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ABSTRAK 
 

Apri, Triyani. 2009. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, Motivasi Kerja 
terhadap Kinerja Guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan Swasta se 
Purwokerto. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I Drs. Subkhan, pembimbing II Amir Mahmud Spd. M.Si. 
 
Kata Kunci : Pendidikan dan Pelatihan, Motivasi Kerja, Kinerja Guru 

Kinerja guru merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan 
keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu kinerja guru perlu dikembangkan secara 
terus menerus agar diperoleh sumber daya manusia yang bermutu dalam arti yang 
sebenarnya, yaitu dapat memenuhi tuntutan pekerjaannya. Pencapaian kinerja 
guru dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya pendidikan dan pelatihan, dan 
motivasi kerja. Permasalahan dalam penelitian ini adalah adakah pengaruh 
pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru ekonomi-akuntansi 
SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk 
mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru, 2) 
mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru, dan 3) mengetahui 
pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru. 

Populasi penelitian ini adalah guru ekonomi-akuntansi SMA Negeri dan 
Swasta se Purwokerto yang berjumlah 33 guru. Variabel yang diteliti yaitu 
pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja sebagai variabel bebas, dan kinerja guru 
sebagai variabel terikat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket 
dan dianalisis secara deskriptif presentase dan analisis regresi berganda baik 
secara simultan maupun parsial. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pendidikan dan pelatihan guru 
berkategori rendah (43,55%), motivasi kerja berkategori tinggi (68,53), dan 
kinerja guru berkategori sangat baik (87,59%). Uji regresi menunjukan hasil uji 
parsial untuk pendidikan dan pelatihan diperoleh ݐ௧௨  = 3,180 dengan 
signifikansi 0,004 < 0,05, dan motivasi kerja diperoleh ݐ௧௨ = 3,512 dengan 
signifikansi 0,002 < 0,05. Hasil uji secara simultan diperoleh ݂௧௨  = 17,018 
dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Besarnya pengaruh secara parsial untuk variabel 
pendidikan dan pelatihan sebesar 34,93%, dan motivasi kerja sebesar 38,56%. 
Sedangkan secara simultan pengaruh pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja 
terhadap kinerja guru sebesar 54,9%, selebihnya 45,1% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh 
pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru baik secara 
simultan maupun parsial. Dari penelitian ini dapat dikemukakan beberapa saran 
yaitu para guru diharapkan agar lebih meningkatkan keikutsertaannya dalam 
pendidikan dan pelatihan, kepala sekolah hendaknya menugaskan guru untuk 
mengikuti kegiatan diklat guna meningkatkan kualifikasi dan ketrampilannya, 
perlunya pemberian motivasi dan reward oleh kepala sekolah agar guru lebih 
termotivasi dalam bekerja, guru perlu dipacu untuk meningkatkan prestasinya, dan 
untuk Diknas atau Pusdiklat mengadakan analisis kebutuhan diklat sebelum 
mengadakan suatu kegiatan pendidikan dan pelatihan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang maju, modern dan sejahtera. Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan 

masalah mendasar yang menghambat tercapainya pendidikan yang bermutu. Guru merupakan 

unsur manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan (Adler 1982 dalam Bafadal 

2003:4), oleh karena itu guru sebagai sumber daya manusia yang berperanan penting dalam 

dunia pendidikan perlu dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh sumber daya manusia 

yang bermutu dalam arti yang sebenarnya, yaitu dapat memenuhi tuntutan pekerjaanya. 

Guru merupakan unsur manusiawi yang sangat dekat hubungannya dengan anak didik 

dalam upaya pendidikan sehari-hari di sekolah (Bafadal 2003:4). Jadi diantara semua komponen 

sistim pembelajaran di sekolah, guru merupakan komponen yang paling esensial dan 

menentukan kualitas pembelajaran. Sehingga keberadaan, peran dan fungsi guru dalam dunia 

pendidikan, merupakan salah satu faktor yang sangat signifikan. Guru merupakan bagian 

terpenting dalam proses belajar mengajar, baik jalur pendidikan formal maupun informal. Oleh 

sebab itu, dalam setiap upaya peningkatan kualitas pendidikan di tanah air, tidak dapat 

dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan eksistensi guru. 

Guru adalah ujung tombak keberhasilan suatu sistem pendidikan. Jadi bagaimanapun 

kebijakan sistem pendidikan yang ditetapkan pemerintah, jika guru kurang siap 

melaksanakannya hasilnya tetap saja sama. Dengan kata lain sesungguhnya gurulah yang 

menjadi aktor penting dalam keberhasilan dan pembaharuan pendidikan. Jika guru tidak 
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melaksanakan maka pembaharuan itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu mutu pendidikan sangat 

tergantung dari keberadaan guru yang bermutu dan berkompeten, yaitu guru yang profesional, 

sejahtera dan bermartabat. 

Usman (2005:15) menyatakan bahwa guru yang profesional adalah orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas 

dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal. Tugas utama seorang guru 

adalah mendidik, mengajar dan melatih peserta didik agar memiliki kesiapan dalam menghadapi 

persaingan global yang semakin ketat. Sehingga kedudukan guru sebagai tenaga profesional 

sangatlah penting dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pendidikan. 

Guru yang profesional dan berkompeten merupakan salah satu kriteria kinerja guru yang 

baik. Dengan kinerja guru yang baik maka pendidikan yang bermutu akan dapat tercapai. 

Menurut Sudirman (2006: 258), kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan 

tugas mengajarnya. Oleh karena itu keberadaan guru sangat berpengaruh terhadap semua 

sumberdaya pendidikan yang ada. Semua sumberdaya pendidikan akan dapat berfungsi dengan 

baik jika guru dapat menggunakan dan mengelola semua sumberdaya pendidikan yang ada dan 

mengkoordinasikannya untuk keberhasilan pendidikan. 

Supriyadi (1999:12) menyatakan bahwa profesionalisme guru di Indonesia baru dalam 

taraf sedang tumbuh (emerging profession) yang tingkat kematangannya belum sampai pada apa 

yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya (seperti: dokter dan arsitek), sehingga guru sering 

dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semiprofessional, oleh karena itu banyak 

usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas guru dan salah satu usaha 

terpenting adalah pendidikan dan pelatihan guru dalam jabatan. 
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Guru sebagai tenaga profesional membutuhkan pendidikan dan pelatihan agar 

kompetensi profesionalnya memadai. Pendidikan (formal) di dalam suatu organisasi adalah suatu 

proses pengembangan kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. 

Sedangkan pelatihan (training) ialah merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang 

tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau ketrampilan khusus seseorang atau sekelompok 

orang (Notoatmodjo 2003:28). 

Guru yang mengikuti pendidikan dan pelatihan, secara teori pengetahuan dan 

ketrampilannya akan semakin banyak dan meningkat, yang nantinya diharapkan bermanfaat 

dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan (Rivai 2005:15). 

Menurut Robbins (Rivai 2005:15) kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi 

dan kesempatan. Dengan demikian kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi 

dan kesempatan. Motivasi kerja juga dikenal sebagai prasyarat pokok agar seseorang dapat 

berprestasi dalam berbagai bidang profesi (As’ad, 2004:45). Sehingga disamping pendidikan dan 

pelatihan, untuk mencapai kinerja yang tinggi motivasi juga diperlukan untuk mendorong guru 

agar lebih giat dalam bekerja. 

Lebih lanjut menurut Glickman (Bafadal 2003:5) menegaskan bahwa seseorang akan 

bekerja secara profesional bila orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan motivasi 

(motivation). Maksudnya seseorang akan bekerja secara profesional jika memiliki kemampuan 

kerja yang tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Hal tersebut 

mengandung arti bahwa motivasi penting, karena dengan motivasi diharapkan setiap individu 

mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 
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Kemampuan adalah kapasitas individu atau, suatu hal yang menunjukan bahwa individu 

dapat melakukan suatu tindakan dengan baik (Sudirman 2006:257). Dengan demikian, seorang 

guru harus mempunyai kemampuan atau profesional dalam menjalankan tugasnya, serta harus 

mempunyai ketrampilan dalam mencapai kinerja yang diinginkan. 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan 2003:95). Dengan kata lain motivasi kerja disebut 

pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang ikut menentukan besar 

kecil prestasinya. Guru yang memiliki motivasi tinggi akan bernafsu meningkatkan 

kompetensinya, sehingga diperoleh kinerja yang optimal. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional diperlukan guru profesional yang memiliki kemampuan dan 

kompetensi yang maksimal. baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun 

profesional.  

Namun pada kenyataannya, guru tidak sepenuhnya mempunyai kompetensi yang 

sempurna karena berbagai sebab antara lain kurangnya pendidikan dan pelatihan, atau guru 

belum memiliki motivasi yang cukup untuk mengapresiasikan keterampilannya dalam proses 

belajar mengajar. Di sisi lain, kurang profesionalnya guru dalam bekerja disebabkan karena 

kendala eksternal, misalnya tingkat kesejahteraan yang dianggap kurang dan sarana prasarana 

khususnya media pembelajaran sekolah yang kurang memadai. 

Idealisme, semangat dan kinerja tinggi disertai rasa tanggung jawab seharusnya menjadi 

ciri guru yang profesional. Dengan kompetensi profesional, guru akan tampil sebagai 

pembimbing (councelor), pelatih (coach) dan manejer pembelajaran ( learning manager) yang 

mampu berinteraksi dengan siswa dalam proses transfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai 
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yang baik. Semangat untuk tetap belajar (bukan hanya mengajar) akan membantu guru untuk 

meng-upgrade pengetahuannya, sehingga dapat menyiasati kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta peluang pemanfaatannya untuk memajukan proses belajar mengajar di kelas 

sehingga akan meningkatkan kinerja guru. 

Hasil analisis dan kesimpulan penelitian Sudirman menyatakan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dengan kinerja guru SD Negeri se-

propinsi Riau (forum pendidikan volume 31, no 03, Desember 2006). Dalam jurnal Edukasi, 

volume 6 No. 2 (Agustus 2005) hasil penelitian Danyal menyimpulkan (1) lama pelatihan guru 

SMP Negeri di Kabupaten Konawe berada pada kategori sedang, (2) profesionalisme guru SMP 

Negeri di Kabupaten Konawe berada pada kategori sedang, dan (3) lama pelatihan berhubungan 

signifikan dengan profesionalisme guru SMP Negeri di Kabupaten Konawe, artinya bahwa 

semakin lama pelatihan yang diikuti guru, cenderung diikuti dengan meningkatnya 

profesionalisme guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya. Dengan meningkatnya 

profesionalisme guru maka akan dapat meningkatkan kinerja guru. 

Berdasarkan penelitian Widodo (2007) menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi 

secara signifikan oleh kemampuan intelektual guru dan motivasi kerja guru. Dari penelitian 

tersebut menerangkan bahwa kemampuan intelektual guru berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru sebesar 57,76%, sedangkan motivasi kerja guru berpengaruh terhadap kinerja guru 

sebesar 20,66%. Secara simultan kemampuan intelektual guru dan motivasi kerja berpengaruh 

terhadap kinerja guru sebesar 46,92%. 

Kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja guru mengacu pada 

sebuah standar yang dijadikan tolok ukur dalam sebuah pertanggungjawaban. Penialaian kinerja 
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guru oleh pihak sekolah menjadi salah satu komponen yang sangat penting untuk mengetahui 

kendala-kendala yang dihadapi, untuk mengembangkan karir dan kemampuan guru ke arah yang 

lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan prestasi sekolah, dan memberikan umpan balik atas 

kinerja guru. 

Penilaian kinerja guru dapat dilihat dari cara guru mengajar dalam proses kegiatan belajar 

mengajar di kelas. Dalam organisasi sekolah, penilaian kinerja guru dilakukan oleh kepala 

sekolah, yang diwujudkan dalam supervisi kunjungan kelas yang dilakukan minimal 2 kali dalam 

satu semester. Supervisi kunjungan kelas pada dasarnya merupakan pembinaan performa guru 

dalam mengelola proses belajar mengajar (Bafadal 2003:16). Sesuai dengan UU No.14 tahun 

2005 Bab IV pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen, penilaian kinerja guru yang diwujudkan 

dalam supervisi kunjungan kelas dapat dinilai dengan indikator kegiatan pra pembelajaran, 

kegiatan inti pembelajaran, penutup dan evaluasi hasil pembelajaran.  

Dari observasi awal di beberapa SMA Negeri dan Swasta di Purwokerto, yaitu SMA N 3, 

4, dan 5, SMA Kristen serta SMA Veteran Purwokerto  menunjukan masih kurangnya guru 

dalam menggunakan alat dan media dalam proses pembelajaran, serta tidak semua guru 

mengembangkan RPP (rencana satuan pembelajaran) secara maksimal. Selain itu adanya 

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Diknas 

sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru. Dari penilaian supervisi kunjungan kelas di 

SMA N 3 dan 4 menunjukan bahwa rata-rata hanya 25% guru berkinerja sangat baik dengan 

nilai (A), dan 75% berkinerja baik dengan nilai (B). 

Pendidikan dan pelatihan yang sering diikuti oleh guru Ekonomi-Akuntansi di SMA N 3 

dan 4 Purwokerto adalah penataran-penataran dan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran). 

Namun realitanya pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada guru belum dapat 
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dipraktikkan oleh guru di sekolah karena berbagai sebab. Dari keluhan beberapa guru, sering kali 

tidak ada kesempatan untuk mempraktikkan ketrampilan yang baru diperoleh dari pendidikan 

dan pelatihan karena terhambat berbagai faktor, antara lain kurangnya penghargaan dari atasan, 

ketiadaan biaya implementasi, dan lebih mendesaknya tuntutan kurikulum yang harus 

diselesaikan. 

Selaras dengan pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut 

mengenai pentingnya pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja guru 

dan mengangkatnya dalam penelitian dengan judul: “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan, 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan Swasta Se-

Purwokerto”. 
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1.2 Permasalahan 

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru berpengaruh terhadap kinerja guru 

Ekonomi-Akuntansi di SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru Ekonomi-Akuntansi di SMA 

Negeri dan Swasta se-Purwokerto? 

3. Apakah pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru, dan motivasi kerja berpengaruh 

terhadap kinerja guru Ekonomi-Akuntansi di SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Bertolak dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru dengan 

kinerja guru Ekonomi-Akuntansi di SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto. 

2. Mengetahui ada tidaknya pengaruh motivasi kerja dengan kinerja guru Ekonomi-Akuntansi 

di SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto. 

3. Mengetahui ada tidaknya pengaruh pendidikan dan pelatihan yang diikuti guru, motivasi 

kerja dengan kinerja guru Ekonomi-Akuntansi di SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara teoritis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang 

positif bagi pengembangan pendidikan dan pelatihan guru serta guna meningkatkan kinerja 

guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan Swasta di Purwokerto. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menggugah kesadaran guru untuk terus 

meningkatkan kinerja dan profesionalitasnya serta kesadaran untuk mengikuti pendidikan 

dan pelatihan. 

b. Bagi kepala sekolah 

Untuk mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan dan diperlukan guru 

agar tercapai kepuasan kerja dan kinerja guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan 

Swasta di Purwokerto. 

c. Bagi Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota (Depdiknas) 

Dengan penelitian ini diharapkan Depdiknas dapat menyelenggarakan pendidikan 

dan pelatihan sesering mungkin dan hendaknya pendidikan dan pelatihan tersebut 

disesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan peserta diklat dan tuntutan perkembangan 

pendidikan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Pengertian Kinerja 

Dalam proses bekerja tentunya pengalaman seseorang akan selalu bertambah, akumulasi 

pengalaman akan mempengaruhi kualitas dan keberhasilan seseorang sehingga dapat 

meningkatkan kinerjanya. Kinerja adalah kesediaan seseorang atau kelompok orang untuk 

melakukan sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggungjawabnya dengan 

hasil seperti yang diharapkan (Rivai 2005:15). Smith (Mulyasa 2007:136) menyatakan bahwa 

kinerja adalah “output drive from processes, human or otherwise”, jadi kinerja merupakan hasil 

atau keseluruhan dari suatu proses. 

Kinerja menunjukkan tingkat keberhasilan seseorang dalam bekerja (Vroom dalam As’ad 

2004:104). Lebih lanjut Vroom (Mulyasa 2007:136) mengemukakan bahwa “Performance = f 

(Ability x motivation).” Jadi kinerja seseorang merupakan fungsi perkalian antara kemampuan 

(ability) dan motivasi. Jika seseorang rendah pada salah satu komponen maka prestasi kerjanya 

akan rendah pula. Orang yang dengan kemampuan tinggi tetapi rendah motivasinya, akan 

menghasilkan kinerja yang rendah, demikian halnya orang yang bermotivasi tinggi tetapi 

kemampuan (ability-nya) rendah. 

Kinerja atau perfomansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja (LAN dalam Mulyasa 2007:136). Kinerja 

merupakan seperangkat hasil yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta 

pelaksanaan sesuatu pekerjaan yang diminta (Stolovitch and Keeps 1992 dalam Rivai 2005:14).  
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Sulistiyani dan Rosidah (2003:223) menyatakan kinerja seseorang merupakan kombinasi 

dari kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. Sementara 

menurut Donnelly, Gibson and Ivancevich, 1994 (Rivai 2005:15) kinerja merujuk pada tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kinerja dikatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan 

baik. 

Menurut Winardi (1992:44) kinerja adalah suatu konsep yang bersifat universal yang 

merupakan efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan bagian karyawannya 

berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada dasarnya organisasi 

dijalankan oleh manusia, maka kinerja merupakan perilaku manusia dalam memainkan peran 

untuk memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Casio (1992) menyatakan bahwa kinerja merujuk pada pencapaian tujuan karyawan atas 

tugas yang diberikan (Rivai 2005:15). Kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan 

kemampuan. Untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat 

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan keterampilan seseorang tidaklah 

cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas tentang apa yang akan 

dikerjakan dan bagaimana mengerjakannnya (Hersey and Blanchard 1993 dalam Rivai 2005:15).  

Dari beberapa pengertian tentang kinerja tersebut di atas, penulis dapat mengambil 

kesimpulan bahwa kinerja adalah prestasi atau keberhasilan yang dicapai seseorang sesuai 

dengan wewenang dan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan pekerjaannya berdasarkan 

standar yang telah ditetapkan. Kinerja merupakan hasil akhir seseorang dalam situasi dan kondisi 

kerja sehari-hari sehingga dapat diukur.  
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Seseorang yang mempunyai kerja tinggi disebut orang yang produktif dan sebaliknya 

orang yang tidak mencapai standar dikatakan sebagai orang yang tidak produktif atau dengan 

kata lain memiliki kinerja yang rendah. Orang dengan kinerja rendah dapat menyebabkan hasil 

pekerjaannya tidak optimal atau kurang memuaskan. Jadi kinerja guru dapat dikatakan baik dan 

sukses apabila tujuan dalam pembelajaran dapat dicapai dengan baik. 

2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Kinerja berhubungan dengan banyak faktor, baik yang berasal dari dalam diri maupun 

yang berasal dari luar diri seseorang. Dalam menjalankan fungsinya kinerja tidak berdiri sendiri, 

tetapi berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dan dipengaruhi oleh 

ketrampilan, kemampuan dan sifat-sifat individu. Oleh karena itu menurut model Partner-

Lawyer (Donnelly and Gibson dalam Rivai 2005:16), pada dasarnya kinerja individu dipengaruhi 

oleh faktor-faktor: (1) harapan mengenai imbalan, (2) dorongan, (3) kemampuan, kebutuhan dan 

sifat (4) persepsi terhadap tugas, (5) imbalan internal dan eksternal, (6) persepsi terhadap tingkat 

imbalan dan kepuasan kerja. Dengan demikian, pada dasarnya kinerja ditentukan oleh tiga hal, 

yaitu: kemampuan, keinginan dan lingkungan. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang 

baik seseorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan serta mengetahui 

pekerjannya. 
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Menurut Mulyasa (2007:139-140) faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas atau 

kinerja seseorang antara lain: 

1. Sikap mental, berupa motivasi, ketrampilan, disiplin dan etika kerja. 

2. Pendidikan, pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih tinggi akan memiliki 

wawasan yang lebih luas. Pendidikan di sini dapat berarti pendidikan formal, informal, 

maupun nonformal. 

3. Manajemen, hubungan industrial, lingkungan dan suasana kerja yang baik dapat 

menciptakan ketenangan kerja dan memberikan motivasi kerja secara produktif, 

menciptakan hubungan kerja yang serasi dan dinamis, serta meningkatkan harkat dan 

martabat tenaga kependidikan, dan meningkatkan tanggungjawab menuju ke arah 

peningkatan produktivitas. 

4. Tingkat penghasilan yang memadai dapat menimbulkan konsentrasi kerja, dan kemampuan 

yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas. 

5. Gizi dan kesehatan akan meningkatkan semangat kerja dan mewujudkan produktivitas kerja 

yang tinggi. 

6. Jaminan sosial, jika jaminan sosial mencukupi maka akan menimbulkan kesenangan bekerja, 

yang mendorong pemanfaatan seluruh kemampuan untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

7. Teknologi dan kualitas sarana pembelajaran yang dipakai secara tepat akan mempercepat 

penyelesaian proses pendidikan, menghasilkan jumlah lulusan yang berkualitas serta 

memperkecil pemborosan. 

8. Kesempatan berprestasi, dapat menimbulkan dorongan psikologi untuk meningkatkan 

dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki dalam meningkatkan produktivitas kerja. 

 



15 
 

 

2.1.3 Penilaian Kinerja 

Menilai kinerja guru merupakan suatu proses menentukan tingkat keberhasilan guru 

dalam melaksanakan tugas pokok mengajar dengan menggunakan patokan-patokan tertentu. 

Guru sebagi pelaksana pendidikan yang dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran hendaknya 

memiliki kinerja yang baik dan berkualitas.  

Kinerja seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang 

dapat dinilai dari hasil kerjanya. Dalam mencapai kinerjanya seorang guru harus memiliki 

kemampuan, profesionalitas dan ketrampilan dalam menjalankan tugasnya. Jadi kinerja guru 

yang efektif tergantung dari kemampuannya dalam menyesuaikan kurikulum dan materi yang 

diajarkan dengan siswa yang diajarnya sehingga kebutuhan, tujuan dan kepentingan masing-

masing siswa dapat tercapai. 

Kemampuan adalah kapasitas individu dalam melakukan suatu tindakan. Kemampuan 

dapat dibedakan menjadi dua yaitu, kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan 

intelektual adalah kemampaun yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan mental. Sedangkan 

kemampuan fisik adalah kapabilitas fisik seseorang. Kemampuan merupakan salah satu syarat 

penting dalam mencapai kinerja yang baik, karena:  

1. Merupakan alat seleksi di dalam penerimaan calon guru,  

2. Kemampuan guru penting dalam pembinaan dan pengembangan guru,  

3. Kemampuan guru penting dalam penyusunan kurikulum,  

4. Kemampuan guru penting dalam hubungannnya dengan kegiatan pembelajaran dan hasil 

belajar siswa. 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1980) merumuskan kemampuan/kompetensi 

yang harus dimiliki seorang guru, yaitu (Sukmadinata 2007:192-193):  
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1. Kemampuan profesional, mencakup: 

a. Penguasaan materi pelajaran, mencakup bahan yang akan diajarkan dan dasar keilmuan 

dari bahan pelajaran tersebut. 

b. Penguasaan landasan dan wawasan kependidikan dan keguruan. 

c. Penguasaaan proses kependidikan, keguruan dan pembelajaran siswa. 

2. Kemampuan sosial, yaitu kemampuan menyesuaiakan diri dengan tuntutan kerja dan 

lingkungan sekitar. 

3. Kemampuan personal, mencakup: 

a. Penampilan sikap yang positif terhadap keseluruhan tugasnya sebagai guru, dan 

terhadap keseluruhan situasi pendidikan. 

b. Pemahaman, penghayatan, dan penampilan nilai-nilai yang seyogianya dimiliki guru. 

c. Penampilan upaya untuk menjadikan dirinya sebagai anutan dan teladan bagi para 

siswanya. 

Dalam SK Mendikbud No. 025/O/2005 dinyatakan bahwa standar prestasi kerja guru 

adalah minimal yang wajib dilakukan guru dalam proses belajar mengajar atau bimbingan yaitu: 

(1) Penyusunan program pembelajaran, (2) Pelaksanaan program pembelajaran, (3) Pelaksanaan 

evaluasi, (4) Analisis evaluasi, (5) Pelaksanaan perbaikan dan pengayaan. 

UU No. 14 Tahun 2005 Bab IV pasal 20 (a) tentang Guru dan Dosen, dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalnya guru berkewajiban: (1) Merencanakan pembelajaran, (2) 

Melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, (3) Menilai dan mengevaluasi hasil 

pembelajaran. Sedangkan PP No. 10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencakup unsur-unsur kesetiaan, prestasi kerja, tanggungjawab, 

ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa dan kepemimpinan (Fathoni 2006:136). 
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Mitchell (Mulyasa 2007:150) mengemukakan beberapa kriteria performance yang terlihat 

dalam “Area Performance” yaitu: kualitas kerja, ketepatan, inisiatif, kemampuan dan 

komunikasi. Demikian pula Steers dalam Mulyasa (2007:150) menggunakan tiga faktor penting 

untuk menilai kinerja yaitu: kemampuan perangai dan minat seseorang tenaga kependidikan, 

kejelasan penerimaan atas peranan seseorang tenaga kependidikan dan tingkat motivasi. 

Piet A. Sahertian (http://modultotpengawas.fileave.com) menyatakan bahwa, standar 

kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) 

bekerja dengan siswa secara individual, (2) persiapan dan perencanaan pembelajaran, (3) 

pendayagunaan media pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, 

dan (5) kepemimpinan yang aktif dari guru. 

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat dan diukur 

berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Berkaitan 

dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah kegiatan guru dalam proses 

pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan 

kegiatan pembelajaran, dan menilai hasil belajar. 

Berkenaan dengan kepentingan penilaian terhadap kinerja guru, Georgia Departemen of 

Education telah mengembangkan teacher performance assessment instrument yang kemudian 

dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilaian Kemampuan Guru (APKG) yang meliputi: 

(1) rencana pembelajaran (teaching plans and materials) atau disebut dengan RPP (Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran), (2) prosedur pembelajaran (classroom procedure), dan (3) hubungan 

antar pribadi (interpersonalskill).  

Indikator penilaian terhadap kinerja guru dilakukan terhadap tiga kegiatan pembelajaran 

dikelas yaitu: 
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1 Perencanaan program kegiatan pembelajaran 

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang berhubungan 

dengan kemampuan guru dalam menguasai bahan ajar. Kemampuan tersebut dapat dilihat 

dari cara atau proses penyusunan program kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, 

yaitu mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). 

2 Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan yang 

ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan 

penggunaan metode serta strategi pembejaran. Semua tugas tersebut merupakan tugas dan 

tanggung jawab guru yang secara optimal dalam pelaksanaanya menuntut kemampuan guru.  

3 Evaluasi/penilaian pembelajaran 

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk mengetahui 

tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses pembelajaran yang telah 

dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut memiliki kemampuan dalam menentukan 

pendekatan dan cara-cara evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan 

penggunaan hasil evaluasi. 
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2.1.4 Manfaat dan Tujuan Penilaian Kinerja 

Manfaat penilaian tenaga kerja tidak hanya penting bagi sekolah, tetapi juga penting bagi 

tenaga kependidikan yang bersangkutan (Mulyasa 2007:157). Bagi para tenaga kependidikan 

berguna sebagai umpan balik (feedback) terhadap berbagai hal, seperti kemampuan, keletihan, 

kekurangan, dan potensi yang pada gilirannya bermanfaat untuk menentukan tujuan, jalur, 

rencana, dan pengembangan karir. Bagi sekolah, hasil penilaian kinerja tenaga kependidikan 

sangat penting dalam pengambilan keputusan berbagai hal, seperti identifikasi kebutuhan 

program sekolah, penerimaan, pemilihan, pengenalan, penempatan, promosi, sistim imbalan, dan 

aspek lain dari keseluruhan proses pengembangan sumber daya menusia secara keseluruhan. 

Menurut Mulyasa (2007:157-158) tujuan penilaian kinerja tenaga kependidikan  adalah: 

a. Sumber data untuk perencanaan tenaga kependidikan dan kegiatan pengembangan jangka 

panjang bagi pendidikan nasional. 

b. Nasihat yang perlu disampaikan kepada tenaga kependidiakan dalam suatu lembaga 

kependidikan. 

c. Sebagai bahan informasi dalam pengambilan keputusan yang berkiatan dengan tenaga 

kependidikan, baik perencanaan, promosai, mutasi maupun kegiatan lainnya. 

d. Salah satu cara untuk menetapkan kinerja yang diharapkan dari tenaga kependidikan. 

e. Alat untuk memberikan umpan balik (feedback) yang mendorong arah kemajuan dan 

kemungkinan meningkatkan kualiats kerja bagi tenaga kependidikan. 
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2.1.5 Upaya Peningkatan Kinerja Guru 

Upaya untuk meningkatkan kinerja guru diperlukan kerjasama antar berbagai pihak, 

antara lain kepala sekolah, pemerintah dalam hal ini Depdiknas dan pihak-pihak lain yang 

terkait. Mulyasa (2007:78) mendeskripsikan upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kemampuan dan kinerja tenaga kependidikan sebagai berikut: 

1. Penyusunan program penyetaraan bagi guru yang memiliki kualifikasi D III agar mengikuti 

penyetaraan S1/Akta IV, sehingga mereka dapat menambah wawasan keilmuan dan 

pengetahuan yang menunjang tugasnya. 

2. Mengikutsertakan guru-guru melalui seminar dan pelatihan yang diadakan oleh Depdiknas 

maupun di luar Depdiknas. Hal tersebut dilakukan untuk membenahi materi dan metodologi 

pembelajaran. 

3. Peningkatan profesionalisme melalui PKG (Pemantapan Kerja Guru), MGMP (Musyawarah 

Guru Mata Pelajaran), dan KKG (Kelompok Kerja Guru). Melaui wadah ini guru diarahkan 

untuk mencari berbagai pengalaman mengenai metodologi pembelajaran dan bahan ajar 

yang dapat diterapkan di dalam kelas. 

4. Meningkatkan kesejahteraan guru. Kesejahteraan guru merupakan faktor penentu dalam 

peningkatan kinerja, yang secara langsung berpengaruh terhadap mutu pendidikan. 

Peningkatan kesejahteraan guru dapat dilakukan antara lain pemberian insentif di luar gaji, 

imbalan atau penghargaan, serta tunjangan-tunjangan yang dapat meningkatakn kinerja. 
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2.2 Pendidikan dan Pelatihan 

1.2.1 Pengertian Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya 

manusia. Diklat harus berorientasi pada hasil, dengan kata lain apakah diklat sesuai dengan 

harapan yaitu menciptakan tenaga kerja yang dibutuhkan. Oleh karena itu diperlukan program 

diklat yang sesuai kebutuhan tenaga kerja. Penggunaan istilah pendidikan dan pelatihan dalam 

suatu institusi atau organisasi biasanya disatukan menjadi diklat (pendidikan dan pelatihan). Unit 

yang menangani pendidikan dan pelatihan disebut pusdiklat (pusat pendidikan dan pelatihan). 

Pendidikan (formal) di dalam suatu organisasi adalah suatu proses pengembangan 

kemampuan ke arah yang diinginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Sedangkan pelatihan 

(training) ialah merupakan bagian dari suatu proses pendidikan, yang tujuannya untuk 

meningkatkan kemampuan atau ketrampilan khusus seseorang atau sekelompok orang 

(Notoatmodjo 2003:28). Pelatihan (training) adalah aktivitas untuk meningkatkan kemampuan 

teknis dan ketrampilan kerja yang spesifik, rinci dan rutin yang berhubungan dengan jabatan 

yang sedang dilaksanakan. Pendidikan (education) merupakan belajar ketrampilan baru, 

pengetahuan dan sikap yang akan membantu karyawan mengasumsi jabatan baru termasuk 

tugas-tugas yang berbeda pada waktu yang akan datang (Silalahi 2002:289-290).  

Pendidikan adalah proses sistimatik pengubahan perilaku para pegawai dalam suatu arah 

guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional (Sulistiyani & Rosidah 2003:175). Dalam 

inpres No.15 1974 (Danyal 2005:93) dijelaskan bahwa pelatihan adalah bagian dari pendidikan 

yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan ketrampilan di luar sistim 

pendidikan yang berlaku dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan praktik daripada teori.  
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Menurut James (Danyal 2005:93) tentang perlunya seorang guru untuk belajar terus 

menerus (continues learning). Menurutnya bahwa guru belajar secara berkesinambungan terdirdi 

atas tiga elemen: (1) personal education, (2) pre-service training; (3) in servise training. 

Selanjutnya James menyatakan bahwa guru sekarang harus menjadi ahli dalam berbagai macam 

tugas. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan bagi guru dimaksudkan bukan hanya karena 

alasan agar ilmu pengetahuan dan ketrampilannya tetap baru (up to date) akan tetapi juga karena 

mereka harus memiliki ketrampilan baru dalam menghadapi persoalan yang tidak disangka-

sangka (unforsen area).  

Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan mempersiapkan calon tenaga yang 

diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan pelatihan lebih berkaitan dengan 

peningkatan kemampuan atau ketrampilan karyawan yang sudah menduduki suatu jabatan atau 

pekerjaan tertentu (Notoatmodjo 2003:28). As’ad (2004: 65) mengemukakan diklat dimaksudkan 

untuk mempertinggi kerja karyawan dengan mengembangkan cara-cara berfikir dan bertindak 

yang tepat serta pengetahuan tentang tugas pekerjaannya. 

Diklat adalah suatu pembinaan terhadap tenaga kerja disamping adanya upaya lain. Diklat 

merupakan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan sumber daya 

manusia dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan tugas adalah menunjukan kedudukan, 

tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang di dalam organisasi (Fathoni 2006:147). 

Pendidikan dan pelatihan penting karena keduanya merupakan cara yang digunakan organisasi 

untuk mempertahankan, menjaga dan memelihara pegawai dan sekaligus meningkatkan keahlian 

pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa diklat adalah suatu proses 

kegiatan pembelajaran dan pelatihan dalam segala hal untuk meningkatkan kinerja karyawan 
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agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Pendidikan pada umumnya berkaitan dengan 

mempersiapkan calon tenaga yang diperlukan oleh suatu instansi atau organisasi, sedangkan 

pelatihan lebih berkaitan dengan peningkatan kemampuan atau ketrampilan karyawan yang 

sudah menduduki suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Perbedaan istilah pendidikan dan pelatihan 

dalam suatu institusi, secara teori adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.1 Perbandingan antara Pendidikan dan Pelatihan 

No  Pendidikan Pelatihan 
1 Pengembangan 

kemampuan 
Menyeluruh (overall) Mengkhususkan 

(specific) 
2 Area penekanan 

(penekanan) 
Kognitif, afektif Psikomotor 

3 Jangka waktu 
pelaksanaan 

Panjang (long term) Pendek (short term) 

4 Materi yang diberikan 
 

Lebih umum Lebih khusus 

5 Penekanan penggunaan 
metode belajar mengajar 

Konventional Inconventional 

6 Penghargaan akhir 
proses 

Gelar (degree) Sertifikat (non-
degree) 

( Sumber: Notoatmodjo 2003:2829) 

1.2.2 Isi dan Jenjang Pendidikan Profesional Guru 

Isi pendidikan guru berakar sejak munculnya pendidikan calon guru. Apa yang perlu 

diketahui guru pada dasarnya bersumber pada kebudayaan, tingkat perkembangan, intelegensi, 

dan sensitivitas para pendidik guru itu. Isi pendidikan guru dan hal-hal yang perlu diketahui oleh 

guru berdasarkan asumsi-asumsi sebagai berikut (Hamalik 2003:103): 

1. Pengetahuan, keterampilan, dan moral yang ada dalam kebudayaan harus diajarkan secara 

sistimatik. Asumsi ini menuju ke konsep-konsep motivasi dan pengajaran. 

2. Pertumbuhan alami yang berkembang secara bebas tak dapat dipisahkan dari bakat individu. 

Asumsi ini berkenaan dengan konsep, bahwa guru perlu bekerja hanya pada suasana, 

material, dan kondisi yang releven dengan individu yang bersangkutan. 
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Dilihat dari penjenjangan dalam pendidikan guru Semiawan (2002) sebagaimana dikutip 

Kisbiyanto (2007:38) mengklasifikasi tiga hirarkhi profesionalisme guru yaitu: 

1. Tenaga Profesional, merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan 

sekurang-kurangnya Strata 1 (S1) atau yang setara, memiliki wewenang penuh dalam 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengendalian pendidikan atau pengajaran. 

2. Tenaga semiprofesional, merupakan tenaga kependidikan  yang berkualifikasi pendidikan 

Diploma 3 (D3) atau yang setara, telah berwenang mengajar secara mandiri tetapi masih 

harus berkonsultasi dengan tenaga kependidikan yang lebih tinggi jenjang profesionalnya, 

baik dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian maupun pengendalian pengajaran. 

3. Tenaga praprofesional, merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi pendidikan 

Diploma 2 (D2) ke bawah, yang memerlukan pembinaan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

penilaian dan pengendalian pendidikan atau pengajaran. 

1.2.3 Jenis Pendidikan dan Pelatihan Guru 

Peraturan mengenai Diklat PNS (Pegawai Negeri Sipil) diatur dalam pasal 31 UU No.43 

tahun 1999, ditekankan bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang yang sebesar-

besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai 

Negeri Sipil (Thoha 2007: 69-70).  

Jenis diklat yang pertama adalah pendidikan dan pelatihan pra jabatan (pre-service 

trainning) adalah merupakan syarat pengangkatan Calon PNS dengan tujuan agar dapat terampil 

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya.  

Diklat pra jabatan terdiri dari pendidikan dan pelatihan yang bersifat umum dan 

pendidikan dan pelatihan yang bersifat khusus. Diklat pra jabatan yang bersifat khusus wajib 

diikuti oleh CPNS atau PNS tertentu yang untuk melaksanakan tugasnya memerlukan 
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pengetahuan dan atau keterampilan khusus. Sedangkan diklat pra jabatan yang bersifat umum 

dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu: diklat pra jabatan tingkat I (diikuti oleh CPNS atau PNS 

golongan I), diklat pra jabatan tingkat II (diikuti oleh CPNS atau PNS golongan II), dan diklat 

pra jabatan tingkat III (diikuti oleh CPNS atau PNS golongan III). 

Jenis diklat yang kedua, pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (in service trainning) 

adalah suatu pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan 

ketrampilan. Antara diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan berbeda esensi dan sistim 

pengelolaannya, akan tetapi sama-sama dimaksudkan untuk meningkatkan mutu  sumber daya 

manusia pendidikan pada umumnya. 

Jenis diklat ketiga adalah diklat fungsional dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan 

yang sesuai dengan jenis dan jenjang jabatan fungsional, yang ditetapkan oleh instansi pembina 

jabatan fungsional bersangkutan.  

Keempat, diklat teknis dilaksanakan untuk memberikan ketrampilan dan atau penguasaan 

pengetahuan teknis yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas pokok instansi yang 

bersangkutan dan pengetahuan yang berkenaan dengan bidang pelayanan teknis yang bersifat 

umum, administratif, dan manajemen yang keberadaannya menunjang pelaksanaan tugas pokok 

instansi yang bersangkutan.  
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1.2.4 Tujuan pendidikan dan pelatihan 

Tujuan diadakannya pendidikan dan pelatihan pada profesi guru (diklat profesi guru atau 

PLPG) untuk meningkatkan kompetensi guru sesuai dengan persyaratan sebagai guru profesional 

yang ditetapkan dalam undang-undang (Depdiknas 2009:3). Sedangkan menurut Sikula (As’ad 

2004: 75) tujuan umum pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: 

1) Meningkatkan produktivitas kerja, dengan meningkatnya performance maka akan 

meningkatkan produktivitas dan peningkatan keuntungan organisasi. 

2) Meningkatkan mutu kerja, hal ini berarti peningkatan baik kualitas maupun kuantitas. 

Tenaga kerja yang berpengetahuan jelas akan lebih baik dan akan sedikit melakukan 

kesalahan. 

3) Meningkatkan ketetapan ketepatan dalam human resercous planning, training yang baik bisa 

mempersiapkan tenaga kerja untuk keperluan di masa yang akan datang. 

4) Meningkatkan moral kerja, dengan iklim kerja yang sehat maka moral kerja (semangat 

kerja) juga akan meningkat. 

5) Menjaga kesehatan dan keselamatan kerja, dengan training yang tepat dapat membantu 

menghindari timbulnya kecelakan kerja. 

6) Menunjang pertumbuhan pribadi, dengan mengikuti diklat jelas tenaga kerja akan lebih 

memasakkan diri dalam bidang kepribadian, intelektual dan ketrampilannya. 
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1.2.5 Proses Pendidikan dan Pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi. Oleh 

karena itu setiap organisasi atau instansi yang ingin berkembang, maka harus memperhatikan 

pendidikan dan pelatihan bagi karyawannya. Pentingnya program pendidikan dan pelatihan bagi 

suatu organisasi antara lain (Notoatmodjo 2003:30-31) 

a. Sumber daya manusia atau karyawan yang menduduki suatu jabatan, belum tentu 

mempunyai kemampuan yang sesuai dengan persyaratan yang diperlukan dalam jabatan 

tersebut. Hal ini terjadi karena sering seseorang menduduki jabatan tertentu bukan karena 

kemampuannya, tetapi karena tersedianya formasi. Oleh karena itu diperlukan diklat untuk 

menambah kemampuan yang diperlukan untuk menunjang tuntutan kerja. 

b. Dengan adanya kemajuan ilmu dan teknologi, jelas akan mempengaruhi suatu 

organisasi/instansi. Oleh sebab itu diperlukan penambahan atau peningkatan kemampuan 

yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan akibat kemajuan iptek. 

c. Promosi dalam suatu organisasi/institusi adalah suatu keharusan, apabila organisasi tersebut 

mau berkembang. Tujuan promosi adalah untuk merangsang karyawan agar meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

d. Di dalam masa pembangunan ini organisasi/instansi, baik pemerintah maupun swasta 

merasa terpanggil untuk menyelenggarakan pelatihan-pelatihan bagi para karyawannya agar 

diperoleh efektivitas dan efisiensi kerja sesuai dengan masa pembangunan. 

Mengingat betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan, maka konsep proses pendidikan 

dan pelatihan perlu dirancang sedemikian rupa agar diperoleh hasil yang maksimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 
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Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses yang akan merubah perilaku sasaran diklat. 

Secara konkret perubahan perilaku itu berbentuk peningkatan kemampuan, yang mencakup 

kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Jika dilihat dari pendekatan sistim, maka proses 

pendidikan dan pelatihan terdiri dari input (sasaran diklat) dan output (perubahan perilaku), dan 

faktor yang mempengaruhi proses diklat dibedakan menjadi dua, yaitu apa yang disebut 

perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 

Perangkat lunak dalam proses diklat mencakup: kurikulum, organisasi pendidikan dan 

pelatihan, peraturan-peraturan, metode belajar-mengajar, dan tenaga pengajar atau pelatih diklat. 

Sedangkan perangkat keras yang juga besar pengaruhnya terhadap proses diklat adalah fasilitas-

fasilitas, yang mencakup gedung, perpustakaan (buku-buku referensi), alat bantu pendidikan, dan 

sebagainya. 

Pendekatan lain mengatakan bahwa faktor fasilitas, tenaga pengajar atau pelatih, alat 

bantu pendidikan atau peraga, metode belajar mengajar digolongkan menjadi sumber daya yang 

terdiri dari 4 M (man, money, materiil, methods). Secara skematis proses pendidikan dan 

pelatihan dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

4 M 

 

 

Proses Diklat       Kemampuan 

 

 

 
Gambar 1 Proses Pendidikan dan Pelatihan 

Sumber: (Notoatmodjo 2003:38) 
 

Peserta Diklat 

Sumber Daya 

Kurikulum  

Output  Input  
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Jadi guru dalam mengikuti program pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan, keahlian dan sikap tentang karir profesional mereka. Guru yang berkualitas dan 

mampu melaksanakan tugasnya secara profesional, akan lebih bertanggungjawab terhadap apa 

yang menjadi tugasnya di kelas. Dengan demikian pelatihan akan menunjang pelaksanaan tugas 

guru di kelas yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, dan mengevaluasi 

hasil belajar. Oleh karena itu jika dunia pendidikan kita  ingin berkembang, maka organisasi, 

sekolah ataupun pusdiklat (pusat pendidikan dan pelatihan) harus benar-benar memperhatikan 

pendidikan dan pelatihan bagi guru. 

1.2.6 Pendidikan dan Pelatihan dalam Sertifikasi Guru 

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya 

adalah bentuk kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penilaian 

portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan 

rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, 

sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan.  

Pendidikan dan pelatihan adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti 

oleh guru dalam rangka pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi selama melaksanakan 

tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun 

internasional. Workshop/lokakarya yang sekurang-kurangnya dilaksanakan 8 jam dan 

menghasilkan karya dapat dikategorikan ke dalam komponen ini. Apabila sertifikat 

workshop/lokakarya tidak mencantumkan lama waktu pelaksanaan dan hasil karya dikategorikan 

sebagai forum ilmiah (Depdiknas 2009:5-6). 

Komponen pendidikan dan pelatihan hanya dinilai untuk kategori relevan (R) dan kurang 

relevan (KR), sedangkan yang tidak relevan (TR) tidak dinilai. Relevan apabila materi diklat 
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secara langsung meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional; contoh guru 

ekonomi mengikuti diklat KTSP. Kurang relevan apabila materi diklat mendukung kinerja 

profesional guru; contoh guru ekonomi mengikuti diklat ESQ. Tidak releven apabila materi 

diklat tidak mendukung kinerja profesional guru; contoh guru ekonomi mengikuti diklat tata rias 

pengantin dan menjahit. 

 

2.3 Motivasi Kerja 

2.3.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti dorongan atau daya penggerak 

(Hasibuan 2003:92). Motivasi didefinisikan sebagai dorongan dalam diri individu berdasarkan 

mana ia berusaha dan berperilaku dengan cara tertentu untuk memenuhi keinginan atau 

kebutuhannnya (Silalahi 2002:341). 

Motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan dan kerja. 

Oleh sebab itu, motivasi kerja dalam psikologi merupakan pendorong semangat kerja (Pandji 

1998:35). Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 

menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat 

dirasakan mendesak (Sardiman 2006:73). Selanjutnya McClleland (1986) menyatakan bahwa 

motivasi adalah unsur penentu yang mempengaruhi perilaku yang terdapat dalam setiap individu. 

Motivasi adalah daya penggerak yang telah menjadi aktif, yang terjadi pada saat tertentu, 

terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sempat dirasakan atau mendesak (Mulyasa 

2007:145) 

Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja 

seseorang, agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya 
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upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan 2003:95). Harrold Koontz menyatakan bahwa 

Motivasi mengacu pada dorongan dan usaha untuk memuaskan kebutuhan atas suatu tujuan 

(Hasibuan 2003:95). Menurut Mc.Donal (Sardiman 2006:73) motivasi adalah perubahan energi 

dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya “feeling” dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan.  

Sedangkan menurut Robbins (Winardi 2002:2) motivasi adalah kesediaan untuk 

mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual. Kebutuhan timbul jika 

tidak ada keseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang diharapkan. Dorongan 

merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan dan pencapaian tujuan. 

Tujuan adalah sasaran atau hal yang ingin dicapai oleh seseorang. 

Motivasi adalah tenaga pendorong atau penarik yang menyebabkan adanya tingkah laku 

ke arah adanya tujuan tertentu (Callahan and Clark dalam Malayu 2007:143). Senada dengan 

Callahan and Clark, Moslow mengemukakan motivasi adalah tenaga pendorong dari dalam yang 

menyebabkan manusia berbuat sesuatu atau berusaha untuk memenuhi kebutuhannya (Hasibuan 

2003:143). 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang timbul 

pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan 

kemauan dan kemampuannya. 

Dalam kaitanya dengan penelitian ini motivasi yang dimaksud adalah motivasi mengajar, 

yaitu sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan atau kesediaan guru untuk mengajar. 

Dorongan merupakan faktor yang menguatkan dan mengarahkan usaha dan perilaku individu. 
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Jika faktor pendorong itu sangat kuat maka akan membentuk usaha untuk mencapainya, atau 

sebaliknya. 

2.3.2 Tujuan dan Jenis-Jenis Motivasi 

Semangat kerja akan menggiatkan dan membuat karyawan semakin antusias untuk 

bekerja. Tujuan pemberian motivasi (Hasibuan 2003:97) antara lain: (1) Mendorong gairah dan 

semangat kerja karyawan, (2) Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan, (3) 

Meningkatkan produktivitas kerja karyawan, (4) Mempertahankan loyalitas dan kestabilan 

karywan perusahaan, (5) Meningkatkan kedisiplinan dan menurunkan tingkat absensi karyawan, 

(6) Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik, (7) Meningkatkan kreativitas dan 

partisipasi karyawan, (8) Meningkatkan kesejahteraan karyawan, (9) Mempertinggi rasa 

tanggungjawab karyawan terhadap tugas-tugasnya, dan lain sebagainya. 

Penggunaan jenis motivasi dalam meningkatkan semangat kerja karyawan harus tepat dan 

seimbang. Dengan motivasi yang tepat seseorang akan terdorong untuk berbuat semaksimal 

mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena dengan tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran 

organisasi, kepentingan individual karyawan akan terpelihara pula. Menurut Owen, Cs (1981) 

ada dua jenis motivasi (Mulyasa 2007:144), yaitu: 

1. Motivasi instrinsik, adalah motivasi yang datang dari dalam diri seseorang, misalnya tenaga 

kependidikan melakukan suatu kegiatan karena ingin menguasai suatu ketrampilan tertentu 

yang dipandang akan berguna dalam pekerjaannya. Motivasi instrinsik pada umumnya lebih 

menguntungkan karena dapat bertahan lebih lama. 

2. Motivasi ekstrinsik, adalah motivasi yang berasal dari lingkungan di luar diri seseorang, 

misalnya tenaga kependidikan bekerja karena ingin mendapat pujian atau ingin mendapat 
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hadiah dari pemimpinnya. Motivasi ekstrinsik dapat diberikan oleh pimpinannya dengan 

jalan mengatur kondisi dan situasi yang tenang dan menyenangkan. 

2.3.3 Metode Motivasi 

Metode-metode motivasi antara lain (Hasibuan 2003:100): 

1. Metode langsung (Drect Motivation), adalah motivasi (materiil dan non materiil) yang 

diberikan secara langsung kepada setiap individu karyawan untuk memenuhi kebutuhan dan 

kepuasannya. Jadi sifatnya khusus seperti memberikan pujian, penghargaan, bonus, piagam 

dan lain sebagainya. 

2. Motivasi tidak langsung (Indirect Motivation), adalah motivasi yang diberikan hanya 

merupakan fasilitas-fasilitas yang mendukung serta menunjang gairah kerja/kelancaran 

tugas, sehingga para karyawan betah dan bersemangat melakukan pekerjaannya. Misalnya: 

suasana dan lingkungan pekerjaan yang baik, penempatan karyawan yang tepat dan lain 

sebgainya. 

2.3.4 Fungsi Motivasi 

Serangkaian kegiatan yang dialakukan seseorang sebenarnya dilatarbelakangi oleh 

sesuatu atau yang secara umum disebut motivasi. Motivasi inilah yang mendorong untuk 

melakukan suatu kegiatan/pekerjaan. Dengan demikian motivasi mempengaruhi adanya 

kegiatan. Adapun fungsi motivasi antara lain: (Sardiman 2006:85) 

1. Mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai penggerak atau motor yang melepaskan 

energi. Motivasi dalam hal ini merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan 

dikerjakan. 
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2. Menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian 

motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan 

tujuannya. 

3. Menyeleksi perbuatan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan 

yang sesuai guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak 

bermanfaat bagi tujuan tersebut. 

2.3.5 Ciri-ciri Motivasi 

Wekley dan Yukl (As’ad 2004:45) mengemukakan motivasi adalah pemberian atau 

penimbulan motif. Diartikan juga hal atau keadaan menjadi motif. Dalam As’ad (2004:45) 

dikemukakan beberapa ciri-ciri motif individu sebagai berikut: 

1) Motif adalah majemuk. Dalam setiap perbuatan tidak hanya mempunyai satu tujuan akan 

tetapi terdapat beberapa tujuan yang berlangsung secara bersama-sama. 

2) Motif dapat berubah-ubah. Motivasi sangat dinamis dan dipengaruhi oleh kepentingan-

kepentingan individu. 

3) Motif antar individu berbeda-beda. Dalam suatu pekerjaan yang sama, terdapat perbedaan 

motif antar individu. 

4) Beberapa motif tidak disadari individu. Banyak tingkah laku manusia yang tidak disadari, 

sehingga beberapa dorongan (needs) yang muncul seringkali ditekan di bawah sadarnya. 
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2.3.6 Faktor-faktor dalam motivasi 

Dalam organisasi publik akan terjadi interaksi dan aktivitas baik yang bersifat positif 

maupun negatif dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas. Seperti dikatakan Wahjosumidjo 

dalam Sulistiyani dan Rosidah (2003:188): 

a. Interaksi kerjasama antara pimpinan dan bawahan kolega maupun dengan atasan pimpinan 

itu sendiri. 

b. Dalam proses interaksi tersebut terjadi perilaku bawahan yang harus diperhatikan, 

diarahkan, dibina, dikembangkan, tetapi kemungkinan juga dipaksakan agar perilaku 

tersebut sesuai dengan organisasi yang bersangkutan. 

c. Perilaku yang ditampilkan oleh para bawahan berjalan sesuai dengan sistim nilai dan aturan 

atau bertentangan. 

d. Dorongan perilaku yang berbeda-beda dapat terjadi karena keinginan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan yang berbeda-beda pula. 

Dengan demikian dalam proses motivasi pegawai akan melibatkan beberapa faktor 

sebagaimana tampak dalam gambar di bawah ini: 
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Gambar 2 Faktor-faktor dalam Motivasi 
(Sumber: Sulistiyani dan Rosidah 2003:189) 
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2.3.7 Upaya Peningkatan Motivasi Kerja 

Motivasi hanya dapat diberikan kepada orang-orang yang mampu untuk mengerjakan 

pekerjaan tersebut. Bagi orang-orang yang tidak mampu mengerjakan pekerjaan tersebut tidak 

perlu dimotivasi karena akan percuma. Memotivasi itu sangat sulit, karena pimpinan sulit untuk 

mengetahui kebutuhan (needs) dan keinginan (wants) yang diperlukan karyawan dari hasil 

kerjanya itu. 

Mulyasa (2007:149) untuk meningkatkan motivasi guru sebagai tenaga kependidikan 

agar mau dan mampu meningkatkan kinerjanya adalah sbb: 

1. Tenaga kependidikan akan lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik dan 

menyenangkan. 

2. Tujuan kegiatan harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada guru sehingga 

mereka mengetahui tujuan bekerja. Guru juga bisa dilibatkan dalam kegiatan penyusunan 

tujuan tersebut. 

3. Para guru harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjannya. 

4. Pemberian hadiah lebih baik dari pada hukuman, namun sewaktu-waktu hukuman juga 

diperlukan. 

5. Manfaatkan sikap-sikap, cita-cita dan rasa ingin tahu guru. 

6. Usahakan untuk memperhatikan perbedaan individual guru, misalnya perbedaan 

kemampuan, perbedaan latar belakang dan sikap mereka terhadap pekerjannya. 

7. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan guru dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, 

memberikan rasa aman, mengatur pengalaman sedemikian rupa sehingga setiap guru pernah 

memperoleh kepuasan dan penghargaan. 

 



38 
 

 

2.3.8 Teori Motivasi 

2.3.8.1 Teori Hirarki Kebutuhan Moslow  

Teori hirarki kebutuhan (hierarchy of needs theory) Moslow menekankan bahwa manusia 

terdorong untuk melakukan usaha untuk memuaskan lima kebutuhan dasar yang belum 

terpuaskan yang melekat pada diri manusia itu sendiri. Lima tingkat kebutuhan dalam hirarki 

Moslow adalah sebagai berikut: 

1) Kebutuhan fisiologis (psychological needs).  

Berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar dan esensial yang harus 

dipenuhi oleh individu untuk dapat mempertahankan diri sebagai makhluk, seperti: 

kebutuhan makan, minum, pakaian, tidur dan seks.  

2) Kebutuhan akan rasa aman (safety needs).  

Berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman dan proteksi dari ancaman atau gangguan dari 

luar. Di tempat kerja, misalnya: ada jaminan kerja, jaminan hari tua. 

3) Kebutuhan akan sosialisasi (social needs).  

Merupakan kebutuhan manusia untuk menjadi bagian dari kelompok, mencintai dan dicintai 

orang lain dan bersahabat. 

4) Kebutuhan pengakuan/pengakuan akan harga diri (esteem needs).  

Kebutuhan ini berkaitan dengan keinginan manusia untuk dihormati dan dihargai oleh orang 

lain sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya dan ingin punya status. 

5)  Kebutuhan aktualisasi diri (self-actualization needs). 

Merupakan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang sehingga membutuhkan penyaluran 

kemampuan dan potensi diri dalam bentuk nyata. Artinya tiap orang ingin tumbuh, 

membangun pribadi dan mencapai hasil. 
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5  Self-actualization needs 

4              Esteem needs 

3                     Social needs 

2.      Safety needs 

1 Psychological needs 

Gambar 3 Hirarki Kebutuhan dari Moslow 

(Sumber: Silalahi 2002:346) 

Kelima kebutuhan yang tersusun dalam hirarki tersebut dibedakan menjadi dua kelompok 

tipe kebutuhan, yaitu: kebutuhan tingkat rendah (lower-order needs) yang terdiri dari kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman dan kebutuhan sosial, dan kebutuhan tingkat tinggi (higher-

order needs) yang terdiri dari kebutuhan pengakuan dan kebutuhan aktualisasi diri. Perbedaan 

dari kedua tingkat kebutuhan tersebut ialah kebutuhan tingkat rendah merupakan kebutuhan yang 

dipuaskan secara eksternal (satisfied externally); sedangkan kebutuhan tingkat tinggi merupakan 

kebutuhan yang dipuaskan secara internal (satisfied internally). 
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2.3.8.2 Teori Dua Faktor atau Teori Iklim Sehat oleh Herzberg. 

Teori Herzberg menyatakan bahwa motivasi merupakan sebuah dampak langsung dari 

kepuasan kerja (Winardi 2002:87). Menurut teori ini motivasi yang ideal yang dapat merangsang 

usaha adalah “peluang untuk melaksanakan tugas yang lebih membutuhkan keahlian dan peluang 

untuk mengembangkan kemampuan.” Menurut Herzberg ada dua faktor yang mempengaruhi 

seseorang dalam bekerja, yaitu faktor ekstrinsik dan faktor instrinsik (Silalahi 2002:349) 

Faktor ekstrinsik (hygienes factor) yaitu faktor yang berorientasi sangat besar untuk 

membuat orang untuk tidak puas. Faktor ekstrinsik meliputi kebijakan perusahaan, penyeliaan, 

hubungan dengan penyelia, kondisi kerja, gaji, hubungan dengan kelompok, kehidupan pribadi, 

hubungan dengan bawahan, status, keamanan. Sedangkan faktor instrinsik (motivator factor) 

ialah faktor yang kehadirannya dapat menimbulkan kepuasan kerja dan meningkatkan prestasi 

atau hasil kerja. Faktor instrinsik meliputi: prestasi, pengakuan yang deterima, tanggungjawab, 

pekerjaan itu sendiri, kemajuan atau promosi. 

 

2.3.8.3 Teori Kebutuhan Berprestasi Mc. Clelland 

Dalam teori ini Mc. Clelland mengelompokan tiga kebutuhan manusia yang dapat 

memotivasi gairah bekerja, yaitu: (Hasibuan 2003:112) 

1. Kebutuhan akan prestasi (Need for Achievement = n.Ach) 

Kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. 

Karena itu kebutuhan akan prestasi akan mendorong seseorang untuk mengembangkan 

kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi 

mencapai prestasi kerja yang optimal. 

2. Kebutuhan akan afiliasi (n.Af) 
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Kebutuhan akan afiliasi ini menjadi daya penggerak yang akan memotivasi semangat 

bekerja seseorang. Dengan kebutuhan ini seseorang akan termotivasi dan mengembangkan 

dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. 

3. Kebutuhan akan kekuasaan (n.Pow) 

Kebutuhan ini merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat kerja seseorang. 

Kebutuhan akan kekuasaan ini yang merangsang dan memotivasi gairah kerja seseorang 

serta mengerahkan semua kemampuan demi mencapai kekuasaan atau kedudukan yang 

terbaik dalam organisasi. 

 

2.4 Kerangka Berpikir 

Kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas mengajarnya 

(Sudirman 2006:258). Penilaian kinerja dapat dijadikan tolak ukur dalam sebuah 

pertanggungjawaban. Dalam organisasi sekolah penilaian kinerja guru menjadi salah satu 

komponen yang sangat penting untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi, untuk 

mengembangkan karir dan kemampuan guru ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat 

meningkatkan prestasi sekolah. Aplikasinya, kinerja guru adalah keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas mengajar yang dapat ditujukan dengan indikator: (1) Perencanaan program 

kegiatan pembelajaran, (2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, (3) evaluasi/penilaian 

pembelajaran. 

Menurut Robbins (Rivai 2005:15) kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi 

dan kesempatan. Dengan demikian kinerja ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi 

dan kesempatan. Kemampuan adalah kapasitas individu atau, suatu hal yang menunjukan bahwa 

individu dapat melakukan suatu tindakan dengan baik (Sudirman 2006:257). Sedangkan motivasi 
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adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan untuk 

memenuhi kebutuhannya. Motivasi merupakan unsur penting dalam diri manusia yang berperan 

mewujudkan keberhasilan dalam usaha atau pekerjaan individu. Dengan kata lain motivasi kerja 

disebut pendorong semangat kerja. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang ikut 

menentukan besar kecil prestasinya.  

Glickman (Bafadal 2003:5) menegaskan bahwa seseorang akan bekerja secara 

profesional bila orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan motivasi (motivation). 

Maksudnya seseorang akan bekerja secara profesional jika memiliki kemampuan kerja yang 

tinggi dan kesungguhan hati untuk mengerjakan sebaik-baiknya. Dengan motivasi diharapkan 

setiap individu mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi. 

Pengukuran motivasi kerja guru dapat dilakukan dengan indikator: (1) kebutuhan fisiologis, (2) 

kebutuhan akan rasa aman, (3) kebutuhan akan sosialisasi, (4) kebutuhan pengakuan/harga diri, 

dan (5) kebutuhan aktualisasi diri. 

Pendidikan yang bermutu merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan bangsa 

yang maju, modern dan sejahtera. Guru sebagai sumber daya manusia yang berperanan penting 

dalam dunia pendidikan perlu dikembangkan secara terus menerus agar diperoleh sumber daya 

manusia yang bermutu dalam arti yang sebenarnya, yaitu dapat memenuhi tuntutan pekerjaanya. 

Dan salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru adalah dengan 

pendidikan dan pelatihan guru. 

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu pembinaan terhadap tenaga kerja disamping 

adanya upaya lain. Diklat merupakan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan tugas adalah 

menunjukan kedudukan, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang di dalam organisasi 
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(Fathoni 2006:147). Pendidikan dan pelatihan penting karena dapat digunakan organisasi untuk 

mempertahankan, menjaga dan memelihara pegawai dan sekaligus meningkatkan keahlian 

pegawai untuk kemudian dapat meningkatkan produktivitasnya. Pendidikan dan pelatihan adalah 

hasil tentang kemajuan individu dalam segala hal yang telah dipelajari setelah mengikuti diklat 

yang dapat diukur dengan indikator (1) relevansi, (2) lama/ waktu pelaksanaan diklat, dan (3) 

level diklat. 

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan teori di atas, kerangka berfikir dari penelitian 

ini adalah  sebagai berikut:  

 

 

  

Gambar 4 Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pendidikan dan Pelatihan (X1) 

Motivasi Kerja (X2) 

Kinerja Guru (Y) 
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2.5 Hipotesis 

Merujuk pada latar belakang dan teori di atas, maka hipotesis dari judul penelitian ini 

adalah: 

1. Jumlah diklat yang diikuti guru berpengaruh terhadap kinerja guru Ekonomi-Akuntansi 

SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto. 

2. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan 

Swasta se-Purwokerto. 

3. Jumlah diklat yang diikuti guru, dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru 

Ekonomi Akuntansi SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian “eksploratif” yaitu 

penelitian yang memaparkan dan menjabarkan data pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan 

kinerja guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan Swasta Se-Purwokerto. 

 

3.2 Populasi Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan 

Swasta se Purwokerto yang berjumlah 33 guru yang berasal dari 5 SMA Negeri dan 6 SMA 

Swasta. Tabel berikut ini menunjukan rincian anggota populasi: 

Tabel 2.1 Jumlah Populasi Penelitian 
No Nama Sekolah Jumlah Guru 
1 SMA N 1 Purwokerto 3 
2 SMA N 2 Purwokerto 4 
3 SMA N 3 Purwokerto 4 
4 SMA N 4 Purwokerto 4 
5 SMA N 5 Purwokerto 4 
6 SMA Bruderan Purwokerto 3 
7 SMA Kristen Purwokerto 2 
8 Muhamadiah 1 Purwokerto 2 
9 SMA Dipo 1 Purwokerto SMA  2 

10 SMA Veteran Purwokerto  3 
11 SMA Jensud Purwokerto 2 

 Jumlah  33 
Sumber: Depdiknas Kab. Banyumas  

 

3.3 Variabel Penelitian 

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah: 
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a Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses kegiatan pembelajaran dan pelatihan dalam 

segala hal untuk meningkatkan kinerja karyawan agar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 

Indikator pendidikan dan pelatihan adalah: 

1. Relevansi pendidikan dan pelatihan (diklat) 

2. Lama/waktu pelaksanaan pendidikan dan pelatihan (diklat) 

3. Level pendidikan dan pelatihan (diklat). 

(UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam penilaian portofolio sertifikasi guru). 

Pendidikan dan pelatihan (X1) merupakan variabel independen (variabel bebas). Pengukuran 

yang digunakan yaitu skala likert. 

b Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu 

tindakan untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan kemauan dan kemampuannya. 

Indikator motivasi kerja adalah: 

1. Kebutuhan fisiologis 

2. Kebutuhan akan rasa aman 

3. Kebutuhan sosialisasi 

4. Kebutuhan pengakuan harga diri 

5. Kebutuhan aktualisasi diri 

(Maslow dalam Ulber Silalahi 2002:346) 

Motivasi kerja (X2) merupakan variabel independent (variabel bebas). Pengukuran yang 

digunakan yaitu skala likert. 

c Kinerja guru adalah prestasi atau keberhasilan yang dicapai seseorang sesuai dengan 

wewenang dan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan pekerjaannya berdasarkan standar 

yang telah ditetapkan. Indikator kinerja guru dalam penelitian ini adalah: 
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1. Perencanaan program kegiatan pembelajaran 

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

3. Evaluasi/penilaian pembelajaran 

(Departemen Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Depdiknas 2008). 

Kinerja guru (Y) merupakan variabel dependent (variabel terikat). Pengukuran yang 

digunakan yaitu skala likert. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

kuosioner/angket. Kuosioner dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

responden mengenai pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan kinerja guru. Kuesioner 

pendidikan dan pelatihan, serta motivasi ditujukan untuk guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri 

dan Swasta se-Purwokerto. Sedangkan kuosioner kinerja guru ditujukan untuk kepala sekolah. 

Jenis kuisioner yang digunakan adalah kuisioner tertutup. Dimana didalam kuisioner 

tersebut telah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih salah satu jawaban 

yang tersedia. Untuk kuosioner pendidikan dan pelatihan merupakan pengembangan dari 

penilaian portofolio dalam sertifikasi guru, dengan rentang skor 0 - 5. Dalam kuosioner motivasi 

kerja, setiap pertanyaan terdiri dari lima alternatif jawaban dengan skor sbb:  

1. untuk jawaban (a) dengan skor 5,  

2. untuk jawaban (b) dengan skor 4,  

3. untuk jawaban (c) dengan skor 3,  

4. untuk jawaban (d) dengan skor 2, 
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5. untuk jawaban (e) dengan skor 1.  

Sedangkan kuosioner kinerja guru diambil dari Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu 

Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2008 

(http://modultotpengawas.fileave.com), dengan skor sbb: 

Nilai 4 jika semua deskriptor tampak 

Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak   

Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak. 

 

3.5 Validitas dan Realibitas Instrumen 

3.4.1 Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat kesahihan suatu instrumen. 

Suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan peneliti atau 

dapat mengungkap variabel yang diteliti secara tepat. Untuk menguji validitas instrumen peneliti 

memandang perlu untuk menguji tingkat validitas instrumen melalui pengalaman (validitas 

empiris) dengan uji validitas internal yaitu suatu validitas yang bisa dicapai bila ada kesesuaian 

antara bagian-bagian instrumen secara keseluruhan (Arikunto 2006:66). 

Untuk pengujian validitas penelitian, peneliti menggunakan rumus korelasi product 

moment sebagai berikut: 

rxy =
N∑XY (∑X) (∑Y)

{N∑X²  (∑X)²}  {N∑Y²  (∑Y)²}
 

Keterangan : 
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rxy  : Koefisien korelasi antara x dan y 

N    : Jumlah peserta 

X  : Jumlah skor butir soal 

Y  : Jumlah skor total soal 

 2X  : Jumlah skor butir soal kuadrat 

 2Y  : Jumlah skor total soal kuadrat     (Arikunto 2006:170) 

Dimana hasil perhitungan 푟푥푦 dikonsultasikan dengan kritik product moment dengan 

taraf signifikasi 5%. Jika harga 푟ℎ푖푡푢푛푔 ≥ 푟푡푎푏푒푙 maka item soal dikatakan valid. 

Pengujian validitas item dalam penelitian ini menggunakan komputer program SPSS for 

windows release 16. Pengukuran validitas instrumen diperoleh dari hasil uji coba instrumen 

terhadap 15 responden. Butir soal yang tidak valid akan dibuang dan tidak dipakai sebagai 

instrumen dalam penelitian. Hasil analisis validitas instrumen variabel pendidikan dan pelatihan 

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Hasil Analisis Validitas Instrumen Pendidikan dan Pelatihan 
No Soal 푟ℎ푖푡푢푛푔 푟푡푎푏푒푙 Kriteria 

1 0,745 0,514 Valid 
2.a 0,535 0,514 Valid 
2.b 0,837 0,514 Valid 
3.a 0,530 0,514 Valid 
3.b 0,843 0,514 Valid 
4.a 0,000 0,514 Tidak Valid 
4.b 0,000 0,514 Tidak Valid 
4.c 0,000 0,514 Tidak Valid 
5.a 0,602 0,514 Valid 
5.b 0,561 0,514 Valid 
5.c 0,648 0,514 Valid 
6.a 0,765 0,514 Valid 
6.b 0,621 0,514 Valid 
6.c 0,621 0,514 Valid 
7.a 0,604 0,514 Valid 
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7.b 0,756 0,514 Valid 
7.c 0,732 0,514 Valid 
8.a -0,269 0,514 Tidak Valid 
8.b 0,000 0,514 Tidak Valid 
8.c 0,000 0,514 Tidak Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 2.2 diketehui soal yang valid sebanyak 14 butir karena 푟ℎ푖푡푢푛푔  > 

푟푡푎푏푒푙. Sedangkan soal yang tidak valid sebanyak 6 butir karena 푟ℎ푖푡푢푛푔  < 푟푡푎푏푒푙  yaitu soal nomor 

4a, 4b, 4c, 8a, 8b, dan 8c.  

Data hasil analisis validitas instrument variable motivasi kerja disajikan dalam tabel 2.3 

berikut ini: 

Tabel 2.3 Hasil Analisis Validitas Instrumen Motivasi Kerja 
No Soal 푟  푟푡푎푏푒푙 Kriteria 

1 0,621 0,514 Valid 
2 0,643 0,514 Valid 
3 0,566 0,514 Valid 
4 0,669 0,514 Valid 
5 0,810 0,514 Valid 
6 0,306 0,514 Tidak Valid 
7 0,726 0,514 Valid 
8 0,819 0,514 Valid 
9 0,546 0,514 Valid 
10 0,683 0,514 Valid 
11 0,245 0,514 Tidak Valid 
12 0,543 0,514 Valid 
13 0,615 0,514 Valid 
14 0,669 0,514 Valid 
15 0,743 0,514 Valid 
16 0,623 0,514 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

Hasil perhitungan 16 butir soal uji coba dengan taraf signifikan 5%, N=15 dan 푟푡푎푏푒푙 = 

0,514. Diketahui soal yang valid sebanyak 14 butir karena 푟ℎ푖푡푢푛푔 > 푟푡푎푏푒푙 . Sedangkan soal yang 

tidak valid sebanyak 2 butir karena 푟ℎ푖푡푢푛푔  < 푟푡푎푏푒푙  yaitu soal nomor 6 dan 11. 
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Data hasil analisis validitas instrument variable kinerja guru disajikan dalam tabel 2.4 

berikut ini: 

Tabel 2.4 Hasil Analisis Validitas Instrumen Kinerja Guru 
No Soal 푟ℎ푖푡푢푛푔 푟푡푎푏푒푙 Kriteria 

1 0,632 0,514 Valid 
2 0,581 0,514 Valid 
3 0,696 0,514 Valid 
4 0,533 0,514 Valid 
5 0,673 0,514 Valid 
6 0,613 0,514 Valid 
7 0,737 0,514 Valid 
8 0,566 0,514 Valid 
9 0,550 0,514 Valid 
10 0,645 0,514 Valid 
11 0,518 0,514 Valid 
12 0,644 0,514 Valid 
13 0,823 0,514 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

Hasil perhitungan 13 butir soal uji coba dengan taraf signifikan 5%, N=15 dan 푟푡푎푏푒푙  = 

0,514. Berdasarkan tabel 2.4 diketehui bahwa semua soal valid karena 푟ℎ푖푡푢푛푔 > 푟푡푎푏푒푙 . 
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3.4.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan 

mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap 

(Arikunto 2006:86).  

Dalam penelitian ini untuk mencari realibilitas instrumen peneliti menggunakan rumus 

alpha sbb: 

r11 = 
k

(k− 1)   1−  
σb²
σ2t  

Keterangan: 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal. 

b²  : jumlah varians butir 

²t : varians total           

Untuk mencari tiap butir digunakan rumus: 

σ =  
∑ x² −  ∑ x²

N
N  

Keterangan: 

σ : varians tiap butir 

x : jumlah skor tiap butir 

N : jumlah responden       (Arikunto 2006:196) 

Dari hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dikonsultasikan dengan table r kritik 

product moment dengan taraf nyata 5%. Jika harga 푟11 >  푡푡푎푏푒푙, maka dapat dikatakan 

instrument tersebut reliabel, tetapi jika harga 푟11 <  푡푡푎푏푒푙 maka instrumen tersebut tidak reliabel.  
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Pengolahan data untuk uji coba reabilitas menggunakan SPSS for windows release 16. 

Hasil analisis reabilitas instrumen dapat dilihat dalam tabel berikut: 

Tabel 2.5 Hasil Analisis Reabilitas Instrumen 
No Angket 푟11 푟푡푎푏푒푙   Kriteria 
1 Pendidikan dan Pelatihan 0,859 0,514 Reliabel 
2 Motivasi Kerja 0,888 0,514 Reliabel 
3 Kinerja Guru 0,871 0,514 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Metode Analisis Deskriptif Frekuensi Persentase 

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai hasil penelitian secara 

umum. Metode analisis deskriptif frekuensi persentase digunakan untuk mengkaji variabel yang 

ada dalam penelitian ini yaitu: pendidikan dan pelatihan, motivasi dan kinerja guru. Untuk 

mengetahui secara tepat tingkat proporsi skor jawaban digunakan rumus: 

P =
n
N

 x 100% 

Keterangan: 

P : proporsi sub variabel 

N : jumlah seluruh nilai 

n : nilai yang diperoleh 

Persentase skor yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang ada. 

Kriteria ditentukan berdasarkan skor ideal. Karena setiap item dalam kuosioner pendidikan dan 

pelatihan, dan motivasi diberi rentang skor 1 sampai 5, maka dapat ditentukan: 

Persentase maksimal :  skor maksimal
skor minimal

 x 100% = 55 푥 100% = 100% 

Persentase minimal :  skor minimal
skor maksimal

 x 100% = 15 푥 100% = 20% 

Rentang persentase : 100% – 20% = 80% 



55 
 

 

Panjang kelas interval : 80%
20% = 16% 

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat kriteria tersebut, skor yang diperoleh (dalam %) 

dikonsultasikan dengan tabel kriteria. Berikut ini adalah tabel kriteria dari perhitungan dengan 

analisis deskriptif persentase: 

2.6 Kriteria Motivasi dan Diklat 
No Skor Kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 

84% < DP < 100% 
68% < DP < 84% 
52% < DP < 68% 
36% < DP < 52% 
20% < DP < 36% 

Sangat Tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 
Sangat rendah  

 
Sedangkan metode analisis deskriptif frekuensi persentase untuk mengkaji variabel 

kinerja guru dapat ditentukan: 

Skor maksimal nilai RPP (R)   : 5 x 4 = 20 

Skor maksimal aspek nilai penampilan (T) : 8 x 4 = 32 

Total skor maksimal/ Nilai Akhir : ∑ 2R+3T
5

=  2(20)+ 3(32)
5

=  136
5

 = 27,2 

Panjang kelas interval : 27,2
5

  x 100% = 5,44% 

2.7 Kriteria Kinerja Guru 
No Skor Kriteria 
1 
2 
3 
4 
5 

21,76%  < DP < 27,2% 
16,32%  < DP < 21,76% 
10,88 % < DP < 16,32% 
5,44 %   < DP < 10,88% 
0%        < DP < 5,44% 

Sangat Baik (SB) 
Baik (B) 
Cukup Baik (CB) 
Kurang Baik (KB) 
Tidak Baik (TB) 

 

3.6.2 Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak 

(Priyatno 2008:39). Jika data tersebut berdistribusi normal maka analisis yang digunakan adalah 
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analisis statistik parametrik regresi ganda, tetapi jika tidak normal dapat menggunakan statistik 

non parametrik yaitu range spearman. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov-

smirnov. 

2. Uji Multikolinearitas 

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan multikolineritas, yaitu 

adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi (Priyatno 2008:39). 

Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi adalah tidak adanya multikolinearitas. 

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari 1) nilai Variance Inflation Factor (VIF), 2) 

membandingkan nilai koefisien determinasi individual (r²) dengan nilai determinasi secara 

serentak, dan 3) nilai elgenvalue dan condition index. Menurut Santoso (2000) yang dikutip oleh 

Priyatno (2008:39) pada umumnya jika VIF lebih besar dari 5, maka variabel variabel tersebut 

memiliki persoalan multikolinearitas dengan variabel bebas lainnya. 

3. Uji Heteroskesdastisitas 

Digunakan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan 

varian residual untuk semua pengamatan. Prasyarat yang harus terpenuhi dalam model regresi 

adalah tidak ada gejala heteroskesdastisitas (Dwi Priyatno 2008:39). 

3.6.3 Metode Analisis Statistik (Regresi Berganda) 

3.6.3.1 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel bebas 

dengan variabel terikat, yaitu pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja dan kinerja guru. 

Sebelum menganalisis data dengan regresi linier berganda terlebih dahulu diuji syarat-

syarat dalam analisis tersebut, yaitu uji linieritas garis regresi, dengan rumus sebagai berikut: 

Y = a + bx 
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Keterangan: 

Y : kinerja guru 

a : harga bilangan konstan 

b : harga koefisien prediktor 

x : variabel bebas 

untuk mencari a dan b digunakan rumus (Sudjana 2002: 315): 

a=
∑Y)-(∑X2 -(∑X (∑XY )

n∑푋 − (∑푋)     

b=
n{∑푋푌 − (∑푋)}
n∑푋 − (∑푋)  

Setelah semua syarat dalam analisis regresi terpenuhi, maka data dapat dianalisis 

dengan analisis regresi linier berganda dengan rumus: 

Y = a + b₁xı + b₂x₂ 

Keterangan: 

Y : kinerja guru 

a : bilangan konstanta 

b : bilangan koefisien 

xı : pendidikan dan pelatihan 

x₂ : motivasi kerja 

3.6.3.2 Pengujian Hipotesis 

1. Uji Parsial (Uji t)  

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas secara 

parsial (terpisah) terhadap variabel terikat. Untuk menguji kemaknaan koefisien parsial 

digunakan uji t. Nilai t dapat ditentukan dengan formula sbb (Sudjana 2002: 380): 
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푡 =  
푟 √푛 − 2

1 − 푟²
   

r : koefisien korelasi 

n : banyak sampel         

Untuk menentukan 푡푡푎푏푒푙, tingkat signifikan yang digunakan sebesar 5%. Koofisien 

korelasi tersebut signifikan apabila 푡ℎ푖푡푢푛푔 > 푡푡푎푏푒푙, dengan dk = n–ı. Apabila dari perhitungan 

diperoleh probabilitas < 5%, maka dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan, 

motivasi kerja mampu menjelaskan/berpengaruh terhadap kinerja guru secara terpisah. 

Sebaliknya apabila diperoleh probalilitas > 5% maka dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan 

dan pelatihan, motivasi kerja tidak mampu menjelaskan/berpengaruh terhadap kinerja guru 

secara terpisah. 

 

2. Uji Simultan/ Uji F 

Tujuannya untuk mengetahui faktor pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja 

berpengaruh terhadap kinerja guru Ekonomi-Akuntansi SMA Negeri dan Swasta se-Purwokerto 

secara simultan. Nilai F dihitung dengan formula: 

퐹ͬ푟푒푔 =  
푅² (푛 − 푚 − 1)
푚 (1 − 푅 )  

Keterangan: 

R²  : koefisien determinasi 

n : banyak sampel 

m  : banyak varians       

(Sudjana 2002: 335) 
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Untuk menentukan uji simultan, tingkat signifikan yang digunakan adalah sebesar 5% 

dengan derajat keabsahan dk = (n–k–1). Apabila dari perhitungan diperoleh probabilitas < 5%, 

maka dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja mampu 

menjelaskan/berpengaruh terhadap kinerja guru secara serentak. Sebaliknya apabila diperoleh 

probalilitas > 5% maka dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja 

tidak mampu menjelaskan/berpengaruh terhadap kinerja guru secara serentak. 

 

 

 

3. Menentukan koefisien determinasi parsial (r²) 

Selain melakukan uji t, uji F dan R², perlu juga dicari besarnya determinasi parsialnya 

(r²) untuk masing-masing variabel bebas, jika variabel lainnya konstan terhadap variabel terikat. 

Koefisien determinasi parsial (r²) digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-

masing variabel pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru. Rumus yang 

digunakan untuk mencari r² adalah: 

  2
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(Sudjana 2002: 386) 

 

 

 

 

 



60 
 

 

4. Menentukan Koofisien Determinasi Ganda (푹ퟐ) 

Digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan/kontribusi yang diberikan oleh 

variabel pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru secara simultan. Rumus 

yang digunakan untuk menghitung (푅ퟐ) adalah: 

푅² =
∑

        

(Sudjana 2002: 383) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1. Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui tingkat pendidikan dan pelatihan, 

motivasi kerja, dan kinerja guru ekonomi-akuntansi di SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto. 

Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan jumlah 33 guru. Namun dalam pelaksanaan 

penelitian ada 2 guru dari 2 sekolahan yaitu masing-masing 1 guru dari SMAN 1 dan 3 

Purwokerto, yang tidak dapat diteliti karena alasan dari pihak guru bahwa guru yang 

bersangkutan sedang sibuk. Jadi dalam pelaksanaan penelitian hanya meneliti 31 guru dari 

keseluruhan populasi yang berjumlah 33 guru. Analisis deskriptif dari masing-masing variabel 

dalam penelitian ini dapat diketahui sebagai berikut: 

4.1.1.1 Pendidikan dan pelatihan 

Pendidikan dan pelatihan dalam kajian penelitian ini dilihat dari 3 indikator yaitu 

lama/waktu pelaksanaan, relevansi, dan level/tingkatan diklat.  

Gambaran tentang pendidikan dan pelatihan guru ekonomi-akuntansi di SMA Negeri 

dan Swasta se Purwokerto berdasarkan jawaban angket responden terangkum sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Distribusi Jawaban Pendidikan dan Pelatihan 
No Interval  Frekuensi Persentase (%) 
1 84% < DP < 100% 0 0,00% 
2 68% < DP < 84% 1 3,23% 
3 52% < DP < 68% 6 19,35% 
4 36% < DP < 52% 14 45,16% 
5 20% < DP < 36% 10 32,26% 

Jumlah 31 100% 
Rata-rata  21,77 43,55% 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

Tabel 3.1 menunjukan rata-rata skor pendidikan dan pelatihan termasuk dalam kriteria 

rendah sebesar 44,90%. Deskriptif ini menunjukkan bahwa secara umum pendidikan dan 

pelatihan untuk guru ekonomi-akuntansi SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto tergolong 

rendah dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan. 

4.1.1.2 Motivasi Kerja 

Motivasi kerja dalam kajian penelitian ini dilihat dari 5 indikator yaitu kebutuhan 

fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan pengakuan harga diri, dan 

kebutuhan aktualisasi diri.  

Gambaran tentang motivasi kerja guru ekonomi-akuntansi di SMA Negeri dan Swasta 

se Purwokerto berdasarkan jawaban angket responden terangkum sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Distribusi Jawaban Motivasi Kerja 
No   Interval Frekuensi Persentase (%) 
1 84% < DP < 100% 1 3,23% 
2 68% < DP < 84% 15 48,39% 
3 52% < DP < 68% 13 41,94% 
4 36% < DP < 52% 2 6,45% 
5 20% < DP < 36% 0 0,00% 

Jumlah 31 100% 
Rata-rata 47,97 68,53% 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 3.5 menunjukan bahwa secara umum motivasi kerja guru ekonomi-

akuntansi SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto tergolong tinggi dalam kebutuhan fisiologis, 
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kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosialisasi, kebutuhan pengakuan harga diri, dan kebutuhan 

aktualisasi diri. Ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa rata-rata skor motivasi kerja termasuk 

dalam kriteria tinggi sebesar 68,53%. 

4.1.1.3 Kinerja Guru 

Kinerja guru dalam kajian penelitian ini dilihat dari 3 indikator yaitu perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

Gambaran tentang kinerja guru ekonomi-akuntansi di SMA Negeri dan Swasta se 

Purwokerto berdasarkan jawaban angket responden terangkum sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Distribusi Jawaban Kinerja Guru 
No Interval  Frekuensi Persentase (%) 
1 21,76% <  DP  < 27,2% 11 35,48% 
2 16,32% <  DP  < 21,76% 18 58,06% 
3 10,88% <  DP  < 16,32% 2 6,45% 
4 5,44 %  <  DP  < 10,88% 0 0,00% 
5 0%        <   DP  < 5,44% 0 0,00% 

Jumlah 31 100% 
Rata-rata 23,47 87,59% 

Sumber: Data primer yang diolah 2009 

Berdasarkan tabel 3.11 terlihat bahwa secara umum kinerja guru ekonomi-akuntansi 

SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto tergolong sangat baik dalam perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Ini terlihat dari data yang diperoleh bahwa 

rata-rata skor kinerja guru termasuk dalam kriteria sangat baik sebesar 87,59%. 
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4.1.2. Uji asumsi klasik 

1. Uji normalitas data 

Digunakan untuk menguji apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak 

(Priyatno 2008:39). Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji kolmogorov-smirnov. Berdasarkan 

hasil uji normalitas menggunakan program komputasi SPSS for windows release 16 diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Pendidikan 
dan Pelatihan Motivasi Kerja Kinerja Guru 

N 31 31 31 
Normal Parametersa Mean 21.7742 40.5484 39.0968 

Std. Deviation 6.30719 7.35227 4.77741 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .131 .137 .087 
Positive .131 .100 .087 
Negative -.096 -.137 -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .729 .765 .485 
Asymp. Sig. (2-tailed) .663 .602 .973 
a. Test distribution is Normal.    

 
Berdasarkan tabel 3.15 terlihat bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel lebih besar 

dari 0,05 (yaitu 0,663; 0,602 dan 0,973). Maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel 

berdistribusi normal, berarti model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja guru 

berdasarkan masukan variabel independennya. 
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2. Uji multikolonieritas 

Digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan multikolineritas, yaitu 

adanya hubungan linier antar variabel independen dalam model regresi (Priyatno 2008:39). 

Pengujian multikolonieritas dapat dilihat dari nilai Variance Inflation Factor (VIF).  

Tabel 3.5 Hasil Uji Multikolonieritas 
Coefficientsa 

Model 
Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
1 (Constant)   

Pendidikan dan Pelatihan .883 1.132 
Motivasi Kerja .883 1.132 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru  
 

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat untuk kedua variabel independen, angka VIF kurang dari 

10 (yaitu 1,132 dan 1,132). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi 

tersebut tidak terdapat problem multikolonieritas. 

3. Uji heterokesdastisitas 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi for windows release 16 diperoleh 

scatterplot yang tidak membentuk pola tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala 

heterokesdastisitas. Berikut ini pola scatterplot dari hasil perhitungan. 
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Gambar 5 Scatterplot 

Gambar tersebut menunjukan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, serta 

tidak menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat dijelaskan 

bahwa model regresi tersebut bebas dari gejala heteroskedastisitas. 

Berdasarkan ketiga pengujian asumsi klasik di atas menunjukan bahwa model regresi 

berganda yang diperoleh tidak mengalami penyimpangan asumsi klasik sehingga efisien untuk 

menggambarkan bentuk hubungan antar variabel penelitian. 

4.1.3. Analisis Regresi Berganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara pendidikan dan 

pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru. Analisis regresi berganda ini meliputi pengujian 

hipotesis dengan menggunakan uji parsial dan uji simultan. 
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4.1.3.1 Uji Prasyarat Analisis Regresi (Uji Linieritas) 

Linieritas dapat dilihat pada tabel anova dengan bantuan program SPSS. Apabila Fhitung > 

Ftabel pada dk pembilang (k-2) dan penyebut (n-2) dengan taraf signifikan 5% maka persamaan 

regresi tersebut dinyatakan linier. 

Tabel 3.6 Hasil Uji Linieritas 

ANOVA Table 

   Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Kinerja 
Guru * 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Between 
Groups 

(Combined) 526.343 14 37.596 3.798 .006 
Linearity 239.547 1 239.547 24.202 .000 
Deviation from 
Linearity 286.796 13 22.061 2.229 .065 

Within Groups 158.367 16 9.898   

Total 684.710 30    

Kinerja 
Guru * 
Motivasi 
Kerja 

Between 
Groups 

(Combined) 492.743 16 30.796 2.246 .068 
Linearity 264.035 1 264.035 19.256 .001 
Deviation 
from Linearity 228.708 15 15.247 1.112 .424 

Within Groups 191.967 14 13.712   

Total 684.710 30    

 
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 퐹ℎ푖푡푢푛푔 pendidikan dan pelatihan sebesar 2,229 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,065. Karena nilai signifikansi > 0,05 maka dapat disimpulkan 

bahwa antara variabel pendidikan dan pelatihan, dan kinerja guru dinyatakan linier. Sedangkan 

퐹ℎ푖푡  푛푔 motivasi kerja sebesar 1,112 dengan nilai signifikansi sebesar 0,424. Karena nilai 

signifikansi    > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa antara variabel motivasi kerja dan kinerja 

guru dinyatakan linier. 
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4.1.3.2 Uji Parsial 

Uji parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel. Pengujian secara 

parsial ini dapat dilihat pada tabel output SPSS for windows release 16 berikut ini: 

Tabel 3.7 Hasil Uji Parsial  
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 19.514 3.546  5.503 .000 

Pendidikan dan 
Pelatihan .325 .102 .430 3.180 .004 

Motivasi Kerja .308 .088 .474 3.512 .002 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru    

 
Dari tabel 3.7 terlihat nilai koefisien untuk variabel pendidikan dan pelatihan (X1) 

sebesar 0,325 diuji kebermaknaannya diperoleh 푡ℎ푖푡푢푛푔 = 3,180 dengan nilai signifikansi = 0,004 

< 0,05, sehingga Ho ditolak yang berarti hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara 

pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru diterima. Hasil pengujian diperoleh koefisien 

untuk variabel motivasi kerja (X2) sebesar 0,308 dan diuji kebermaknaannya diperoleh 푡ℎ푖푡푢푛푔 = 

3,512 dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05, sehingga Ho ditolak yang berarti hipotesis yang 

menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara motivasi kerja terhadap kinerja guru diterima. 

Dari analisis di atas diperoleh model regresi sebagai berikut: 

Y = 19,514 + 0,325X1 + 0,308X2,  

Keterangan: 

1. Konstanta = 19,514; artinya jika variabel pendidikan dan pelatihan (X1), dan motivasi kerja 

(X2) nilainya adala 0, maka kinerja guru (Y) nilainya adalah 19,514. 
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2. Koefisien pendidikan dan pelatihan (X1) = 0,325; artinya jika pendidikan dan pelatihan 

mengalami kenaikan 1 unit dan motivasi kerja dianggap tetap, maka kinerja guru akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,325. 

3. Koefisien motivasi kerja (X2) = 0,308; artinya jika motivasi kerja mengalami kenaikan 1 unit 

dan variabel independen lainnya dianggap tetap, maka kinerja guru akan mengalami kenaikan 

sebesar 0,308. 

4.1.3.3 Uji simultan 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan perhitungan analisis regresi ganda 

menggunakan program komputasi SPSS for windows release 16 diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Varian (ANOVA) 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 375.667 2 187.833 17.018 .000a 

Residual 309.043 28 11.037   

Total 684.710 30    
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Pendidikan dan Pelatihan  
b. Dependent Variable: Kinerja Guru    

 
Hasil analisis pada tabel di atas diperoleh 퐹ℎ푖푡푢푛푔 = 17,018 dengan nilai signifikansi 

sebesar = 0,000. Dengan mencari pada tabel F, dengan v1=2 dan v2=28, diperoleh nilai 퐹푡푎푏푒푙 = 

3,34. Dengan 퐹ℎ푖푡푢푛푔 > 퐹푡푎푏푒푙  dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari alpha (0,05), maka Ho 

ditolak yang berarti hipotesis yang menyatakan ada pengaruh positif antara pendidikan dan 

pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru diterima. 

4.1.3.4 Kontribusi pendidikan dan pelatihan, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

secara parsial 

Hasil pengujian dengan perhitungan analisis regresi ganda menggunakan komputasi 

SPSS for windosws release 16 diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Hasil Uji korelasi Parsial 
Correlations 

  
Kinerja Guru 

Pendidikan 
dan Pelatihan 

Motivasi 
Kerja 

Pearson 
Correlation 

Kinerja Guru 1.000 .591 .621 
Pendidikan dan Pelatihan .591 1.000 .341 
Motivasi Kerja .621 .341 1.000 

Sig. (1-tailed) Kinerja Guru . .000 .000 
Pendidikan dan Pelatihan .000 . .030 
Motivasi Kerja .000 .030 . 

N Kinerja Guru 31 31 31 
Pendidikan dan Pelatihan 31 31 31 
Motivasi Kerja 31 31 31 

 
Hasil analisis pada tabel di atas diperoleh koefisien korelasi parsial untuk pendidikan 

dan pelatihan sebesar 0,591, dan korelasi parsial untuk motivasi kerja sebesar 0,621. Dengan 

demikian besarnya pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru r² (0,647) sebesar 

34,93%, dan besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru r² (0,621) sebesar 38,56%. 

Hal ini berarti bahwa variabel motivasi kerja memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap 

kinerja guru dibandingkan pendidikan dan pelatihan. 

4.1.3.5 Kontribusi pendidikan dan pelatihan, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

secara simultan  

Untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel pendidikan dan 

pelatihan, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru secara simultan digunakan koefisien 

determinasi (R²). Berdasarkan hasil pengujian dengan perhitungan analisis regresi ganda 

menggunakan komputasi SPSS for windosws release 16 diperoleh hasil sebagai berikut: 
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Tabel 3.10 Determinasi Simultan 
Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
1 .741a .549 .516 3.32223 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Pendidikan dan Pelatihan 
b. Dependent Variable: Kinerja Guru   
 

Berdasarkan analisis tabel di atas diperoleh R² (R square) sebesar 0,549 atau 54,9%. Hal 

ini menunjukan bahwa besarnya pengaruh pendidikan dan pelatihan, dan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru secara simultan yaitu sebesar 54,9%. Sedangkan sisanya sebesar 45,1% dipengaruhi 

oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

4.2 Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa keeratan hubungan antara pendidikan 

dan pelatihan, dan motivasi kerja terhadap kinerja guru dapat diketahui dari koefisien korelasi 

secara parsial yang dibuktikan dengan hasil uji t dan secara simultan yang dibuktikan dengan uji 

F. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru 

sebesar 34,93%, dan besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 38,56%. 

Sedangkan secara simultan pengaruh pendidikan dan pelatihan, dan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru sebesar 54,9%.  

Dari hasil penelitian tersebut nampak bahwa motivasi kerja memberikan pengaruh 

paling besar sebesar 38,56% terhadap kinerja guru jika dibandingkan dengan pendidikan dan 

pelatihan. Hal tersebut dikarenakan motivasi kerja disebut sebagai pendorong semangat kerja. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Pandji (1998:35) yang menyatakan bahwa motivasi kerja 

merupakan kondisi psikologis yang mendorong seseorang atau pegawai untuk melaksanakan 

usaha atau kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi ataupun individu 
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Motivasi adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Guru yang 

memiliki motivasi tinggi akan berusaha untuk memberikan yang terbaik yang bisa dilakukannya, 

karena ia mempunyai komitmen yang tinggi terhadap panggilan profesinya. Guru bekerja tidak 

hanya karena ingin dipuji atau  untuk  mendapatkan  imbalan,  tetapi  lebih  dari  itu  karena  

tuntutan profesinya.  

Dengan motivasi yang tepat seseorang akan terdorong untuk berbuat semaksimal 

mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena dengan tercapainya tujuan dan sasaran-sasaran 

organisasi, kepentingan individual karyawan akan terpelihara pula. Seseorang melakukan usaha 

karena adanya motivasi. Dengan adanya motivasi yang baik dalam bekerja akan menunjukan 

hasil yang baik pula. Kuat dan lemahnya motivasi kerja seseorang ikut menentukan besar kecil 

prestasinya. Guru yang memiliki motivasi tinggi akan bernafsu meningkatkan kompetensinya 

dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga diperoleh kinerja yang optimal. 

Dalam penelitian ini, motivasi kerja guru ekonomi-akuntansi SMA Negeri dan Swasta 

se Purwokerto dalam kriteria tinggi, namun ada beberapa hal yang masih perlu dibenahi merujuk 

pada hasil deskriptif persentase variabel motivasi kerja, meskipun secara mayoritas dalam 

kriteria tinggi. 

Selain motivasi kerja, pendidikan dan pelatihan ikut berpengaruh terhadap kinerja guru 

ekonomi-akuntansi SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto sebesar 34,93%. Sebagai tenaga 

profesional guru membutuhkan pendidikan dan pelatihan agar kompetensi profesionalnya 

memadai. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan maka pengetahuan dan kemampuan guru 

akan meningkat yang nantinya diharapkan bermanfaat dalam proses pembelajaran sehingga 

dapat meningkatkan kinerja guru.  
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Guru memegang peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya membentuk 

watak bangsa dan mengembangkan potensi siswa dalam rangka pembangunan pendidikan di 

Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan guru yang memiliki kemampuan yang maksimal untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional dan diharapkan secara berkesinambungan mereka dapat 

meningkatkan kompetensinya, baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun 

profesional. Untuk menguji kompetensi tersebut, pemerintah menerapkan sertifikasi bagi guru 

khususnya guru dalam jabatan. Penilaian sertifikasi dilakukan secara portofolio. 

Menurut James (Danyal 2005:93) tentang perlunya seorang guru untuk belajar terus 

menerus (continues learning). Menurutnya bahwa guru belajar secara berkesinambungan terdiri 

atas tiga elemen: (1) personal education, (2) pre-service training; (3) in servise training. 

Selanjutnya James menyatakan bahwa guru sekarang harus menjadi ahli dalam berbagai macam 

tugas. Oleh karena itu pendidikan dan pelatihan bagi guru dimaksudkan bukan hanya karena 

alasan agar ilmu pengetahuan dan ketrampilannya tetap baru (up to date) akan tetapi juga karena 

mereka harus memiliki ketrampilan baru dalam menghadapi persoalan yang tidak disangka-

sangka (unforsen area).  

Berdasarkan penelitian ini keikutsertaan guru ekonomi-akuntansi SMA Negeri dan 

Swasta se Purwokerto dalam pendidikan dan pelatihan termasuk dalam kriteria rendah. Hal 

tersebut tentunya akan berdampak pada kinerja guru. Oleh karena itu para guru hendaknya 

menyadari arti penting dari pendidikan dan pelatihan bagi kinerjanya sebagai seorang pendidik. 

Secara simultan pengaruh pendidikan dan pelatihan, dan motivasi kerja terhadap kinerja 

guru sebesar 54,9%. Diasumsikan jika pendidikan dan pelatihan, dan motivasi kerja guru tinggi, 

maka kinerja atau prestasi kerja masing-masing juga akan lebih baik. Sesuai dengan kajian teori 

Robbins (Rivai, 2005:16) yaitu: kinerja = f (A x M). Persamaan ini menggambarkan bahwa 
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kinerja merupakan fungsi dari motivasi dan kemampuan, semakin tinggi motivasi dan 

kemampuan seseorang maka semakin tinggi pula kinerjanya. Pendidikan dan pelatihan dapat 

meningkatkan kemampuan, dengan didukung motivasi dan kesempatan maka akan dapat 

meningkatkan kinerja. 

Dalam lembaga pendidikan faktor guru sebagai sumber daya manusia merupakan bagian 

dalam menentukan keberhasilan sekolah, pengembangan SDM meliputi pengembangan individu, 

pengembangan karier dan pengembangan organisasi. Guru sebagai individu harus aktif dalam 

mengikuti kegiatan diklat, dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk mengembangkan diri dan 

meningkatan kinerja. Jika kinerja masing-masing guru tinggi, maka kualitas sekolah akan meningkat. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab IV dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Ada pengaruh positif pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja guru ekonomi-akuntansi 

SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto (sebesar 34,93%,). 

2. Ada pengaruh positif motivasi kerja terhadap kinerja guru ekonomi-akuntansi SMA Negeri 

dan Swasta se Purwokerto (sebesar 38,56%,). 

3. Ada pengaruh positif pendidikan dan pelatihan, motivasi kerja terhadap kinerja guru 

ekonomi-akuntansi SMA Negeri dan Swasta se Purwokerto sebesar 54,9%. 

 

5.2 Saran  

Beberapa saran dapat dikemukakan sebagai berikut: 

1. Pendidikan dan pelatihan guru perlu ditingkatkan agar guru memiliki kinerja yang baik 

dalam menjalankan tugasnya secara profesional. 

2. Kepala sekolah hendaknya menugaskan guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan 

guna meningkatkan kualifikasi dan ketrampilan guru. 

3. Pemberian motivasi dan reward oleh kepala sekolah kepada guru sangat perlu agar guru 

lebih dapat meningkatkan kinerjanya. 

4. Guru perlu dipacu agar dapat meningkatkan prestasinya yang relevan dalam bidang 

pendidikan. 
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5. Bagi Diknas atau Pusdiklat sebaiknya sebelum mengadakan suatu program pendidikan dan 

pelatihan melaksanakan analisis kebutuhan diklat, agar pelaksanaan diklat sesuai dengan 

kebutuhan peserta diklat. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

No Variabel Indikator Butir Soal Jumlah  

1 Pendidikan 

dan  

Pelatihan 

1. Lama/waktu 

2. Relevansi 

3. Level 

1, 2a, 3a, 4a, 5a 

2b,3b,4b,5b 

2c 

5 

4 

1 

2 Motivasi 

Kerja 

1. Kebutuhan Fisiologis 

2. Kebutuhan Rasa Aman 

3. Kebutuhan Sosialisasi 

4. Kebutuhan Pengakuan 

Harga Diri 

5. Kebutuhan Aktualisasi 

Diri 

1, 2, 3, 4, 5 

6, 7 

8, 9 

10, 11, 12 

 

13, 14 

5 

2 

2 

3 

 

2 

3 Kinerja 

Guru 

Perencanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran 

Evaluasi Pembelajaran 

1, 2, 3, 4, 5 

6, 7, 8, 9, 10 

11, 12, 13 

5 

5 

3 
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Lampiran 2 

INSTRUMEN 

KUESIONER (ANGKET) 

 
PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU 

EKONOMI-AKUNTANSI SMA NEGERI DAN 

SWASTA SE-PURWOKERTO 

 

 

 

 
UNTUK KEPALA SEKOLAH  

SMA NEGERI DAN SWASTA SE-PURWOKERTO 

 
Nama : Apri Triyani 

Nim  : 3301405102 

Prodi : Pend. Akuntansi 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 
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KATA PENGANTAR 

 

Perihal  : Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran : Satu berkas 

Kepada Yth : Kepala Sekolah SMA Negeri dan Swasta 

di Purwokerto 

 

Dengan hormat, 

 

Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul 

“PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI-AKUNTANSI SMA NEGERI 

DAN SWASTA SE-PURWOKERTO”, saya memohon dengan sangat kepada 

Bapak/Ibu untuk mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini merupakan 

angket untuk penilaian kinerja guru Ekonomi-Akuntansi. 

Angket tersebut terlampir. 

Pengisian angket ini semata-mata hanya demi kepentingan penyelesaian 

skripsi ini. Maka dari itu Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam 

memberikan informasi yang sejujurnya. Kerahasiaan yang berkaitan dengan 

pengisian angket akan saya jaga sepenuhnya. Bila identitas dicantumkan ini hanya 

sekedar untuk mencocokan dengan data lain.    

Setiap informasi yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan 

terimakasih. 

 

 

Semarang,    Juni 2009 
Hormat saya, 

 

 

Apri Triyani 
NIM. 3301405102 
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KUESIONER 

Format Penilaian Kinerja Guru 

 

1. Format Penilaian Kinerja Guru dalam Perencanaan Pembelajaran 

(Skala Nilai 0 – 4) 

Nama Guru  : .............................................................. 

Mata Pelajaran  : Ekonomi/Akuntansi  

Kelas/Semester  : .............................................................. 

 

PETUNJUK 

Baca dengan cermat rencana pembelajaran yang akan digunakan oleh guru ketika 

mengajar. Kemudian, nilailah semua aspek yang terdapat dalam rencana tersebut 

dengan menggunakan butir-butir penilaian di bawah ini. 

 

No Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Nilai *) 
1 Tujuan Pembelajaran 

Dengan deskriptor: 
a Standar Kompetensi 
b Indikator 
c Ranah tujuan (komprehensif) 
d Sesuai dengan kurikulum 

 

2 Bahan Belajar/Materi Pelajaran 
Dengan deskriptor: 
a Bahan belajar mengacu/sesuai dengan tujuan 
b Bahan belajar disusun secara sistimatis 
c Menggunakan bahan belajar sesuai dengan kurikulum 
d Memberi pengayaan 

 

3 Strategi/Metode Pembelajaran 
Dengan deskriptor: 
a Pemilihan metode disesuaikan dengan tujuan 
b Pemilihan metode disesuaikan dengan materi 
c Penentuan langkah-langkah proses pembelajara berdasarkan 

metode yang digunakan 
d Penataan alokasi waktu proses pembelajaran sesuai dengan 

proporsi. 
e Penetapan metode berdasarkan pertimbangan kemampuan 

siswa. 
f Memberi pengayaan 
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4 Media Pembelajaran 
Dengan deskriptor: 
a Media disesuaikan dengan tujuan pembelajaran 
b Media disesuaikan dengan materi pembelajaran 
c Media disesuaikan dengan kondisi kelas 
d Media disesuaikan dengan jenis evaluasi 
e Media disesuaikan dengan kemampuan guru 
f Media disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan 

siswa 

 

5 Evaluasi 
Dengan deskriptor: 
a Evaluasi mengacu pada tujuan 
b Mencantumkan bentuk evaluasi 
c Mencantumkan jenis evaluasi 
d Disesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia 
e Evaluasi disesuaikan dengan kaidah evaluasi 

 

 Total Nilai/Nilai RPP (R)  
 

*) Skala Nilai 0 – 4 

 

Purwokerto,         Juli 2009 

Penilai/Evaluator 

 

 

 

(...........................................) 

NIP. 

 

Kriterai Penilaian: 

Nilai 4 jika semua deskriptor tampak 

Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak 

Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 
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2. Format Penilaian Kinerja Guru dalam Pelaksanaan Pembelajaran 

(Skala Nilai 0 – 4) 

 

No Penampilan Guru Nilai  *) 
1 Kemampuan Membuka Pelajaran 

Dengan deskriptor: 
a Menarik Perhatian siswa 
b Memberikan motivasi awal 
c Memberikan apersepsi (kaitan materi yang sebelumnya 

dengan materi yang akan disampaikan) 
d Menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan diberikan 
e Memberikan acuan bahan belajar yang akan diberikan 

 

2 Sikap Guru dalam Proses Pembelajaran 
Dengan deskriptor: 
a Kejelasan artikulasi suara 
b Variasi Gerakan badan tidak mengganggu perhatian siswa 
c Antusisme dalam penampilan 
d Mobilitas posisi mengajar 

 

3 Penguasaan Bahan Belajar (Materi Pelajaran) 
Dengan deskriptor: 
a Bahan belajar disajikan sesuai dengan langkah-langkah yang 

direncanakan dalam RPP 
b Kejelasan dalam menjelaskan bahan belajar (materi) 
c Kejelasan dalam memberikan contoh 
d Memiliki wawasan yang luas dalam menyampaikan bahan 

belajar 

 

4 Kegiatan Belajar Mengajar (Proses Pembelajaran) 
Dengan deskriptor: 
a Kesesuaian metode dengan bahan belajar yang disampaikan 
b Penyajian bahan belajaran sesuai dengan tujuan/indikator 

yang telah ditetapkan 
c Memiliki keterampilan dalam menanggapi dan merespon 

pertanyaan siswa 
d Ketepatan dalam penggunaan alokasi waktu yang disediakan 

 

5 Kemampuan Menggunakan Media Pembelajaran 
Dengan deskriptor: 
a Memperhatikan prinsip-prinsip penggunaan media 
b Ketepatan/kesusian penggunaan media dengan materi yang 

disampaikan 
c Memiliki keterampilan dalam penggunaan media 

pembelajaran 
d Membantu meningkatkan perhatian siswa dalam kegiatan 

pembelajaran 
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6 Evaluasi Pembelajaran  
Dengan deskriptor: 
a Penilaian relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan 
b Menggunakan bentuk dan jenis ragam penilaian 
c Penilaian yang diberikan sesuai dengan RPP 

 

7 Kemampuan Menutup Kegiatan Pembelajaran 
Dengan deskriptor: 
a Meninjau kembali materi yang telah diberikan 
b Memberi kesempatan untuk bertanya dan menjawab 

pertanyaan. 
c Memberikan kesimpulan kegiatan pembelajaran 

 

8 Tindak Lanjut/Follow up 
Dengan deskriptor: 
a Memberikan tugas kepada siswa baik secara individu 

maupun kelompok 
b Menginformasikan materi/bahan belajar yang akan 

dipelajari berikunya. 
c Memberikan motivasi untuk selalu terus belajar 

 

 Jumlah Skors Aspek Nilai Penampilan (T)  
 
Nilai Akhir : ∑2R + 3T = 

5 

Purwokerto,        Juli 2009 
Penilai/Evaluator 
 
 
 
 
(...........................................) 
NIP. 

 

*) Skala nilai 0 – 4 

Kriterai Penilaian: 
Nilai 4 jika semua deskriptor tampak (untuk no 6, 7 dan 8 penilaian nilai maksimal 3) 

Nilai 3 jika hanya 3 deskriptor yang tampak 

Nilai 2 jika hanya 2 deskriptor yang tampak 

Nilai 1 jika hanya 1 deskriptor yang tampak   

Nilai 0 jika tidak ada deskriptor yang tampak 

 
 
Keterangan: 
Instrument penilaian kinerja guru ini diambil dari Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2008. (http://modultotpengawas.fileave.com 
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Lampiran 3 

INSTRUMEN 

  KUESIONER (ANGKET) 

 

PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA GURU 

EKONOMI-AKUNTANSI SMA NEGERI DAN 

SWASTA SE-PURWOKERTO 

 

 

 

 
UNTUK GURU EKONOMI-AKUNTANSI SMA NEGERI DAN 

SWASTA SE-PURWOKERTO 

 
Nama : Apri Triyani 

Nim  : 3301405102 

Prodi : Pend. Akuntansi 

 

 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2009 
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KATA PENGANTAR 

 

Perihal  : Permohonan Pengisian Angket 

Lampiran : Satu berkas 

Kepada Yth : Bapak/Ibu Guru di SMA Negeri dan Swasta 

di Purwokerto 

 
Dengan hormat, 
 

Dalam rangka penelitian untuk menyusun skripsi dengan judul 

“PENGARUH PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, MOTIVASI KERJA 

TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI-AKUNTANSI SMA NEGERI 

DAN SWASTA SE-PURWOKERTO”, saya memohon dengan sangat kepada 

Bapak/Ibu untuk mengisi angket yang telah disediakan. Angket ini merupakan 

angket untuk penilaian: 

1. Pendidikan dan pelatihan guru Ekonomi-Akuntansi 

2. Motivasi guru Ekonomi-Akuntansi 

Angket tersebut terlampir. 

Angket ini bukan tes psikologi dari atasan Bapak/Ibu. Maka dari itu 

Bapak/Ibu tidak perlu takut atau ragu-ragu dalam memberikan informasi yang 

sejujurnya. Jawaban yang Bapak/Ibu berikan tidak akan mempengaruhi penilaian 

kepala sekolah terhadap kinerja Bapak/Ibu. Kerahasiaan yang berkaitan dengan 

pengisian angket ini akan saya jaga sepenuhnya. Bila identitas dicantumkan ini 

hanya sekedar untuk mencocokan dengan data lain.    

Setiap informasi yang diberikan merupakan bantuan yang tidak ternilai 

harganya bagi penelitian ini. Atas perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan 

terimakasih. 

Semarang,    Juni 2009 
Hormat saya, 

 
 
 

Apri Triyani 
NIM. 3301405102 
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I. Identitas: 
a Nama Sekolah  : SMA ........................................ 
b Nama Guru  : .................................................. 
c Umur   : ................. tahun 
d Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan * 
e Pangkat/Golongan : ................................................. 
f Lama Bekerja  : ................ tahun 
g Pendidikan Terakhir : ................................................. 
h Status Perkawinan : Nikah/Belum Nikah * 

*) coret salah satu 
 
  

II. Petunjuk pengisian 
Pilihlah jawaban Bapak/Ibu di bawah ini dengan cara memberi tanda silang 
(x) pada jawaban yang dianggap paling sesuai. 
 

Pendidikan dan Pelatihan 
1. Berapa kali Bapak/Ibu mengikuti pendidikan dan pelatihan selama 3 tahun 

terakhir? 
a > 10   c. 4 – 6   e. tidak pernah 
b 7 – 9   d. 1 – 3 

2. a.  Berapa lama pendidikan dan pelatihan yang pernah Bapak/Ibu ikuti? 
a. > 161 jam atau > 20 hari     d. 8 – 29 jam atau 1 – 3 hari 
b. 81 – 160 jam atau 11 – 20 hari    e. Tidak pernah 
c. 30 – 80 jam atau 4 – 10  hari 

b. Berapa jam pendidikan dan pelatihan yang relevan (materi diklat 
mendukung pelaksanaan tugas profesional guru) dengan profesi anda 
sebagai guru? 
a. > 161 jam atau > 20 hari     d. 8 – 29 jam atau 1 – 3 hari 
b. 81 – 160 jam atau 11 – 20 hari    e. Tidak pernah 
c. 30 – 80 jam atau 4 – 10  hari 

c. Jika relevan, sampai tingkat mana pendidikan dan pelatihan yang pernah 
Bapak/Ibu ikuti? 
a Internasional     
b Nasional   
c Provinsi 
d Kabupaten 
e Tidak pernah 

3. a. Berapa jam kegiatan pendidikan dan pelatihan tingkat nasional yang pernah 
Bapak/Ibu ikuti selama 3 tahun terakhir? 
a 60 jam atau > 8 hari   d. 8 – 35 jam atau 1 – 3 hari 
b 48 – 59 jam atau 6 – 7 hari  e. Tidak pernah 
c 36 – 47 jam atau 4 – 5 hari 

b Berapa jam pendidikan dan pelatihan tingkat nasional yang relevan (materi 
diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru) dengan profesi anda 
sebagai guru? 
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a 60 jam atau > 8 hari   d. 8 – 35 jam atau 1 – 3 hari 
b 48 – 59 jam atau 6 – 7 hari  e. Tidak pernah 
c 36 – 47 jam atau 4 – 5 hari 

4. a. Berapa jam kegiatan pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi yang 
Bapak/Ibu ikuti selama 3 tahun terakhir? 
a > 60 jam atau > 8 hari  d. 8 – 35 jam atau 1 – 3 hari  
b 48 – 59 jam atau 6 – 7 hari  e. Tidak pernah 
c 36 – 47 jam atau 4 – 5 hari 

b Berapa jam pendidikan dan pelatihan tingkat provinsi yang relevan (materi 
diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru) dengan profesi anda 
sebagai guru? 
a 60 jam atau > 8 hari   d. 8 – 35 jam atau 1 – 3 hari 
b 48 – 59 jam atau 6 – 7 hari  e. Tidak pernah 
c 36 – 47 jam atau 4 – 5 hari 

5. a. Berapa jam kegiatan pendidikan dan pelatihan tingkat kabupaten yang 
pernah Bapak/Ibu ikuti selama 3 tahun terakhir? 
a 60 jam atau > 8 hari   d. 8 – 35 jam atau 1 – 3 hari 
b 48 – 59 jam atau 6 – 7 hari  e. Tidak pernah 
c 36 – 47 jam atau 4 – 5 hari 

b. Berapa jam pendidikan dan pelatihan tingkat kabupaten yang relevan 
(materi diklat mendukung pelaksanaan tugas profesional guru) dengan 
profesi anda sebagai guru? 
a. 60 jam atau > 8 hari   d. 8 – 35 jam atau 1 – 3 hari 
b. 48 – 59 jam atau 6 – 7 hari  e. Tidak pernah 
c. 36 – 47 jam atau 4 – 5 hari 

 
 

Motivasi Kerja 
1. Berapa persen pengaruh gaji yang diperoleh Bapak/Ibu terhadap pemenuhan 

kesejahteraan keluarga? 
a > 91%   c. 51% - 70%  e. < 30% 
b 81% - 90%  d. 31% - 50% 

2. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan gaji yang yang diperoleh saat ini? 
a Sangat puas  c. Kurang puas e. Sangat tidak puas 
b Puas   d. Tidak puas 

3. Menurut Bapak/Ibu apakah pendapatan yang diperoleh sekarang sesuai 
dengan tanggungjawab dan pekerjaan? 
a Sangat sesuai  c. Kurang sesuai e. Sangat tidak sesuai 
b Sesuai   d. Tidak sesuai 

4. Dalam satu bulan berapa kali Bapak/Ibu tidak bisa memanfaatkan waktu 
istirahat karena pekerjaan yang menumpuk? 
a > 4 kali   c. 2 kali  e. Tidak pernah 
b 3 kali   d. 1 kali 

5. Dari pilihan berikut ini, manakah yang menjadi prioritas utama Bapak/Ibu 
sekarang ini? 
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a Mengaktualisasikan diri dengan kemampuan, ketrampilan dan potensi 
untuk berprestasi. 

b Harga diri, pengakuan status dan perhatian. 
c Teman, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan. 
d Keamanan dan perlindungan dari gangguan fisik dan emosi. 
e Sandang, pangan, dan papan. 

6. Bapak/Ibu merasa aman bekerja dengan pekerjaan sebagai guru karena akan 
mendapatkan pensiun sebagai jaminan hari tua. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju  

7. Dengan pekerjaan sekarang, Bapak/Ibu merasa mempunyai masa depan yang 
lebih baik dibandingkan bekerja di tempat lain. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju 

8. Pekerjaan Bapak/Ibu saat ini dapat meningkatkan status hidup anda di 
masyarakat. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju  

9. Dengan pekerjaan dan penghasilan Bapak/Ibu sekarang, maka Bapak/Ibu 
mempunyai kesempatan untuk berhubungan lebih luas, baik di dalam maupun 
di luar tempat kerja. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju   

10. Pimpinan tempat Bapak/Ibu bekerja akan memberikan penilaian atau 
penghargaan yang tinggi, jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas dan 
tanggungjawab dengan sebaik-baiknya. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju 

11. Semangat saling menghargai dan kebersamaan antara rekan kerja membuat 
Bapak/Ibu termotivasi untuk lebih giat dalam bekerja. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju 

12. Apakah selama bekerja sebagai guru, Bapak/Ibu pernah mendapatkan 
penghargaan dari instansi lain? 
a Pernah, lebih dari 6 kali   d. 1–2 kali 
b 5 - 6 kali    e. Tidak pernah 
c 3 – 4 kali 

13. Dengan pekerjaan saat ini Bapak/Ibu mempunyai kesempatan yang banyak 
untuk mengembangkan bakat dan ketrampilan. 
a Sangat setuju  c. Kurang setuju  e. Tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak setuju 

14. Tugas dan pekerjaan Bapak/Ibu saat ini sesuai dengan bakat, ketrampilan, 
minat dan pendidikan Bapak/Ibu. 
a Sangat setuju  c. Kurang Setuju  e. Sangat tidak setuju 
b Setuju   d. Tidak Setuju 
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REKAPITULASI DATA HASIL UJI COBA INSTRUMEN 

No 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

1 2a 2b 3a 3b 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 7a 7b 7c 8a 8b 

1 2 2 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 

2 4 2 4 2 4 1 0 0 2 3 3 2 2 2 2 4 4 1 0 

3 3 2 3 2 3 1 0 0 2 2 2 1 0 0 1 0 0 1 0 

4 2 2 3 2 3 1 0 0 2 5 5 2 2 2 2 2 2 1 0 

5 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 2 2 2 2 1 1 1 0 

6 4 2 4 2 4 1 0 0 2 3 3 2 1 1 2 2 1 1 0 

7 2 2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 2 3 3 2 1 1 1 0 

8 2 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1 1 0 

9 2 2 3 2 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 

10 2 2 3 2 3 1 0 0 2 0 3 2 4 4 2 1 1 1 0 

11 4 2 5 2 5 1 0 0 2 0 0 2 5 5 2 2 2 1 0 

12 2 1 2 1 2 1 0 0 2 2 1 1 0 0 1 0 0 1 0 

13 2 2 2 2 2 1 0 0 2 4 4 2 1 1 1 0 0 1 0 

14 3 2 2 3 3 1 0 0 1 0 0 2 2 2 2 2 2 1 0 

15 5 2 5 4 5 1 0 0 2 5 5 2 3 3 2 2 2 1 0 
 

No 
MOTIVASI KERJA   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 16 

TOTA
L 

1 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 4 3 4 1 3 3 53 

2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 4 46 

3 5 4 4 5 5 5 4 4 4 3 2 4 4 2 4 4 63 

4 3 4 4 2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 61 
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5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 69 

6 5 5 4 4 5 2 4 5 4 3 4 4 3 4 4 4 64 

7 5 3 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 65 

8 5 4 4 2 5 5 4 3 3 4 2 3 3 2 4 4 57 

9 3 3 1 2 4 4 4 4 3 4 3 4 4 1 4 4 52 

10 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 59 

11 4 4 3 2 4 4 3 5 4 4 3 4 4 1 3 3 55 

12 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 38 

13 3 4 4 2 5 4 3 2 4 4 2 4 4 2 4 4 55 

14 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 1 4 4 1 4 4 60 

15 4 4 4 3 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 67 
 

No 
KINERJA GURU     

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOTAL 

1 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 47 

2 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 3 46 

3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 51 

4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 44 

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

6 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 46 

7 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 42 

8 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 43 

9 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 46 

10 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 44 

11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 40 

12 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 42 

13 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 33 

14 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 50 

15 4 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 45 
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ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE 
KINERJA GURU 

PERENCANAAN 
PEMBELAJARAN 

PELAKSANAAN 
PEMBELAJARAN EVALUASI TOTAL 

Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor Krit 
38 95,00% SB 48 80,00% B 27 75,00% B 22,6 SB 
36 90,00% SB 48 80,00% B 24 66,67% CB 21,6 B 
40 100,00% SB 60 100,00% SB 36 100,00% SB 27,2 SB 
34 85,00% SB 48 80,00% B 21 58,33% CB 20,6 B 
32 80,00% B 51 85,00% SB 24 66,67% CB 21,4 B 
36 90,00% SB 54 90,00% SB 24 66,67% CB 22,8 SB 
28 70,00% B 51 85,00% SB 21 58,33% CB 20 B 
36 90,00% SB 54 90,00% SB 21 58,33% CB 22,2 SB 
36 90,00% SB 51 85,00% SB 27 75,00% B 22,8 SB 
36 90,00% SB 48 80,00% B 21 58,33% CB 21 B 
32 80,00% B 36 60,00% CB 24 66,67% CB 18,4 B 
34 85,00% SB 45 75,00% B 24 66,67% CB 20,6 B 
26 65,00% CB 42 70,00% B 15 41,67% KB 16,6 B 
32 80,00% B 54 90,00% SB 18 50,00% KB 20,8 B 
36 90,00% SB 57 95,00% SB 27 75,00% B 24 SB 
38 95,00% SB 54 90,00% SB 27 75,00% B 23,8 SB 
29 72,50% B 45 75,00% B 30 83,33% B 20,8 B 
28 70,00% B 45 75,00% B 25 69,44% B 19,6 B 
24 60,00% CB 42 70,00% B 23 63,89% CB 17,8 B 
30 75,00% B 45 75,00% B 34 94,44% SB 21,8 SB 
26 65,00% CB 33 55,00% CB 27 75,00% B 17,2 B 
30 75,00% B 36 60,00% CB 27 75,00% B 18,6 B 
30 75,00% B 51 85,00% SB 35 97,22% SB 23,2 SB 
34 85,00% SB 48 80,00% B 29 80,56% CB 22,2 SB 
26 65,00% CB 36 60,00% CB 18 50,00% KB 16 CB 
30 75,00% B 42 70,00% B 23 63,89% CB 19 B 
38 95,00% SB 45 75,00% B 33 91,67% SB 23,2 SB 
22 55,00% CB 36 60,00% CB 21 58,33% CB 15,8 CB 
24 60,00% CB 42 70,00% B 30 83,33% B 19,2 B 
34 85,00% SB 39 65,00% CB 24 66,67% CB 19,4 B 
30 75,00% B 36 60,00% CB 25 69,44% B 18,2 B 

      
31,77  79,44% B 

      
45,87  76,45% B 

      
25,32  70,34% B 

               
23,47  SB 

Distribusi Jawaban Responden 
sangat baik 14 sangat baik 10 sangat baik 4 sangat baik 11 

baik 11 baik 14 baik 10 baik 18 
cukup baik 6 cukup baik 7 cukup baik 14 cukup baik 2 
kurang baik 0 kurang baik 0 kurang baik 3 kurang baik 0 
tidak baik 0 tidak baik 0 tidak baik 0 tidak baik 0 

Distribusi Persentase Jawaban Responden 
sangat baik 45,16% sangat baik 32,26% sangat baik 12,90% sangat baik 35,48% 

baik 35,48% baik 45,16% baik 32,26% baik 58,06% 
cukup baik 19,35% cukup baik 22,58% cukup baik 45,16% cukup baik 6,45% 
kurang baik 0,00% kurang baik 0,00% kurang baik 9,68% kurang baik 0,00% 
tidak baik 0,00% tidak baik 0,00% tidak baik 0,00% tidak baik 0,00% 
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ANALISIS DESKRIPTIF PERSENTASE 
MOTIVASI KERJA 

KEBUTUHAN 
FISIOLOGIS 

KEBUTUHAN RASA 
AMAN 

KEBUTUHAN 
SOSIALISASI 

KEBUTUHAN PENGAKUAN 
HARGA DIRI 

KEBUTUHAN 
AKTUALISASI DIRI 

TOTAL 

Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit Skor % Krit 
19 76,00% T 5 50,00% R 7 70,00% T 8 53,33% S 6 60,00% S 45 64,29% S 
14 56,00% S 6 60,00% S  5 50,00% R 8 53,33% S 7 70,00% T 40 57,14% S 
23 92,00% ST 8 80,00% T 7 70,00% T 10 66,67% S 8 80,00% T 56 80,00% T 
18 72,00% T 8 80,00% T 8 80,00% T 11 73,33% T 8 80,00% T 53 75,71% T 
23 92,00% ST 8 80,00% T 8 80,00% T 13 86,67% ST 10 100,00% ST 62 88,57% ST 
23 92,00% ST 9 90,00% ST 7 70,00% T 11 73,33% T 8 80,00% T 58 82,86% T 
18 72,00% T 10 100,00% ST 8 80,00% T 12 80,00% T 8 80,00% T 56 80,00% T 
20 80,00% T 7 70,00% T 7 70,00% T 8 53,33% S 8 80,00% T 50 71,43% T 
13 52,00% R 8 80,00% T 7 70,00% T 9 60,00% S 8 80,00% T 45 64,29% S 
18 72,00% T 8 80,00% T 8 80,00% T 11 73,33% T 8 80,00% T 53 75,71% T 
17 68,00% S 8 80,00% T 8 80,00% T 9 60,00% S 6 60,00% S 48 68,57% T 
11 44,00% R 6 60,00% S 5 50,00% R 7 46,67% R 4 40,00% R 33 47,14% R 
18 72,00% T 5 50,00% R 8 80,00% T 10 66,67% S 8 80,00% T 49 70,00% T 
22 88,00% ST 8 80,00% T 8 80,00% T 9 60,00% S 8 80,00% T 55 78,57% T 
20 80,00% T 8 80,00% T 9 90,00% ST 13 86,67% ST 8 80,00% T 58 82,86% T 
24 96,00% ST 6 60,00% S 8 80,00% T 11 73,33% T 9 90,00% ST 58 82,86% T 
17 68,00% S 6 60,00% S 8 80,00% T 13 86,67% ST 7 70,00% T 51 72,86% T 
13 52,00% R 8 80,00% T 6 60,00% S 9 60,00% S 6 60,00% S 42 60,00% S 
12 48,00% R 6 60,00% S 4 40,00% R 8 53,33% S 7 70,00% T 37 52,86% S 
11 44,00% R 7 70,00% T 8 80,00% T 13 86,67% ST 5 50,00% R 44 62,86% S 
15 60,00% S 6 60,00% S 4 40,00% R 10 66,67% S 7 70,00% T 42 60,00% S 
8 32,00% SR 7 70,00% T 7 70,00% T 11 73,33% T 8 80,00% T 41 58,57% S 

20 80,00% T 7 70,00% T 9 90,00% ST 12 80,00% T 6 60,00% S 54 77,14% T 
18 72,00% T 7 70,00% T 8 80,00% T 11 73,33% T 7 70,00% T 51 72,86% T 
9 36,00% SR 5 50,00% R 4 40,00% R 9 60,00% S 6 60,00% S 33 47,14% R 

12 48,00% R 7 70,00% T 8 80,00% T 14 93,33% ST 5 50,00% R 46 65,71% S 
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12 48,00% R 5 50,00% R 8 80,00% T 12 80,00% T 6 60,00% S 43 61,43% S 
23 92,00% ST 6 60,00% S 8 80,00% T 9 60,00% S 8 80,00% T 54 77,14% T 
14 56,00% S 4 40,00% R 6 60,00% S 12 80,00% T 8 80,00% T 44 62,86% S 
18 72,00% T 8 80,00% T 7 70,00% T 8 53,33% S 5 50,00% R 46 65,71% S 
12 48,00% S 6 60,00% S 6 60,00% S 10 66,67% S 6 60,00% S 40 57,14% S 

 
16,61  66,45% S 

   
6,87  68,71% S   7,06  70,65% S    10,35  69,03% S 

      
7,06  70,65% T 

    
47,97  68,53% T 

Distribusi Jawaban Responden 
sangat tinggi 6 Sangat tinggi 2 Sangat tinggi 2 Sangat tinggi 5 Sangat tinggi 2 Sangat tinggi 1 

tinggi 10 tinggi 16 tinggi 21 tinggi 10 tinggi 18 tinggi 15 
sedang 6 Sedang 8 Sedang 3 Sedang 15 Sedang 7 Sedang 13 
rendah 7 rendah 5 rendah 5 rendah 1 rendah 4 rendah 2 

sangat rendah 2 sangat rendah 0 sangat rendah 0 sangat rendah 0 sangat rendah 0 sangat rendah 0 
Distribusi Persentase Jawaban Responden 

sangat tinggi 19,35% sangat tinggi 6,45% sangat tinggi 6,45% sangat tinggi 16,13% sangat tinggi 6,45% sangat tinggi 3,23% 

tinggi 32,26% tinggi 51,61% tinggi 67,74% tinggi 32,26% tinggi 58,06% tinggi 
48,39

% 

sedang 19,35% sedang 25,81% sedang 9,68% sedang 48,39% sedang 22,58% sedang 
41,94

% 
rendah 22,58% rendah 16,13% rendah 16,13% rendah 3,23% rendah 12,90% rendah 6,45% 

sangat rendah 6,45% sangat rendah 0,00% sangat rendah 0,00% sangat rendah 0,00% sangat rendah 0,00% sangat rendah 0,00% 
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Lampiran 5 
 
HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Pendidikan 

dan Pelatihan Motivasi Kerja Kinerja Guru 
N 31 31 31 
Normal Parametersa Mean 21.7742 40.5484 39.0968 

Std. Deviation 6.30719 7.35227 4.77741 
Most Extreme 
Differences 

Absolute .131 .137 .087 
Positive .131 .100 .087 
Negative -.096 -.137 -.059 

Kolmogorov-Smirnov Z .729 .765 .485 
Asymp. Sig. (2-tailed) .663 .602 .973 
a. Test distribution is Normal.    

 
Uji Multikolonieritas 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 19.514 3.546  5.503 .000   

Pendidikan 
dan Pelatihan .325 .102 .430 3.180 .004 .883 1.132 

Motivasi Kerja .308 .088 .474 3.512 .002 .883 1.132 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru      
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Uji Heterokesdastisitas 
 

 
Uji Linieritas 
 

ANOVA Table 
   Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 
Kinerja 
Guru * 
Pendidikan 
dan 
Pelatihan 

Between 
Groups 

(Combined) 526.343 14 37.596 3.798 .006 
Linearity 239.547 1 239.547 24.202 .000 
Deviation from 
Linearity 286.796 13 22.061 2.229 .065 

Within Groups 158.367 16 9.898   

Total 684.710 30    
Kinerja 
Guru * 
Motivasi 
Kerja 

Between 
Groups 

(Combined) 492.743 16 30.796 2.246 .068 
Linearity 264.035 1 264.035 19.256 .001 
Deviation from 
Linearity 228.708 15 15.247 1.112 .424 

Within Groups 191.967 14 13.712   
Total 684.710 30    
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Lampiran 6 
 
Hasil Analisis Regresi Antara X1, X2 Terhadap Y 
 
 

Descriptive Statistics 
 Mean Std. Deviation N 
Kinerja Guru 39.0968 4.77741 31 
Pendidikan dan Pelatihan 21.7742 6.30719 31 
Motivasi Kerja 40.5484 7.35227 31 

 
 

Correlations 
  

Kinerja Guru 
Pendidikan dan 

Pelatihan Motivasi Kerja 
Pearson Correlation Kinerja Guru 1.000 .591 .621 

Pendidikan dan Pelatihan .591 1.000 .341 
Motivasi Kerja .621 .341 1.000 

Sig. (1-tailed) Kinerja Guru . .000 .000 
Pendidikan dan Pelatihan .000 . .030 
Motivasi Kerja .000 .030 . 

N Kinerja Guru 31 31 31 
Pendidikan dan Pelatihan 31 31 31 
Motivasi Kerja 31 31 31 

 
 

Variables Entered/Removedb 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Motivasi Kerja, 
Pendidikan dan 
Pelatihana 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
b. Dependent Variable: Kinerja Guru 

 
 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .741a .549 .516 3.32223 .549 17.018 2 28 .000 
a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Pendidikan dan Pelatihan    
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Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

Change Statistics 
R Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 .741a .549 .516 3.32223 .549 17.018 2 28 .000 
b. Dependent Variable: Kinerja Guru      

 
 

ANOVAb 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 375.667 2 187.833 17.018 .000a 

Residual 309.043 28 11.037   
Total 684.710 30    

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Pendidikan dan Pelatihan  
b. Dependent Variable: Kinerja Guru    
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Correlations 

B 
Std. 
Error Beta 

Zero-
order Partial Part 

1 (Constant) 19.514 3.546  5.503 .000    

Pendidikan dan 
Pelatihan .325 .102 .430 3.180 .004 .591 .515 .404 

Motivasi Kerja .308 .088 .474 3.512 .002 .621 .553 .446 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru         
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 
Dimen
sion Eigenvalue 

Condition 
Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
Pendidikan dan 

Pelatihan Motivasi Kerja 
1 1 2.940 1.000 .00 .01 .00 

2 .045 8.095 .11 .99 .09 
3 .016 13.766 .88 .00 .91 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru    
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Residuals Statisticsa 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 30.4732 47.8032 39.0968 3.53868 31 
Std. Predicted Value -2.437 2.460 .000 1.000 31 
Standard Error of Predicted 
Value .614 2.043 .974 .352 31 

Adjusted Predicted Value 29.7150 46.4422 39.1127 3.61922 31 
Residual -5.41186 5.51233 .00000 3.20958 31 
Std. Residual -1.629 1.659 .000 .966 31 
Stud. Residual -2.065 1.799 -.001 1.038 31 
Deleted Residual -8.70072 6.48191 -.01592 3.74244 31 
Stud. Deleted Residual -2.203 1.879 .003 1.060 31 
Mahal. Distance .057 10.372 1.935 2.341 31 
Cook's Distance .000 .864 .062 .158 31 
Centered Leverage Value .002 .346 .065 .078 31 
a. Dependent Variable: Kinerja Guru    

Charts 
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TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 

 

Kode 
Resp 

Motivasi kerja 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 total 

R1 4 4 4 4 3 3 2 4 3 3 4 1 3 3 45 
R2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 4 46 
R3 5 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 58 
R4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 2 3 41 
R5 4 3 5 4 3 3 2 3 3 2 3 1 3 2 41 
R6 3 2 3 1 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 32 
R7 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 2 1 3 2 35 
R8 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 41 
R9 2 3 1 2 4 4 4 3 4 4 4 1 4 4 44 

R10 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 4 4 4 41 
R11 4 4 3 2 4 3 2 4 4 4 4 1 3 3 45 
R12 4 4 4 1 2 3 3 3 5 4 5 1 2 2 43 
R13 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 32 
R14 4 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 1 3 3 44 

R15 2 3 2 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 46 
R16 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 1 3 4 44 
R17 4 4 3 2 4 3 3 4 4 4 4 1 3 4 47 
R18 2 2 2 1 2 2 2 3 3 3 3 1 3 3 32 
R19 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 2 33 
R20 3 2 3 2 1 4 3 4 4 4 4 1 2 3 40 
R21 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 25 
R22 1 1 2 3 1 3 3 4 3 4 4 1 4 4 38 
R23 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 44 
R24 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 48 
R25 2 2 1 1 3 3 2 1 2 2 2 1 1 2 25 
R26 3 2 1 2 4 4 3 4 4 3 3 1 2 3 39 
R27 2 1 2 4 3 2 3 3 5 4 5 1 3 3 41 
R28 5 4 4 5 5 3 3 4 4 4 4 1 4 4 54 
R29 2 2 2 1 3 2 2 2 2 4 4 1 4 4 35 
R30 4 4 4 1 5 4 4 3 2 3 3 2 2 3 44 
R31 3 3 3 1 2 3 3 2 2 3 2 1 3 3 34 
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TABULASI DATA HASIL PENELITIAN 

              Kinerja Guru (Y) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 total  
4 4 3 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 44 
4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 2 3 42 
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 52 
3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 2 3 40 

3 4 4 2 3 3 4 4 2 4 3 2 3 41 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 2 3 44 
3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 38 
4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 2 43 
3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 44 
4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 2 2 3 41 
4 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 36 
4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 40 
3 3 2 3 2 2 2 3 4 3 2 1 2 32 
3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 1 40 
4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 46 
4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 46 
3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 2 2 1 39 
3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 37 
2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 33 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
4 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 33 
4 2 4 2 3 3 3 3 2 1 3 3 3 36 
3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 1 2 37 
3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 2 3 41 
4 3 3 2 3 4 2 3 2 1 2 1 1 31 
3 2 3 3 4 2 3 4 3 2 2 2 3 36 
4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 41 
3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 34 
3 3 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 2 33 
4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 38 
4 3 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 35 
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PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
 

total 1 2a 2b 2c 3a 3b 4a 4b 5a 5b 

2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 21 

4 4 2 4 3 3 2 2 4 4 32 

4 4 2 4 2 2 3 3 4 4 32 

2 3 2 3 5 5 2 2 2 2 28 

2 2 2 3 5 5 2 5 4 4 34 

4 4 2 4 3 3 2 2 2 2 28 

2 2 2 2 1 1 5 5 3 3 26 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 3 2 3 1 1 1 1 2 2 18 

2 3 2 3 2 2 4 4 2 2 26 

4 5 2 2 1 1 1 1 2 2 21 

2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 18 

2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 19 

4 4 3 3 1 1 2 5 2 2 27 

5 5 2 5 5 5 1 1 1 1 31 

3 2 2 5 5 5 1 1 1 1 26 

3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 21 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 19 

4 3 2 3 3 3 1 1 2 2 24 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 21 

3 3 2 3 1 1 1 1 3 3 21 

3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 17 

3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 14 

2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 22 

3 2 2 2 1 1 1 1 2 2 17 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 20 

2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 22 

2 2 2 2 4 4 1 1 2 2 22 
 

 




