada mata              

    
         pelajaran yang 

diampu             

    
2.30  Kemampuan 

menentukan tujuan 
46 0,0 0,0 1,0 47,9 51,0

    

         tujuan 
pembelajaran pada 
mata              

    
         pelajaran yang 

diampu             

    
2.31  Kemampuan 

menata materi  
47 0,0 0,0 3,1 61,5 35,4

    
         pembelajaran 

secara benar sesuai             

    
         dengan pendekatan 

yang dipilih             



96 

 

    
2.32  Kemampuan 

memahami  
48 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

    

         karakteristik 
peserta didik pada 
mata             

    
         pelajaran yang 

diampu             

    
2.33  Kemampuan 

melakukan refleksi 
71 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    

         terhadap 
pembelajaran yang 
telah             

             dilaksanakan             

    

2.34  Kemampuan 
memanfaatkan 
hasil refleksi untuk 

72 0,0 0,0 0,0 52,1 47,9

    
perbaikan 
pembelajaran             

    
2.35  Kemampuan 

memanfaatka hasil 
73 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    
         refleksi untuk 

pengembangan              
             pembelajaran             

    

2.36  Kemampuan 
melakukan 
penelitian  

74 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

    

         tindakan kelas 
untuk 
meningkatkan              

    
         kualitas 

pembelajaran             

    

2.37  Kemampuan 
berkomunikasi 
dengan 

75 0,0 0,0 0,0 54,2 45,8

    
         orang tua pesrta 

didik tentang              

    
         program 

pembelajaran             

    

2.38  Kemampuan 
memanfaatkan 
hasil 

91 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4

    

         refleksi dalam 
rangka 
peningkatan              

             keprofesionalan             
    2.39  Kemampuan  92 0,0 0,0 0,0 22,9 77,1
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melakukan 
penelitian 

    
         tindakan kelas 

untuk peningkatan             
             keprofesionalan             

    

2.40  Kemampuan 
mengikuti 
kemajuan  

93 0,0 0,0 0,0 28,1 71,9

    

         zaman dengan 
belajar dari 
berbagai             

             sumber             

    
2.41  Kemampuan 

memanfaatkan 
94 0,0 0,0 0,0 20,8 79,2

    
         teknologi 

informasi untuk              

    
         mengembangkan 

diri             

    
2.42  Kemampuan   

memanfaatkan 
95 0,0 0,0 1,0 45,8 53,1

    
         teknologi 

komunikasi untuk              

    
         mengembangkan 

diri 
96 0,0 0,0 1,0 47,9 51,0

3 Kompetensi 
sosial 

3.1 Kemampuan   
bertindak objektif  

26 0,0 6,3 0,0 49,0 44,8

    
       terhadap lingkungan 

sekitar             

    
3.2 Kemampuan 

menguasai standar 
27 0,0 2,1 0,0 28,1 69,8

          kompetensi             

    

3.3 Kemampuan 
berkomunikasi 
secara empatik 

60 0,0 0,0 0,0 22,9 77,1

         dengan   peserta didik             

    

3.4 Kemampuan 
berkomunikasi 
secara 

61 0,0 0,0 0,0 28,1 71,9

    
      santun dengan 

peserta didik             

    
3.5 kemampuan 

memahami prinsip- 
62 0,0 0,0 0,0 20,8 79,2

    
prinsip penilian 
proses pembelajaran             

    
      sesuai dengan 

karakteristik mata             
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      pelajaran yang 

diampu             

    

3.6 Kemampuan 
meningkatkan etos 
kerja 

97 0,0 0,0 0,0 40,6 59,4

          yang baik             

    

3.7 Kemampuan 
meningkatkan  
tanggung 

98 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    
      jawab kerja yang 

baik             

    

3.8 Kemampuan 
menunjukan rasa 
bangga 

99 0,0 0,0 0,0 46,9 53,1

          menjadi guru             

    
3.9 Kemampuan 

menunjukan rasa  
100 0,0 0,0 1,0 47,9 51 

    
      percaya diri menjadi 

guru             

    

3.10  Kemampuan 
menjunjung tinggi 
kode 

101 0,0 0,0 3,1 61,5 35,7

             etik profesi guru             

    

3.11  Kemampuan 
menerapkan kode 
etik 

102 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

    
         profesi guru dalam 

kehidupan sehari-             
             hari             

    

3.12  Kemampuan 
melaksanakan 
berbagai 

105 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    

program dalam 
lingkungan kerja 
untuk             

    

         meningkatkan 
kualitas 
pendidikan              

             di daerah             

    

3.13  Kemampuan 
berkomunikasi 
dengan  

106 0,0 0,0 0,0 64,6 35,4

    
         komunitas profesi 

sendiri             

    
3.14  Kemampuan 

berkomunikasi 
107 0,0 0,0 1,0 21,9 77,1
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dengan  
             profesi lain             

    

3.15  Kemampuan 
berkomunikasi 
dengan 

108 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    

         media dalam 
rangka 
menigkatkan             

    
         kualitas 

pembelajaran             

    

3.16  Kemampuan 
berkomunikasi 
dengan  

76 0,0 0,0 0,0 51,0 49,0

    
         orang tua pesrta 

didik tentang              

    
         kemajuan peserta 

didik             

    

3.17  Kemampuan 
melakukan 
penelitian 

77 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    

         tindakan kelas 
untuk 
meningkatkan              

    

         kualitas 
pembelajaran 
dalam mata              

    
         pelajaran yang 

diampu             

    

3.18  Kemampuan 
berkomunikasi 
dengan  

79 0,0 0,0 0,0 22,9 77,1

    
         orang tua pesrta 

didik tentang              

    
         kemajuan peserta 

didik             

    

3.19  Kemampuan 
mengikutsertakan 
orang tua dalam 

80 0,0 0,0 0,0 28,1 71,9

    
         Mengatasi 

kesulitan belajar             
             peserta didik             

    
3.20  Kemampuan 

menampilkan diri  
81 0,0 0,0 0,0 20,8 79,2

    

         sebagai pribadi 
yang berperilaku 
jujur             
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3.21  Kemampuan 

berperilaku sesuai  
103 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    
         dengan kode etik 

profesi guru             

    
3.22  Kemampuan 

beradaptasi dengan 
104 0,0 0,0 0,0 52,1 47,9

    
         lingkungan tempat 

bekerja dalam              

    

         rangka 
meningkatkan 
efektivitas              

             sebagai pendidik             
4 Kompetensi 

kepribadian 
4.1 Kemampuan 

menunjukan 
penampilan  

86 0,0 0,0 0,0 46,9 53,1

    
      diri sebagai pribadi 

yang stabil             

    

4.2 Kemampuan 
menunjukan 
penampilan 

87 0,0 0,0 0,0 32,3 67,7

    
diri sebagai pribadi 
yang dewasa             

    

4.3 Kemampuan 
menunjukan 
penampilan  

88 0,0 0,0 0,0 54,2 45,8

    
      diri sebagai probadi 

yang arif             

    

4.4.Kemampuan 
menunjukan 
penampilan 

89 0,0 0,0 0,0 51,0 49,0

    
      dirisebagai pribadi 

yang berwibawa             

    
4.5 Kemampuan 

melakukan tindakan 
90 0,0 0,0 0,0 29,2 70,8

    
reflektif knerja 
sendiri secara terus              

          menerus             

    

4.6 Kemampuan 
bertindak sesuai 
dengan  

12 0,0 3,1 0,0 29,2 67,7

          hukum             

    

4.7 Kemampuan 
beritndak sesuai 
dengan  

13 0,0 3,1 0,0 62,5 34,4

          norma sosial             
    4.8  Kemampuan 14 0,0 4,2 0,0 22,9 72,9
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bertindak sesuai 
dengan 

    
      norma kebudayaan 

nasional Indonesia             

    

4.9 Kemampuan 
menghargai 
keyakinan  

15 0,0 8,3 0,0 26,0 65,6

          yang dianut             

    

4.10  Kemampuan 
menghargai adat 
istiadat 

16 0,0 4,2 0,0 20,8 75,0

    

4.11  Kemampuan 
menghargai 
perbedaan suku 

17 0,0 8,3 1,0 43,8 46,9

    

4.12  Kemampuan 
menghargai daerah 
asal 

18 0,0 5,2 1,0 46,9 46,9

    
4.13  Kemampuan 

menghargai gender 
19 0,0 6,3 0,0 39,6 54,2

    

4.14  Kemampuan 
bersikap sesuai 
dengan  

20 0,0 5,2 0,0 54,2 40,6

    
         norma agama yang  

dianut             

    

4.15  Kemampuan 
bersikap sesuai 
dengan 

21 0,0 5,2 0,0 45,8 49,0

    

norma hukum 
yamg berlaku 
dalam             

             masyarakat             

    

4.16  Kemampuan 
bersikap sesuai 
dengan norma 

22 0,0 4,2 1,0 47,9 46,7

    
sosial yang berlaku 
dalam              

             masyarakat             

    

4.17  Kemampuan 
bersikap sesuai 
dengan norma 

23 0,0 3,1 3,1 60,4 33,3

    
         kebudayaan 

nasional Indonesia             
             yang beragam             

    

4.18  Kemampuan 
bersikap sesuai 
dengan 

24 0,0 5,2 0,0 30,2 64,4
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         norma kebudayaan  

nasional Indonesia             
             yang beragam             

    
4.19  Kemampuan 

bertindak objektif  
25 0,0 3,1 0,0 55,2 41,7

    
         terhadap peserta 

didik             

    
4.20  Kemampuan 

menampilkan diri  
82 0,0 0,0 1,0 45,8 53,1

    

         sebagai pribadi 
yang berkhlak 
mulia             

    
4.21  Kemampuan 

menampilkan diri  
83 0,0 0,0 1,0 47,9 51,0

    

sebagai pribadi 
teladan bagi 
peserta didik             

    
4.22  Kemampuan 

menampilkan diri 
84 0,0 0,0 0,0 40,6 59,4

    

         sebagi pribadi 
teladan bagi 
masyarakat             

    

4.32  Kemampuan 
menunjukan 
penampilan 

85 0,0 0,0 0,0 55,2 44,8

    
         diri sebagai pribadi 

yang mantap    
 

Dari tabel di atas dapat dijelaskan deskripsi tentang jawaban responden 

atas motivasi kerja guru yang dilakukan per sub variabel dengan ketentuan, hasil 

kesimpulan dikelompokan menjadi dua, yaitu (1) kelompok kinerja baik yang 

terdiri dari penjumlahan antara kolom nomor 3, 4 dan 5, dan (2) kelompok kinerja 

yang tidak baik antara kolom 1 dan 2, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

 
a. Sub variabel kompetensi paedagogik : 

1) Butir soal no. 1: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan untuk menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya kemampuan memahami aspek fisik  
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dengan baik, dan 22,9% guru kecenderungan tidak baik. 

2) Butir soal no. 2: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan memahami aspek 

intelektual dengan baik, dan 55,8% guru kecenderungan tidak baik. 

3) Butir soal no. 3: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan memahami aspek 

emosional dengan baik, dan 49% guru kecenderungan tidak baik. 

4) Butir soal no. 4: 58,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan memahami aspek 

moral dengan baik, dan 41,7% guru kecenderungan tidak baik. 

5) Butir soal no. 5: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan memahami aspek 

spiritual dengan baik, dan 44,8% guru kecenderungan tidak baik. 

6) Butir soal no. 6: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan memahami aspek 

latar belakang sosial dengan baik, dan 56,7% guru kecenderungan tidak baik. 

7) Butir soal no. 7:  50,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 
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karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan memahami aspek 

budaya dengan baik, dan 50,0% guru kecenderungan tidak baik. 

8) Butir soal no. 8: 60,4 % guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan mengidentifikasi 

potensi peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 

39,6% guru kecenderungan tidak baik. 

9) Butir soal no. 9: 65,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan mengidentifikasi 

bekal-ajar awal peserta didik dalammata pelajaran yang diampu dengan baik, 

dan 34,5% guru kecenderungan tidak baik.  

10) Butir soal no. 10: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

karakteristik peserta didik khususnya tentang kemampuan mengidentifikasi 

kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik, 

dan 45,8% guru kecenderungan tidak baik. 

11) Butir soal no. 11: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan kemampuan bertindak sesuai dengan 

norma agama dengan baik, dan 49,0% guru kecenderungan tidak baik. 

12) Butir soal no. 49: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

mengembangkan indikator penilaian peserta didik pada  mata pelajaran yang  
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diampu dengan baik, dan 44,8% guru kecenderungan tidak baik. 

13) Butir soal no. 52: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajarannya. dengan 

baik, dan 35,4% guru kecenderungan tidak baik. 

14) Butir soal no. 53: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang menyusun 

rancangan pembelajaran laboratorium yang lengkap dengan baik, dan 22,9% 

guru kecenderungan tidak baik.  

15) Butir soal no. 54: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang menyusun 

rancangan pembelajaran kegiatan di kelas yang lengkap dengan baik, dan 

29,2% guru kecenderungan tidak baik. 

16) Butir soal no. 55: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang mengambil 

keputusan transaksional dalam pembelajaran yang diampu sesuai dengan 

situasi yang berkembang dengan baik, dan 32,3% guru kecenderungan tidak 

baik. 

17) Butir soal no. 56: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran dengan baik, dan 

45,8% guru kecenderungan tidak baik. 

18) Butir soal no. 57: 57,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik dengan baik, dan 42,7% 

guru kecenderungan tidak baik.  

19) Butir soal no. 50: 52,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang menyusun 

instrumen penilaian pada mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 47,9% 

guru kecenderungan tidak baik.  

20) Butir soal no. 51: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang memahami 

prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik dengan baik, dan 

29,2% guru kecenderungan tidak baik. 

21) Butir soal no. 63: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang memahami 

prinsip-prinsip panilaian hasil pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu dengan baik, dan 46,9% guru kecenderungan tidak 

baik. 

22) Butir soal no. 64: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

mengadministrasikan penilain proses pembelajaran secara berkesinambungan 

dengan menggunakan berbagai instrumen sesuai engan karakteristik mata 

pelajaran yang diampu dengan baik, dan 49% guru kecenderungan tidak baik. 

23) Butir soal no. 65: 59,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 
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mengadministrasikan penilain hasil belajar secara berkesinambungan dengan 

menggunakan berbagai instrumen sesuai denagn karakteristik mata pelajaran 

yang diampu dengan baik, dan 40,6% guru kecenderungan tidak baik. 

24) Butir soal no. 66: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

menganalisis penilain hasil belajar untuk berbagai tujuan pembelajaran dengan 

baik, dan 44,8% guru kecenderungan tidak baik. 

25) Butir soal no. 67: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menggunakan 

informasi hasil penilain untuk menetukan ketuntasan belajar dengan baik, dan 

46,9% guru kecenderungan tidak baik. 

26) Butir soal no. 68: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menggunakan 

informasi hasil penilain untuk merancang program remidial dengan baik, dan 

49,0% guru kecenderungan tidak baik. 

27) Butir soal no. 69: 61,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menggunakan 

informasi hasil penilain untuk meningakatkan kualitas pembelajaran dengan 

baik, dan 38,5% guru kecenderungan tidak baik. 

28) Butir soal no. 70: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan melakukan tindakan 

reflektif untuk peningakatan kualitas pembelajaran dengan baik, dan 32,3% 

guru kecenderungan tidak baik.  
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29) Butir soal no. 58: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran uuntuk mengembangkan 

kreatifitasnya dengan baik, dan 29,2% guru kecenderungan tidak baik. 

30) Butir soal no. 59: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

berkomuniksi secara efektif dengan peserta didik dengan baik, dan 35,4% 

guru kecenderungan tidak baik. 

 
b. Sub variabel kompetensi profesional : 

31) Butir soal no. 28: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

standar kompetensi mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 35,4% 

guru kecenderungan tidak baik.  

32) Butir soal no. 29: 75,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 25,0% 

guru kecenderungan tidak baik. 

33) Butir soal no. 30: 69,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai 

tujuan pembelajaran yang diampu dengan baik, dan 30,2% guru 

kecenderungan tidak baik. 

34) Butir soal no. 31: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai  
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standar kompetensi tentang mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 

44,8% guru kecenderungan tidak baik.  

35) Butir soal no. 32: 57,3% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi tentang tujuan pembelajaranyang diampu dengan baik, dan 

42,7% guru kecenderungan tidak baik.  

36) Butir soal no. 33: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi tentang mengembangkan materi pembelajaran yang diampu 

secara kreatif dengan baik, dan 32,3% guru kecenderungan tidak baik. 

37) Butir soal no. 34: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi tentang memilih materi pembelajaran yang diampu sesuai 

dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan baik, dan 45,8% guru 

kecenderungan tidak baik. 

38) Butir soal no. 35: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi tentang mengolah materi pelajaran yang diampu secara kreatif 

sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik dengan baik, dan 49,0% 

guru kecenderungan tidak baik. 

39) Butir soal no. 36: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi tentang menguasai teori belajar terkait dengan mata pelajaran  
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yang saudara ampu dengan baik, dan 29,2% guru kecenderungan tidak baik. 

40) Butir soal no. 37: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi tentang menguasai prinsip pembelajaran yang mendidik terkait 

dengan mata pelajaran yang saudara ampu dengan baik, dan 35,4% guru 

kecenderungan tidak baik. 

41) Butir soal no. 38: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menerapkan 

berbagai hal tentang pedekatan pembelajaran yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 32,9% guru 

kecenderungan tidak baik. 

42) Butir soal no. 78: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan orang tua peserta didik tentang kemajuan peserta didik dengan baik, 

dan 35,4% guru kecenderungan tidak baik. 

43) Butir soal no. 39: 71,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menerapkan 

berbagai hal tentang strategi pembelajaran yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 28,1% guru 

kecenderungan tidak baik. 

44) Butir soal no. 40: 79,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menerapkan 

berbagai hal tentang metode pembelajaran yang mendidik secara kreatif 
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dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 20,8% guru 

kecenderungan tidak baik. 

45) Butir soal no. 41: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menerapkan 

berbagai hal tentang teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif 

dalam mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 46,9% guru 

kecenderungan tidak baik. 

46) Butir soal no. 42: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum terkait dengan mata 

pelajaran yang diampu dengan baik, dan 49,0% guru kecenderungan tidak 

baik. 

47) Butir soal no. 43: 59,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

menentukan tujuan pembelajaran terkait dengan mata pelajaran yang diampu 

dengan baik, dan 40,6% guru kecenderungan tidak baik.  

48) Butir soal no. 44: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diampu dengan baik, dan 44,8% guru kecenderungan 

tidak baik. 

49) Butir soal no. 45: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang memilih 
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materi pembelajaran terkait dengan pengalaman belajar   mata pelajaran 

yang diampu dengan baik, dan 46,9% guru kecenderungan tidak baik. 

50) Butir soal no. 46: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

menentukan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang diampu dengan 

baik, dan 49% guru kecenderungan tidak baik. 

51) Butir soal no. 47: 61,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang menata 

materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih 

dengan baik, dan 38,5% guru kecenderungan tidak baik. 

52) Butir soal no. 48: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

memahami karakteristik peserta didik pada mata pelajaran yang diampu 

dengan baik, dan 32,3% guru kecenderungan tidak baik. 

53) Butir soal no. 71: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan melakukan 

refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dengan baik, dan 

44,8% guru kecenderungan tidak baik. 

54) Butir soal no. 72: 52,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan memanfaatkan 

hasil refleksi untuk perbaikan pembelajaran dalam mata pelajaran yang 

diampu dengan baik, dan 47,9% guru kecenderungan tidak baik. 

55) Butir soal no. 73: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan memanfaatka hasil 

refleksi untuk pengembangan pembelajarna dalam mata pelajaran yang 

diampu dengan baik, dan 29,2% guru kecenderungan tidak baik. 

56) Butir soal no. 74: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan melakukan 

penelitian tindakan kelas utuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 32,3% guru kecenderungan 

tidak baik. 

57) Butir soal no. 75: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan orang tua peserta didik tentang tentang program pembelajarandengan 

baik, dan 45,8% guru kecenderungan tidak baik. 

58) Butir soal no. 91: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan untuk memanfaatkan hasil refleksi 

dalam rangka peningkatan keprofesionalan dengan baik, dan 35,4% guru 

kecenderungan tidak baik.  

59) Butir soal no. 92: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan untuk melakuakan penelitian tindakan 

kelas untuk peningkatan keprofesionalan dengan baik, dan 32,9% guru 

kecenderungan tidak baik. 

60) Butir soal no. 93:  71,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan untuk mengikuti kemajuan zaman 

dengan belajar dari berbagai sumber dengan baik, dan 28,1% guru 

kecenderungan tidak baik.  

61) Butir soal no. 94: 79,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan untuk memanfaatkan teknologi 

informasi untuk mengembangkan diri dengan baik, dan 20,8% guru 

kecenderungan tidak baik.  

62) Butir soal no. 95: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan untuk memanfaatkan teknologi 

komunikasi untuk mengembangkan diri dengan baik, dan 46,9% guru 

kecenderungan tidak baik.  

63) Butir soal no. 96: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukan kemampuan dalam 

hal meningkatkan etos kerja yang baik dengan baik, dan 49,0% guru 

kecenderungan tidak baik. 

 
c. Sub variabel kompetensi sosial: 

64) Butir soal no.  26: 49,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu bertindak objektif terhadap 

lingkungan sekitar dengan baik, dan 51,0% guru kecenderungan tidak 

baik.  
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65) Butir soal no. 27: 69,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menguasai standar 

kompetensi dengan baik, dan 30,2% guru kecenderungan tidak baik. 

66) Butir soal no. 60: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

berkomunikasi secara empatik dengan peserta didik dengan baik, dan 22,9% 

guru kecenderungan tidak baik. 

67) Butir soal no. 61: 71,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

berkomunikasi secara santun dengan peserta didik dengan baik, dan 28,1% 

guru kecenderungan tidak baik. 

68) Butir soal no. 62: 79,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

memahami prinsip-prinsip penilaian proses pembelajaran sesuai dengan 

karakteristik mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 20,8% guru 

kecenderungan tidak baik. 

69) Butir soal no. 97: 59,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukan kemampuan 

meningkatkan tanggung jawab kerja yang baik dengan baik, dan 40,6% guru 

kecenderungan tidak baik. 

70) Butir soal no. 98: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang 

menunjukan rasa bangga menjadi guru dengan baik, dan 44,8% guru  
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kecenderungan tidak baik. 

71) Butir soal no. 99: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memilik kemampuan menunjukan rasa 

percaya diri menjadi guru dengan baik, dan 46,9% guru kecenderungan tidak 

baik. 

72) Butir soal no. 100: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukan kemampuan dalam 

hal menjunjung tinggi kode etik profesi guru dengan baik, dan 49% guru 

kecenderungan tidak baik.  

73) Butir soal no. 101: 61,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukkan kemampuan dalam 

hal memahami kode etik profesi guru dengan baik, dan 38,5% guru 

kecenderungan tidak baik. 

74) Butir soal no. 102: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukkan kemampuan dalam 

hal menerapka ode etik profesi guru dalam kehidupan sehari-hari dengan 

baik, dan 32,3% guru kecenderungan tidak baik. 

75) Butir soal no. 105: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukan kemampuan dalam 

hal melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan didaerahnya dengan baik, dan 29,2% guru 

kecenderungan tidak baik.  

76) Butir soal no. 106: 64,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi dengan 

komunitas profesi sendiri dengan baik, dan 35,4% kecenderungan tidak baik. 

77) Butir soal no. 107: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan dengan profesi lain dengan baik, dan 22,9% guru kecenderungan 

tidak baik. 

78) Butir soal no. 108: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan media dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

baik, dan 29,2% guru kecenderungan tidak baik. 

79) Butir soal no. 76: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan orang tua peserta didik tentang kemajuan peserta didik dengan baik, 

dan 49,0% guru kecenderungan tidak baik. 

80) Butir soal no. 77: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan tentang melakukan 

penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dalam 

mata pelajaran yang diampu dengan baik, dan 29,2% guru kecenderungan 

tidak baik. 

81) Butir soal no. 79: 77,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan berkomunikasi 

dengan orang tua peserta didik tentang kemajuan peserta didik dengan baik, 

dan 22,9% guru kecenderungan tidak baik. 
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82) Butir soal no. 80: 71,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan 

mengikutusertakan orang tua dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik 

dengan baik, dan 28,1% guru kecenderungan tidak baik. 

83) Butir soal no. 81: 79,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menampilkan diri 

sebagai pribadi yang berperilaku jujur dengan baik, dan 20,8% guru 

kecenderungan tidak baik. 

84) Butir soal no. 103: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukkan kemampuan dalam 

hal berperilaku sesuai denga kode etik profesi guru dengan baik, dan 44,8% 

guru kecenderungan tidak baik. 

85) Butir soal no. 104: 52,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan mampu menunjukkan kemampuan 

beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja  dalam rangka meningkatkan 

efektifitas sebagai pendidik dengan baik, dan 47,9% guru kecenderungan 

tidak baik. 

 
d. Sub variabel kompetensi Kepribadian: 

86) Butir soal no. 86: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan dalam berupaya 

menunjukan penampilan diri sebagai pribadi yang stabil dengan baik, dan 

46,9% guru kecenderungan tidak baik. 
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87) Butir soal no. 87: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan dalam berupaya 

menunjukan penampilan diri sebagai pribadi yang dewasa dengan baik, dan 

32,3% guru tidak baik. 

88) Butir soal no. 88: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan dalam berupaya 

menunjukan penampilan diri sebagai pribadi yang arif dengan baik, dan 

55,8% guru kecenderungan tidak baik. 

89) Butir soal no. 89: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan dalam berupaya 

menunjukan penampilan diri sebagai pribadi yang berwibawa dengan baik, 

dan 49,0% guru kecenderungan tidak baik. 

90) Butir soal no. 90: 70,8% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan mengembangkan 

keprofesionalan secara berkelanjutan untuk melakukan tindakan reflektif 

kinerja sendiri secara terus menerus dengan baik, dan 29,2% guru 

kecenderungan tidak baik. 

91) Butir soal no. 12: 67,7% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 

dengan norma hukum dengan baik, dan 32,3% guru kecenderungan tidak 

baik. 

92) Butir soal no. 13: 62,5% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 
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dengan norma sosial dengan baik, dan 37,5% guru kecenderungan tidak 

baik.  

93) Butir soal no.14: 72,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 

dengan kebudayaan nasional Indonesia dengan baik, dan 27,1% guru 

kecenderungan tidak baik. 

94) Butir soal no. 15: 65,6% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 

dengan kebudayaan nasional Indonesia khususnya menghargai keyakinan 

yang dianut dengan baik, dan 34,4% guru kecenderungan tidak baik. 

95) Butir soal no. 16: 75,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 

dengan kebudayaan nasional Indonesia khususnya menghargai adat istiadat 

dengan baik, dan 25,0% guru kecenderungan tidak baik. 

96) Butir soal no. 17: 46,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa memiliki kecenderungan mampu bertindak sesuai 

dengan kebudayaan nasional Indonesia khususnya menghargai perbedaan  

suku dengan baik, dan 53,1% guru kecenderungan tidak baik. 

97) Butir soal no. 18: 46,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 

dengan kebudayaan nasional Indonesia khususnya menghargai daerah asal 

dengan baik, dan 53,1% guru kecenderungan tidak baik. 

98) Butir soal no. 19: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang  
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menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak sesuai 

dengan kebudayaan nasional Indonesia khususnya menghargai gender 

dengan baik, dan 55,8% guru kecenderungan tidak baik. 

99) Butir soal no. 20: 54,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa memiliki kecenderungan kemampuan bersikap sesuai 

dengan norma agama yang dianut dengan baik, dan 55,8% guru 

kecenderungan tidak baik.  

100) Butir soal no. 21: 49,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bersikap sesuai 

dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat dengan baik, dan 51,0% 

guru kecenderungan tidak baik. 

101) Butir soal no. 22: 47,9% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bersikap sesuai 

dengan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat dengan baik, dan 

52,1% guru kecenderungan tidak baik. 

102) Butir soal no. 23: 60,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bersikap sesuai 

dengan norma kebudayaan nasional Indonesia yang beragam dengan baik, 

dan 39,6% guru kecenderungan tidak baik. 

103) Butir soal no. 24: 64,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bersikap sesuai 

dengan norma kebudayaan nasional Indonesia yang beragam dengan baik, 

dan 35,6% guru kecenderungan tidak baik. 
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104) Butir soal no. 25: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan bertindak 

objektif terhadap peserta didik dengan baik, dan 44,8% guru 

kecenderungan tidak baik. 

105) Butir soal no. 82: 53,1% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menampilkan 

diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dengan baik, dan 46,9% guru 

kecenderungan tidak baik. 

106) Butir soal no. 83: 51,0% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menampilkan 

diri sebagai pribadi teladan bagi peserta didik dengan baik, dan 49,0% 

guru kecenderungan tidak baik. 

107) Butir soal no. 84: 59,4% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan menampilkan 

diri sebagai pribadi teladan bagi masyarakat dengan baik, dan 40,6% guru 

kecenderungan tidak baik. 

108) Butir soal no. 85: 55,2% guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang 

menyatakan bahwa kecenderungan memiliki kemampuan dalam berupaya 

menunjukkan penampilan diri sebagai pribadi yang mantap dengan baik, 

dan 44,8% guru kecenderungan tidak baik. 

Dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa secara umum guru SMA 

Negeri di Kabupaten Pemalang memiliki kinerja baik, meliputi aspek pedagogik, 

sosial, profesional dan kepribadian. 
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4.3.2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS diperoleh nilai F hitung = 12,756  

dengan signifikansi F sebesar 0,000. Dengan menggunakan tingkat signifikasi 5% 

maka nilai tabel dengan df1= 2 dan df2 = n-k-1 = 96 – 2 - 1 = 93 diperoleh F tabel 

Sebesar 3,12. Maka F hitung (166,177).  F tabel (3,44), atau signifikansi F sebesar 

0,0000 menunjukkan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian Ho ditolak  dan Ha 

diterima, sehingga hipotesis yang menyatakan ada pengaruh yang positif dan 

signifikan antara variabel (disiplin /X1 dan motivasi kerja /X2) secara bersama-

sama terhadap variabel terikat (kinerja guru / Y) dapat diterima. 

Persamaan garis regresinya adalah: Y = 77,850 + 0,410 X1 + 0.810 X2. 

Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja guru tanpa didukung disiplin (konstanta)  

dan motivasi kerja (konstanta) besarnya 77,850 dan setiap perubahan/peningkatan 

secara bersama antara variabel disiplin dan variabel motivasi kerja akan 

menentukan tingkat kinerja guru, setiap ada kenaikan satu poin pada variabel 

antara disiplin berakibat naiknya skor variabel kinerja guru sebesar 0,410 dan 

setiap ada kenaikan variabel motivasi kerja berakibat naiknya skor variabel 

kinerja guru sebesar 0.810. Dengan demikian semakin tinggi disiplin kerja, maka 

semakin tinggi pula kinerjanya. Semakin tinggi motivasi kerja maka semakin 

tinggi pula kinerja guru baik secara sendiri maupun bersama-sama.  

Dari nilai unstabndardizerd dapat diketahui, bahwa variabel bebas yang 

paling berpengaruh terhadap kinerja guru adalah variabel motivasi kerja (X2) 

sebesar 36,4% dan menpunyai tanda positif dibanding variabel disiplin (X1) 

sebesar 26,9%.  
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Hal tersebut menginformasikan bahwa motivasi kerja  guru sangat berpotensi 

mempengaruhi kinerja guru itu sendiri. 

Dari tanggapan 96 responden terhadap 108 Butir soal pertanyaan tentang 

variabel kinerja dapat di simpulkan bahwa secara umum guru SMA Negeri di 

Kabupaten Pemalang memiliki kinerja baik, yang meliputi kompetensi pedagogik, 

sosial, profesional dan kepribadian. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Disiplin kerja guru berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru 

SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. Hal ini berarti semakin tinggi 

disiplin kerja maka kinerja guru semakin baik pula. Sebaliknya semakin 

rendah disiplin kerja guru maka kinerja guru semakin kurang baik.  

5.1.2. Motivasi kerja guru berpengaruh yang signifikan antara terhadap kinerja 

guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. Hal ini berarti semakin 

motivasi kerja guru tinggi maka kinerja guru semakin baik pula. 

Sebaliknya semakin rendah motivasi kerja guru maka kinerja guru 

semakin kurang baik. 

5.1.3 Ada pengaruh yang signifikan secara simultan disiplin kerja dan motivasi 

kerja terhadap kinerja guru SMA Negeri di Kabupaten Pemalang. Hal ini 

berarti semakin tinggi disiplin kerja dan motivasi kerja guru maka kinerja 

guru semakin baik pula. Sebaliknya semakin rendah disiplin dan motivasi 

kerja guru maka kinerja guru semakin kurang baik. 

 

5.2. Saran-saran     

Berdasarkan temuan dan pembahasan hasil penelitian, dikemukakan 

beberapa saran sebagai berikut.  
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5.2.1. Saran kepada Guru 

Bagi guru yang sudah disiplin, agar dipertahankan sedangkan yang belum 

disiplin supaya berusaha mendisiplinkan diri. Bagi guru yang sudah baik motivasi 

kerjanya untuk dipertahankan sedangkan bagi yang belum supaya berusaha untuk 

meningkatkan motivasi kerjanya.. 

5.2.2. Saran kepada Sekolah 

Kepada kepala sekolah agar membina serta memberi teladan tentang 

disiplin dalam melaksanakan tugas sehingga dapat memotivasi kerja para guru. 

Sehingga kinerja guru dapat maksimal sesuai dengan bidang tugasnya masing-

masing. 

5.2.3. Dinas Pendidikan 

Kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang agar 

mengintensifkan pembinaan kepada sekolah-sekolah khususnya tentang 

kedisiplinan kerja.  

Kepada kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang agar memberi 

penghargaan kepada guru atas prestasi kerja yang diperoleh guru untuk 

meningkatkan motivasi kerja guru. 
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