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SARI  
 

Eky Septiarini. 2009. Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Motivasi Kerja 
Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) eksKaresidenan  Semarang. 
Skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas 
Negeri Semarang. 
 
Kata Kunci :  Jabatan Fusional, Motivasi Kerja 

Salah satu penilaian untuk kenaikan jabatan fungsional adalah penilaian atas 
prestasi yang dicapai oleh seorang pamong belajar dalam mengerjakan butir 
rincian kegiatan yang dilakukan. Dengan demikian bagi pamong belajar yang 
memiliki keinginan untuk cepat naik jabatan tentunya akan lebih termotivasi 
dalam mengerjakan setiap tugas dan tanggungjawabnya untuk mencapai standar 
prestasi yang menjadi syarat dalam kenaikan jabata. Dari kenyataan tersebut 
penulis tertarik mengkaji permasalahan tentang : 1) Bagaimana tingkat jabatan 
fungsional pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ?, 2) Bagaimana 
motivasi kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar  (SKB) ?, dan 3) 
Adakah hubungan antara jabatan fungsional dengan motivasi kerja pamong belajar 
di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ?. 

Penelitian kuantitatif ini menggunakan populasi seluruh pamong belajar 
yang ada di Sanggar Kegiatan Belajar Eks-Karesidenan Semarang yang tersebar di 
lima Kabupaten, yang jumlahnya 51 orang. Jumlah sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini sebesar 65% dari anggota populasi yang diambil menggunakan 
teknik Quota Proporsive Random Sampling. Adapun penelitian fokuskan pada 
variabel kenaikan jabatan fungsional dan motivasi kerja pamong belajar. Data 
penelitian dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dan metode angket. 
Sebelum digunakan untuk penelitian angket ini telah diuji validitas dan 
reliabilitasnya. Analisis terhadap data penelitian dilakukan menggunakan analisis 
deskriptif dan analisis statistik menggunakan rumus korelasi. 

Hasil penelitian menunjukkan pamong di SKB Eks-Karisidenan semarang 
sebagian besar memiliki tingkat jabatan fusional sebagai pamong belajar muda 
yaitu 14 orang (38,89%), selebihnya yaitu 10 orang (27,78%) sebagai pamong 
belajar madya dan 12 orang (33,33%) sebagai pamong belajar pelaksana. Ditinjau 
dari motivasi kerjanya sebagian besar tinggi yaitu 18 orang (50,00%),   selebihnya 
sangat tinggi yaitu 14 orang (38,89%), dan sedang  yaitu 4 orang (11,11%). Dari 
hasil analisis korelasi diperoleh koefisien korelasi 0,516 > rtabel = 0,329. Dengan 
demikian dapat dijelaskan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jabatan 
fungsional dengan motivasi kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar 
(SKB) Eks-Karisidenan Semarang. 

Saran yang dapat penulis ajuakan antara lain : 1) Mengingat motivasi kerja 
pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) eks-Karisidenan Semarang 
sudah tinggi, hendaknya mereka mempertahankannya atau bahkan 
meningkatkannya agar menjadi sangat tinggi sehingga proses kenaikan jabatan 
fungsionalnya menjadil lebih cepat, 2) Mengingat kontribusi tingkat kenaikan 
jabatan kerja terhadap motivasi kerja pamong belajar di SKB eks-Karisidenan 
Semarang hanya 26,6%, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap 
variabel-variabel lain yang memberikan kontribusi lebih tinggi terhadap motivasi, 
dan 3) Mengingat taraf signifikansi dalam penelitian ini masih 5%, maka bagi 
penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan taraf signifikansi yang lebih tinggi 
yaitu 1% agar kesimpulan dari hasil penelitian yang diperoleh lebih meyakinkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Keberhasilan pembangunan di segala bidang secara esensial dapat 

ditentukan oleh sumber daya manusia, bertolak dari situlah pemerintah selalu 

berusaha meningkatkan pendayagunaan sumber daya manusia. Salah satu upaya 

tersebut adalah memasyarakatkan budaya kerja di kalangan aparatur pemerintah 

termasuk Pegawai Negri Sipil (Guru/Pamong belajar). Terbitnya SK Menpen No. 

4 tahun 1991 tentang pemasyarakatan budaya kerja tak terlepas dari usaha untuk 

meningkatkan produktivitas pegawai dan penyempurnaan perilaku manusia 

sebagai salah satu sumber daya yang dominan.  

Meningkatnya produktivitas aparatur negara tidaklah cukup dengan 

melengkapi fasilitas saja, akan tetapi yang lebih esensial adalah sikap mental 

manusianya sendiri dalam melaksanakan tugas yang diembannya demi 

meningkatkan kemampuan dirinya, untuk membangun bangsa dan negara.  

Pembangunan di bidang Pendidikan adalah usaha mencerdaskan kehidupan 

bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya. Untuk 

mewujudkan pembangunan tersebut, diperlukan peningkatan dan penyempurnaan 

pendidikan. Salah satu usaha untuk menyempurnakan dan meningkatkan tujuan 

pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan keluarnya Undang-Undang 

No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan bahwa 

sistem penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan melalui dua jalur yaitu 
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jalur Formal dan jalur Pendidikan Non Formal. Ini berarti bahwa Pendidikan Non 

Formal (PNF) memiliki kedudukan yang sama dengan Pendidikan Formal dengan 

kata lain bahwa Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal saling mengisi 

dan saling melengkapi.  

Dengan terbitnya PP 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Non Formal (PNF) 

maka lebih jelaslah arah dan tujuan pendidikan non formal. Pendidikan Non 

Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan 

belajar mengajar yang tidak berjenjang dan berkesinambungan baik yang 

dilembagakan maupun tidak. Sedangkan satuan Pendidikan Non Formal (PNF) 

meliputi kursus, kelompok belajar, keluarga, dan satuan Pendidikan Non Formal 

yang sejenis. Dalam melaksanakan Pendidikan Non Formal (PNF) Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB)/Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) sebagai 

UPT diklusepora di daerah sangat penting perannya.  

Untuk merealisasi tugas dan fungsi SKB/BPKB diperlukan tenaga yang 

tangguh dan profesional.  Dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 127/Menpan/1988 tanggal 27 November 

1933 tentang Motivasi Kerja bagi Pamong Belajar.  

Motivasi kerja adalah semangat kerja yang diberikan berdasarkan penilaian 

atas prestasi yang dicapai oleh seorang pamong belajar dalam mengerjakan butir 

rincian kegiatan yang dipergunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan  

jabatan fungsional. 

Kenaikan jabatan pamong belajar dengan motivasi ini dimungkinkan 

pamong belajar yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil bisa menduduki 
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jabatan tertinggi yaitu Pembina Utama Muda IV/c dengan jabatan Pamong Belajar 

Utama Muda.  

Jenjang jabatan beserta pangkat dan golongan ruang pamong belajar serta 

persyaratan motivasi kerja dengan kredit poin kumulatif minimal setiap jabatan 

dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu dari asisten pamong 

belajar/pengatur muda, II/a sampai dengan Pamong belajar utama muda/Pembina 

utama muda, IV/c. Kenaikan jabatan dapat diberikan setiap tahun berdasarkan 

pendekatan motivasi kerja pamong belajar sedangkan kenaikan pangkat setingkat 

dapat diberikan secepatnya dua tahun dengan Perolehan motivasi kerja minimal, 

kecuali dari golongan II/a, II/b, II/c dapat diberikan kenaikan pangkat ke III/a 

berdasarkan perolehan motivasi kerja pamong belajar. Dan pamong belajar dapat 

loncat jabatan apabila motivasi kerjanya yang diperoleh memenuhi persyaratan 

minimal atau motivasi kerja pamong belajar untuk dua tingkat lebih tinggi. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16/1994 

tentang jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil bahwa penetapan jabatan 

fungsional bagi para guru/pamong belajar adalah dalam rangka pengembangan 

profesionalisme dan pembinaan karier para Pegawai Negeri Sipil tersebut. 

Kenaikan jabatan dengan motivasi kerjanya hakekatnya bukan untuk 

mempermudah seorang guru/pamong belajar dalam naik jabatan tetapi memberi 

peluang bagi guru/pamong belajar untuk berprestasi sehingga kenaikan jabatannya 

tidak harus sama yaitu setiap empat tahun, mereka yang nyata-nyata berprestasi 

dapat naik jabatan sebelum empat tahun menurut prosedur dan teknik yang 

berlaku. 
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Berbagai program Sangggar Kegiatan Belajar (SKB) tengah menuntut  

motivasi kerja serta kesiapan para pamong belajar untuk terus meningkatkan 

kualitas diri, baik dari segi kemantapan pengetahuan pola pikir yang sebelumnya 

bukan orang-orang pelaku Pendidikan Non Formal. Adanya direktorat PTK-PNF 

memberikan satu nuansa dan harapan baru bagi upaya peningkatan kualitas dan 

profesionalisme ketenagaan PNF. Direktorat PTK-PNF memiliki tanggung jawab 

besar dalam mengatasi masalah tersebut. Berdasarkan pada Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional nomor 8 tahun 2005, direktorat PTK-PNF Ditjen PMPTK 

diberikan kewenangan dalam rangka melakukan pembenahan, pembinaan dan 

peningkatan mutu pamong belajar. 

Kebijakan peningkatan mutu pamong belajar saat ini dan masa mendatang 

harus dilakukan secara sistematik, agar secara bertahap kualifikasi dan 

kompetensinya dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan motivasi kerja dan 

Standar Nasional Pendidikan.  

Pamong belajar dikatakan berprestasi apabila dapat melaksanakan tugas-

tugasnya dengan baik. Sesuai dengan surat edaran bersama Mendikbud dan 

BAKN No. 57253/MPK/1990 dan no. 43/SE/1990 tentang bidang kegiatan 

pamong belajar adalah melaksanakan setiap butir kegiatan yang berasal dari unsur 

pendidikan, proses belajar mengajar, pengembangan profesi dan penunjang 

penyuluhan dan proses belajar mengajar, yang semua unsur itu harus disertai bukti 

fisik untuk memperoleh motivasi kerja. 

Dengan adanya motivasi kerja yang tinggi diharapkan tenaga pamong 

belajar baik yang berada di SKB/BPKB yang merupakan ujung tombak 
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diklusepora di lapangan dapat semakin profesional dan bertanggungjawab dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, di samping itu juga dapat merangsang para pamong 

belajar untuk meningkatkan kemampuan dan prestasi kerjanya secara optimal. 

Kenaikan jabatan dengan sistem motivasi kerja akan memberikan motivasi 

pada pamong belajar dalam bekerja dan melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai tenaga pendidik. Dengan penuh motivasi pamong belajar dalam bekerja 

diharapkan tujuan yang direncanakan akan tercapai denagan baik. Motivasi kerja 

yang tinggi dapat meningkatkan kualitas kerja yaitu di Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB). 

Motivasi kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-

Karesidenan Semarang sampai saat ini belum diketahui sejauh mana tingkat 

kerjanya. Dalam penelitian ini akan dikaji lebih mendalam apakah ada kaitan 

antara jabatan fungsional dengan motivasi kerja pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karesidenan Semarang. Hal itu terlihat dari 

keberhasilan program yang telah dicapai, seperti kejar paket B setara SLTP, 

Kursus menjahit, Pendidikan Mata Pencaharian dan sebagainya. Dengan motivasi 

kerja yang tinggi pamong belajar dan memperoleh kredit poin kumulatif minimal 

secara otomatis akan memperoleh jabatan. Motivasi kerja tersebut dapat 

digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa antara motivasi kerja pamong belajar mempunyai hubungan yang sangat 

erat dengan kenaikan jabatan fungsional di Sanggar Kegiatan Belajar. 

Motivasi kerja merupakan faktor terpenting dalam menunjang proses 

pembelajaran, sebab jika pamong belajar tidak memiliki motivasi untuk kerja 
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berarti mereka cenderung tidak bersemangat untuk melakukan proses 

pembelajaran yang diberikan. Jika motivasi kerja yang tinggi telah dimiliki oleh 

pamong belajar, maka aktivitas kerja pun tinggi. Selain motivasi kerja yang tinggi 

mempengaruhi adanya kenaikan jabatan yang tinggi, kredit poin pun merupakan 

asas terpenting dalam menentukan kenaikan jabatan pamong belajar.  

Oleh karena itu pelaksana akan berperan sebagai penilai dan mengamati 

perkembangan pamong belajar. Hal ini memberikan petunjuk bahwa yang 

memberikan motivasi kerja yang tinggi dan kenaikan jabatan  adalah pamong 

belajar itu sendiri, sedangkan pelaksana memberikan penilaian dan mengamati 

segala kegiatan dan motivasi kerja pamong belajar. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa antara motivasi kerja pamong belajar yang tinggi dapat mempengaruhi 

adanya kenaikan jabatan. 

Berdasarkan alasan dan pemikiran diatas maka penulis mengambil judul 

“Pengaruh Jabatan Fungsional Terhadap Motivasi Kerja Pamong Belajar Di 

Sanggar Kegiatan Belajar (Skb) Eks Karesidenan Semarang”. 

1.2 Permasalahan 

Dengan berlakunya kenaikan jabatan fungsional dengan motivasi kerja 

pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar bagi tenaga fungsional khususnya 

pamong belajar dapat memberikan motivasi kerjanya. Hal ini terbukti karena 

setiap butir kegiatan yang dilakukan oleh pamong belajar sepanjang relevan 

dengan bidang tugas sebagai pamong belajar akan diberi nilai sesuai dengan bobot 

kegiatan tersebut. Namun demikian ada sebagian pamong belajar yang kerjanya 

biasa-biasa saja bahkan terkesan tidak peduli dengan kenaikan jabatan dengan 
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motivasi kerjanya toh nasibnya sama baiknya dengan pamong belajar yang 

lain/yang aktif melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis rumuskan permasalah yang 

paling mendasar yaitu   : 

1) Bagaimana tingkat jabatan fungsional pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) ? 

2) Bagaimana motivasi kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar  

(SKB) ? 

3) Adakah pengaruh jabatan fungsional terhadap motivasi kerja pamong 

belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang menjadi tujuan penelitian ini adalah  :  

1) Untuk mengetahui tingkat jabatan fungsional pamong belajar di 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karesidenan Semarang. 

2) Untuk mengetahui motivasi kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Eks-Karesidenan Semarang. 

3) Untuk mengetahui pengaruh jabatan fungsional terhadap motivasi kerja 

pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karesidenan 

Semarang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang menjadi manfaat penelitian adalah : 
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1.4.1 Dalam Segi Teoritis  

1) Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui aspek positif pelaksanaan kenaikan 

jabatan fungsioanal dengan motivasi kerja bagi pamong belajar. 

2) Dapat dijadikan dasar dalam meningkatkan kinerja pamong belajar karena 

adanya motivasi kerja yang tinggi pamong belajar akan memperoleh jabatan 

yang tinggi. 

1.4.2 Dari Segi Praktis  

1. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para petugas dan 

pelaksana dalam menetapkan penilaian sebagai syarat kenaikan jabatan 

pamong belajar. 

2. Dapat dijadikan referensi dalam membuat keputusan mengenai kenaikan 

jabatan. 

 

1.5 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pembahasan dan untuk 

mempermudah penentuan langkah dalam menyelesaikan dan memecahkan 

masalah, penulis membatasi pengertian istilah-istilah yang terdapat dalam judul di 

atas, sebagai berikut : 

1. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 

jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu 

secara mandiri. 

2. Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul dari dalam diri individu untuk 

melakukan suatu tindakan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung 
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jawabnya secara maksimal untuk mencapai tujuan yang diharapkan. 

3. Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang 

untuk menyuluh dan mendidik warga belajar melalui pendidikan luar sekolah. 

4. Pengaruh kenaikan jabatan fungsional terhadap motivasi kerja adalah suatu 

proses atau cara melaksanakan motivasi yang diberikan berdasarkan penilaian 

atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh pamong belajar dalam mengerjakan 

butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai syarat untuk kenaikan jabatan 

yang lebih tinggi. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1.1 Kenaikan Jabatan Fungsional Dengan Motivasi Kerja   

1.1.1 Pengertian Kenaikan Jabatan Fungsioanal 

 Kenaikan jabatan fungioanal adalah naiknya jabatan seseorang dalam 

suatu pekerjaan atau jabatan, karena mempengaruhi beberapa persyaratan. 

Kenaikan jabatan pada hakikatnya adalah dambaaan setiap Pegawai Negeri 

termasuk Pamong Belajar. 

 Seperti telah kita ketahui bahwa kenaikan jabatan bagi Pegawai Negeri 

termasuk Pamong Belajar, adalah menggunakan sistem motivasi kerja. Apabila 

motivasi tersebut telah terpenuhi, maka Pegawai Negeri  atau Pamong Belajar 

dapat mengajukan permohonan kenaikan jabatan atau secara otomatis naik 

jabatan. 

 Adapun ;persyaratan untuk kenaikan jabatan bagi Pegawai Negeri  

termasuk Pamong Belajar adalah berdasarkan Lampiran II Keputusan 

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 127/ 1989 dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) motivasi kerja berasal dari 

unsur utama. 

2. Sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) motivasi kerja berasal dari unsur 

penunjang. 
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Berdasarkan pendapat tersebut, maka idealnya motivasi kerja tidak boleh 

kurang dari 70% jumlah kumulatif dari unsur utama, yaitu pendidikan, 

penyuluhan, pelaksanaan proses belajar mengajar dan mengembangkan profesi. 

Tetapi apabila motivasi kerja utama melebihi 70% bahkan mencapai 100%, maka 

hal itu lebih baik. Sedang yang dimaksud sekurang-kurangnya 30% motivasi kerja 

dari unsur   penunjang adalah motivasi kerja unsur penunjang tidak lebih dari 30% 

motivasi kerja kumulatif yang disyaratkan. 

Ruang lingkup bidang kegiatan yang dapat dinilai dengan motivasi kerja, 

yaitu : 

1. Pendidikan yang meliputi : 

a. Mengikuti dan memperoleh ijazah pendidikan formal. 

b. Mengikuti dan memperoleh STTPL Kedinasan. 

2. Penyuluhan dan Proses Belajar Mengajar, yang meliputi : 

a. Melakukan kegiatan penyuluhan terhadap warga belajar dan tutor/ 

fasilitator. 

b. Melaksanakan proses belajar mengajar terhadap warga belajar dan tutor/ 

fasilitator.  

3. Pengembangan Profesi, yang meliputi : 

a. Membuat karya tulis/ karya ilmiah dibidang pendidikan. 

b. Membuat alat peraga/ alat pendengaran.  

c. Menemukan teknologi tepat guna dibidang pendidikan. 

d. Mengikuti kegiatan pengembangan kurikulum pendidikan luar sekolah. 
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4. Menunjang Penyuluhan dan Proses Belajar Mengajar, yang meliputi : 

a. Melaksanakan pengabdian masyarakat. 

b. Melaksanakan kegiatan pendukung pendidikan.  

1.1.2 Fungsi Kenaikan Jabatan Fungsional Bagi Pamong Belajar 

Kenaikan jabatan fungsioanal adalah harapan, idaman bagi pegawai negeri 

pada umunya dan pamong belajar pada khususnya. Kenaikan jabatan akan 

mendorong seorang pamong belajar melaksanakan tugas dan kewajibannya 

dengan sebaik-baiknya. Setelah melaksanakan tugas dengan baik, harapan akan 

memperoleh motivasi kerja yang diperlukan sebagai syarat dalam kenaikan 

jabatan. Apabila pamong belajar telah memenuhi persyaratan salah satunya 

motivasi kerja tinggi, maka pamong belajar dapat mengajukan kenaikan jabatan. 

Sehingga kenaikan jabatan berfungsi sebagai pendorong bagi pamong belajar. 

Disamping itu kenaikan jabatan akan mempengaruhi motivasi kerja. 

Karena dengan kenaikan jabatan akan meningkatkan kesejahteraan dan 

memperoleh penghargaan. 

1.1.3 Macam-macam Jabatan Fungsional Bagi Pamong Belajar. 

Kenaikan jabatan bagi pamong belajar merupakan sesuatu yang sangat 

diharapakan dan menjadi suatu tujuan setelah melakukan pekerjaan yang juga 

merupakan suatu prestasi bagi dirinya dan kenaikan jabatan hanya akan diperoleh 

bila penilaian motivasi memenuhi persyaratan kredit poin yang telah ditentukan. 

Sedangkan untuk memperoleh kredit poin pamong belajar harus bekerja dengan 

giat, tekun dan mempunyyai motivasi tinggi dalam melaksanakan ketentuan-

ketentuan yang ada dan memiliki dedikasi yang tinggi.    
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Macam-macam jabatan fungsional bagi pamong belajar : 

1. Kelompok jabatan fungsional. 

Kelompok jabatan fungsioanal mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

kegiatan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) secara profesional kerja sesuai 

dengan kebutuhan. 

2. Kelompok kerja fungsional. 

Kelompok kerja fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Sanggar Kegiatan Belajar. 

Kelompok kerja fungsional terdiri atas : 

a. Keahlian dan keterampilan. Sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

b. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sama yang 

ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan Sanggar 

Kegiatan Belajar. 

c. Jumlah jabatan tersebut ditentukan berdasarkan sifat jenis kebutuhan dan 

beban kerja. 

d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut, diatur sesuai dengan 

peraturan perundang undangan yang berlaku.  

1.1.4 Peran Jabatan Fungsional Bagi Pamong Belajar. 

Pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional berdasarkan motivasi pamong 

belajar merupakan suatu proses atau cara pelaksanaan penilaian yang didasarkan 

atas prestasi kerja pamong belajar, yang akan digunakan sebagai syarat untuk 

menentukan kenaikan jabatan. Peran jabatan fungsional bagi pamong belajar 
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dalam suatu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) ditentukan oleh kedudukannya 

dalam organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tersebut. 

Melalui perannya pamong belajar dapat meningkatkan motivasinya untuk 

naik jabatan. Semakin tinggi jabatan fungsional seseorang maka semakin tinggi 

peranannya dalam Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Peran pamong belajar dalam 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu dimulai 

dari urutan paling awal sebagai pamong belajar dan terus meningkat sampai 

jenjang paling puncak yaitu sebagai kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 

Setiap peran pamong belajar dalam Sanggar Kegiatan Belajar dapat diisi 

oleh dua jenjang jabatan pamong belajar. Dimana untuk jabatan yang lebih rendah 

dilaksankan oleh senior dan jabatan yang lebih tinggi diisi oleh yang junior. 

Sebagai contohnya adalah untuk peran pamong belajar dapat dijabat oleh Penata 

Muda Tingkat I dengan golongan III b. Demikian untuk peran-peran lainnya yang 

ada dalam organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 

1.2 Motivasi kerja. 

1.2.1 Pengertian Motivasi 

Motivasi berasal dari kata motive, yang artinya hasrat atau toleransi 

seseorang untuk melakukan tindakan atau Action (Murray dalam Weiner,1982: 

172). 

Selain itu pengertian motivasi menurut pendapat para sarjana: 

1. Motivasi adalah suatu usaha menyediakan kondisi-kondisi, sehingga seseorang 

mau dan berminat melaksanakan sesuatu tanpa ada paksaan dan pengawasan 

(Dimyati, 1992: 79). 

2. Motivasi adalah dorongan yang membuat seseorang berminat melakukan 
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sesuatu (Ismail, 1980: 43). 

3. Motivasi adalah suatu dorongan, alasan, kemauan dari dalam menyebabkan 

kita berbuat, bertindak yang mana tindakan itu diarahkan kepada tujuan 

tertentu (Simanjuntak, 1988: 17). 

4. Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif menjadi tindakan atau 

perilaku untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai 

tujuan (Molin Moesa, 1992: 49). 

5. Motivasi adalah kekuatan yang kompleks, dorongan-dorongan, kebutuhan-

kebutuhan, pertanyaan-pertanyaan atau mekanisme-mekanisme lainya yang 

memulai dan menjaga kegiatan-kegiatan yang diinginkan kearah pencapaian 

tujuan-tujuan personal (Hoy dan Miskel dalam Ngalim Purwanto , 1988: 72). 

 Motivasi dapat juga diistilahkan sebagai konsep seperti dorongan (Drive), 

kebutuhan (need), rangsangan (incentive), ganjaran (reward), penguat 

(reiforcement), ketetapan tujuan (goal setting) dan harapan (expenttancy). 

 Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa motivasi adalah suatu 

dorongan, alasan, kemauan, motif, kebutuhan-kebutuhan yang menggerakkan 

seseorang, sehingga orang tersebut dapat memulai melakukan tindakan dalam 

mencapai tujuan yang diingankan. Atau motivasi adalah faktor yang berpengaruh 

terhadap tindakan seseorang dalam mencapai keberhasilan atau mencapai tujuan. 

1.2.2 Pengertian Motivasi Kerja  

Motivasi kerja terdiri dari dua kata yaitu motivasi dan kerja.  Seperti telah 

dijelaskan diatas bahwa motivasi adalah dorongan baik dari dalam maupun dari 

luar yang mempengaruhi seseorang melakukan sesuatu. Kerja adalah 
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melaksanakan kegiatan karena tugas dan kewajiban. 

Selain pengertian diatas dibawah ini pengertian motivasi kerja oleh para 

sarjana antara lain : 

1. Motivasi kerja adalah dorongan yang timbul dari dalam individu dalam 

melaksanakan tugas yang yang menjadi tanggung jawabnya secara maksimal 

dalam mencapai tujuan yang diharapkan (Suciati, 1998: 42). 

2. Motivasi kerja adalah hasrat atau rendensi untuk mengerjakan suatu tugas atau 

pekerjaan dengan sebaik mungkin (M. Simanjuntak, 1988: 11). Sedang tugas 

atau pekerjaan itu dilaksanakan dengan baik tidak diukur berdasarkan pada 

hasil kerja yang diperolehnya atau produktivitasnya. 

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa motivasi kerja adalah 

dorongan, hasrat, keinginan seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagai tanggung jawabnya  dalam merangkai tujuan yang diharapkan. Motivasi 

kerja individu yang satu dengan individu lain adalah berbeda, karena dipengaruhi 

oleh tujuan, kemampuan, rasa percaya diri dan perhatian. 

Motivasi kerja akan muncul dan berkembang secara baik manakala 

seseorang yang melaksanakan pekerjaan itu memahami tentang tugas yang 

diembannya.  

Seseorang akan mempunyai motivasi yang tinggi, apabila mempunyai ciri-

ciri semangat dan perilaku dalam melaksanakan pekerjaan antara lain :. 

1. Berorienta pada kesuksesan dalam mencapai tujuan.  

2. Berorientasi pada pandangan jauh kedepan atau masa depan 

3. Suka menghadapi tantangan. 

4. Tidak lekas putus asa dan menyerah. 
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5. Rajin, disiplin, tekun, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab. 

6. Tangguh dalam bekerja. 

 (Hadi Baroto, 1997: 117). 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa mempunyai motivasi atau 

semangat kerja apabila mempunyai ciri-ciri yaitu, berorientasi mencapai 

kesuksesan, berorientasi pada masa depan, suka tantangan, tidak lekas menyerah, 

rajin, disiplin jujur dan penuh rasa tanggung jawab dalam bekerja untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu agar motivasi kerja 

berkembang dibutuhkan kematangan mental, yaitu matang dalam melihat hasil 

kerja, baik yang berhasil maupun yang tidak atau belum berhasil dalam mencapai 

tujuan.  

Motivasi kerja seseorang akan muncul karena dipengaruhi oleh beberapa 

motif antara lain : 

1. Motif ingin maju dan berkembang 

2. Motif berprestasi  

3. Motif untuk memenuhi kebutuhan  

4. Motif berprakarsa/ inisiatif 

5. Motif berkreatifitas 

6. Motif memenuhi kebutuhan sosial  

7. Motif mendapatkan penghargaan 

8. Motif memenuhi rasa aman 

9. Motif mempertahankan existensi 
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10. Motif ekonomi 

(Wisnu Harsa, 1998: 107) 

Motif-motif tersebut diatas akan mempengaruhi seseorang dalam 

melaksanakan kerja atau sebagai penyebab motivasi kerja seseorang. Apabila 

motif-motif tersebut kuat maka motivasi kerjanya tinggi dan sebaliknya apabila 

motif-motif tersebut lemah pengaruhnya akan menyebabkan seseorang rendah 

motivasi kerjanya. 

1.2.3 Jenis Motivasi  

Jenis motivasi ada dua yaitu : 

1. Motivasi Instrinsik 

 Motivasi instrinsik adalah dorongan yang timbul dari dalam individu, tanpa 

pengaruh dari luar. Motivasi ini muncul karena adanya kemauan, keinginan, 

tujuan dari seseorang yang ingin dicapai. Motivasi ini muncul karena rasa 

tanggung jawab yang melekat pada diri seseorang.  

2. Motivasi Ekstrinsik 

 Motivasi Ekstrinsik adalah motivasi atau dorongan yang timbul dari luar 

individu, seperti situasi, kondisi, lingkungan alam dan sosial. Motivasi ini 

muncul karena adanya rangsangan dari luar, seperti penghargaan, kenaikan 

jabatan atau pangkat. 

1.2.4 Faktor yang Mempengaruhi Motivasi 

Faktor yang mempengaruhi munculnya motivasi ada 4 (Wardani, 1998: 

43) yaitu : 

1. Attention (Perhatian) 
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Motivasi muncul karena adanya perhatian (attention). Perhatian seseorang 

muncul karena adanya dorongan ingin tahu yang mempresentasikan sesuatu 

melalui elemen-elemen baru, konstruktif, kontradiktif dan kompleks.  

2. Relevance (Relevansi) 

Relevansi menunjukkkan adanya hubungan antara sesuatu dengan kebutuhan 

dan kondisi seseorang. Seseorang akan termotivasi jika segala sesuatu itu 

memenuhi kebutuhan pribadi. 

3. Confidance (Percaya Diri) 

Motivasi ini muncul karena percaya diri. Percaya diri ada karena seseorang 

mempunyai kemampuan atau potensi yang dapat dipergunakan untuk 

melakukan suatu tindakan. 

4. Satisfaction (Kepuasan) 

Keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan dapat memunculkan suatu 

kepuasan. Seseorang akan mempunyai motivasi apabila dalam berusaha 

mencapai hasil yang diinginkan, sehingga puas.  

 Dari keempat hal tersebut diatas yang dapat mempengaruhi munculnya 

motivasi dijelaskan bahwa motivasi seseorang akan muncul apabila dalam diri 

seseorang tersebut terdapat adanya : rasa ingin tahu, adanya kebutuhan, adanya 

rasa percaya diri dan kepuasan karena mencapai kebehasilan. 

1.2.5 Peran motivasi dalam meningkatkan kenaikan jabatan. 

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Kepmen Pendayagunaan Aparatur Negara No. 

84 Tahun 1993, yang dimaksud motivasi kerja adalah suatu motivasi yang 

diberikan berdasarkan penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai oleh seorang 
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pamong belajar dalam mengerjakan butir rincian kegiatan yang digunakan sebagai 

salah satu syarat untuk kenaikan jabatan pamong belajar. 

Kenaiakan jabatan dengan sistem motivasi ini, akan mempengaruhi 

motivasi kerja pamong belajar dalam melaksanakan kerja. Karena dengan 

motivasi kerja maka pamong belajar akan melaksanakan tugas dan kewajibannya 

dengan sebaik-baiknya dengan harapan memperoleh motivasi kerja yang dapat 

dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam kenaikan jabatan. Selain itu akan 

dapat membedakan mana pamong mempunyai dedikasi tinggi dan mana pamong 

belajar yang mempunyai dedikasi rendah. Bagi pamong belajar yang mempunyai 

dedikasi tinggi akan kreatif, tekun, jujur, ulet, berprakasa dan berinisiatif. Hal ini 

mempengaruhi pamong belajar dalam mencapai prestasi yang diinginkan 

 

1.3 Pamong Belajar dan Tugas Pokoknya. 

1.3.1 Pengertian Pamong Belajar 

Pamong belajar adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Depdiknas, 

yang diberi tanggung jawab dan wewenang untuk memberikan penyuluhan 

(mensosialisasikan) dan mendidik warga belajar melalui Pendidikan Luar Sekolah 

(PLS). Jadi pamong belajar adalah mempunyai tanggung jawab memberikan 

penyuluhan dan mendidik warga belajar.  

1.3.2 Tugas Pamong Belajar 

Tugas pamong belajar adalah sebagi berikut : 

1. Mengidentifikasikan sifat dan jenis kelompok sasaran kegiatan pendidikan 

luar sekolah. 

2. Memotivasi calon warga belajar menjadi warga belajar. 
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3. Mengembangkan usaha pencaharian mengelola hasil usaha dan meningkatkan 

kemandirian berusaha. 

4. Membimbing warga belajar menjadi tutor/ fasilitator dan meningkatkan 

kemampuan teknis serta berorganisasi.  

5. Menentukan kebutuhan warga belajar. 

6. Melaksanakan bimbingan dalam menyusun rencana kegiatan belajar. 

7. Membuat bahan belajar mengajar. 

8. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

9. Memantau kegiatan belajar mengajar. 

10. Menilai kegiatan belajar. 

11. Melatih warga belajar dalam menguasai keterampilan yang bermanfaat. 

(Depdikbud, Diklusepora, 1993: 35). 

Tugas-tugas tersebut diatas adalah tugas  pokok yang harus dilaksanakan 

oleh pamong belajar di Saanggar Kegiatan Belajar (SKB). Apabila dalam 

melaksanakan tugas tersebut dengan motivasi kerja yang tinggi, maka pamong 

belajar akan memperoleh angka kredit, yang bisa digunakan untuk kenaikan 

jabatan.  

 

1.4 Pengaruh Kenaikan Jabatan Fungsional Terhadap Motivasi Kerja 

Pamong Belajar di SKB. 

Seperti telah dijelaskan diatas bahwa kenaikan jabatan adalah sesuatu hal 

yang didambakan, diharapkan oleh pamong belajar khususnya dan pegawai negeri 

pada umumnya.  

Kenaikan jabatan dapat dicapai apabila memenuhi jumlah angka kredit 
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yang ditentukan. Angka kredit tersebut terpenuhi salah satunya adalah dengan 

motivasi kerja yang tinggi. Dengan motivasi kerja yang tinggi maka pamong 

belajar akan memperoleh angka kredit yang dibutuhkan. Sehingga kenaikan 

jabatan berpengaruh terhadap motivasi kerja seseorang. Berdasarkan alasan maka 

antara motivasi kerja dengan kenaikan jabatan mempunyai hubungan yang erat. 

Hal ini dapat dijelaskan apabila dalam kerja dihargai dengan angka kredit tinggi 

maka akan melaksanakan tugas dengan motivasi kerja yang tinggi maka hasilnya 

akan baik, karena angka kredit diperlukan dalam kenaikan jabatan. Atau 

sebaiknya kenaikan jabatan akan mempengaruhi motivasi kerja seseorang. 

Sehingga antara motivasi kerja dan kenaikan jabatan berhubungan erat. Karena 

dengan adanya motivasi kerja yang tinggi diharapkan pamong belajar yang berada 

di SKB yang merupakan ujung tombak diklusepora dilapangan dapat semakin 

profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, di 

samping itu juga dapat merangsang para pamong belajar untuk meningkatakan 

kemampuan dan prestasi kerja secara optimal.    

 

1.5 Kerangka Berpikir 

Kenaikan jabatan adalah idaman setiap pegawai termasuk pamong belajar, 

karena dengan kenaikan jabatan maka gaji akan naik, mendapatkan penghargaan 

dan secara otomatis kesejahteraan juga meningkat. Dengan meningkatnya 

kesejahteraan maka pegawai akan dapat melaksanakan tugas dengan baik. 

Kenaikan jabatan bagi pegawai memerlukan persyaratan yang diatur dalam 

Undang-undang Kepegawaian, salah satunya adalah dengan adanya motivasi kerja 

dan kredit poin. Apabila seorang pegawai telah memenuhi jumlah kredit yang 
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ditentukan, maka dapat mengajukan kenaikan jabatan. 

Kenaikan jabatan adalah suatu strategi untuk memotivasi atau mendorong 

para pegawai dalam meningkatkan daya kerja. Kenaikan dengan sistem motivasi 

kerja membuat setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, 

karena melaksanakan tugas dengan baik akan memperoleh nilai sebagai kredit 

poin, yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi kenaikan jabatan 

dapat memberikan motivasi kerja bagi para pegawai. 

Berdasarkan pemikiran di atas maka dapat disimpulkan bahwa antara 

kenaikan jabatan dengan motivasi kerja mempunyai hubungan yang signifikan. 

Gambar hubungan antara kenaikan jabatan dengan motivasi kerja pamong belajar 

dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berpikir 

Kenaikan jabatan melalui kredit poin akan mempengaruhi motivasi kerja 

pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar. Apabila hasil karja baik dan 

mendapat penghargaan maka akan memperoleh kredit poin, yang digunakan 

sebagai syarat dalam kenaikan jabatan. Indikator  dari kenaikan jabatan (X) ada 

dua yaitu unsur utama dan unsur penunjang : 

1.  Unsur utama antara lain Pendidikan, pengembangan model belajar mengajar, 

penilaian dan pengendalian program, mengembangkan profesi. 

Kenaikan Jabatan  
Pamong Belajar 

Motivasi Kerja Pamong 
Belajar: 
1. Intrinsik 
2. Ekstrinsik 
 



 24

2. Unsur penunjang antara lain pengabdian pada masyarakat dan melaksanakan 

kegiatan pendukung pendidikan. 

Sedangkan motivasi kerja pamong belajar ada dua, yaitu motivasi 

instrinsik dan motivasi ekstrinsik.  

Indikator  motivasi instrinsik yaitu : 

1. Ingin maju dan berkembang 

2. Berprestasi 

3. Memenuhi kebutuhan 

4. Berprakarya / inisiatif 

5. Berkreatifikasi 

Sedang indikator motivasi ekstrinsik yaitu : 

1. Memenuhi kebutuhan sosial 

2. Mendapatkan penghargaan 

3. Memenuhi rasa aman dan perlindungan 

4. Mempertahankan eksistensi 

5. Motivasi ekonomi 

Jadi antara kenaikan jabatan (variabel X) dan motivasi kerja (variabel Y) 

mempunyai hubungan yang signifikan. Artinya kenaikan jabatan akan 

memberikan motivasi pamong belajar dalam bekerja. 

 

1.6 Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori dan kerangka berfikir di atas maka dapat 

dikemukakan hipotensisnya : 
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Ada pengaruh yang signifikan antara kenaikan jabatan terhadap motivasi 

kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karesidenan 

Semarang, dan Hipotesa awal (Ha) diterima. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif, karena data penelitian 

yang berupa angka-angka. Tipe penelitian ini termasuk penelitian penjelasan 

(explanatory research) yaitu ingin menjelaskan hubungan antara variabel-variabel 

penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Ditinjau dari 

cara pengumpulan datanya, penelitian ini termasuk jenis penelitian expos facto 

yaitu peneliti menyelidiki suatu kejadian atau peristiwa yang telah terjadi dan 

sedang terjadi saat ini.  

3.2 Populasi dan Sampel  

Populasi Penelitian 

Populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit 

mempunyai sifat satu yang sama (Sutrisno Hadi, 1987 : 220). Atau populasi 

adalah jumlah keseluruhan unit analisis yaitu objek yang diteliti (Suharsimi 

Arikunto, 1996 : 115). Jadi populasi penelitian adalah keseluruhan objek yang 

akan diteliti. Populasi dalam penelitian adalah seluruh pamong belajar yang ada di 

Sanggar Kegiatan Belajar Eks-Karesidenan Semarang yang tersebar di lima 

Kabupaten, yang jumlahnya 51 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam 

tabel di bawah ini : 
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Tabel 3.1 Populasi Penelitian 

No. Nama SKB Jumlah Pamong Belajar 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

SKB Kab. Demak 
SKB Kab. Semarang 
SKB Kab. Kendal  
SKB Kab. Grobogan  
SKB Kab. Salatiga  

5 Pamong Belajar  
12 Pamong Belajar 
10 Pamong Belajar 
11 Pamong Belajar 
13 Pamong Belajar 

Jumlah 51 Pamong Belajar 
 

Sampel Penelitian 

Sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang teliti 

(Suharsimi Arikunto, 1996: 117). Sedang teknik pengambilan sampel adalah 

teknik sampel wilayah atau probabilitas, yaitu teknik sampling dilakukan dengan 

mengambil wakil dari setiap wilayah yang terdapat dalam populasi (Suharsimi 

Arikunto, 1996: 126). Jumlah sampel penelitian ini adalah 50% dari pamong 

belajar yang tersebar di lima Sanggar Kegiatan Belajar yaitu SKB Demak, SKB 

Kendal, SKB Semarang, SKB Salatiga dan SKB Grobogan, sedangkan teknik 

pengambilan sampel menggunakan Quota Proporsive Random Sampling dengan 

perincian sebagai berikut : 

Tabel 3.2 Sampel Penelitian 

No.  Nama SKB Jumlah Sampel Penelitian 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

SKB Kab. Demak 
SKB Kab. Semarang 
SKB Kab. Kendal  
SKB Kab. Grobogan  
SKB Kab. Salatiga  

5   x 65% = 3,25 ~ 4 Pamong Belajar  
12 x 65% = 7,8   ~ 8 Pamong Belajar 
10 x 65% = 6,5   ~ 7 Pamong Belajar 
11 x 65% = 7,15 ~ 8 Pamong Belajar 
13 x 65% = 8,45 ~ 9 Pamong Belajar 

Jumlah 36 Pamong Belajar 
 

Berdasar perhitungan sampel pada tabel 3.2 diperoleh banyaknya sampel 

yang akan digunakan untuk penelitian sebanyak 36 pamong belajar. 
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3.3 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah gejala yang bervariasi atau objek penelitian 

yang bervariasi (Suharsimi Arikunto, 1996 : 99). Variabel dalam penelitian ini 

adalah kenaikan jabatan sebagai variabel (X) dan motivasi kerja pamong belajar 

sebagai variabel bebas (Y). Adapun variabel dan indikatornya dapat dilihat sebagi 

berikut : 

Tabel 3.3 Variabel dan Indikator Variabel Penelitian 

No.  Variabel  Sub Variabel Indikator Variabel 

1. 
 
 
2. 
 

Kenaikan 
Jabatan  
 
 
 
 
 
 
Motivasi  
Kerja  

Golongan/pangkat 
 
 

2.1. Motivasi 
Intrinsik 

 
 
 

2.2.  Motivasi 
Ekstrinsik 

Jabatan fungsional 
 
 
a. Ingin maju dan berkembang 
b. Berprestasi  
c. Memenuhi kebutuhan  
d. Berprakarsa/ berinisiatif 
e. Berkreatifitas 
a. Memenuhi kebutuhan  
b. Mendapat penghargaan 
c. Memenuhi rasa aman dan 

perlindungan 
d. Mempertahankan eksistensi 
e. Ekonomi  

 
 
 
3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan dalam rangka 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data penelitian ini 

digunakan metode angket dan metode dokumentasi. Angket digunakan untuk 

mengungkap data primer (variabel penelitian), dan metode dokumentasi untuk 

mengungkap data sekunder. 
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3.4.1 Metode Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal variabel, yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda, 

dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 1998: 236). 

Metode dokumentasi mempunyai kelebihan dan kelemahan sebagai 

berikut: 

1. Kelebihan  

a. Dipandang lebih akurat karena telah dicatat oleh petugas yang berwenang 

berdasarkan apa yang terjadi. 

b. Pemanfaat data yang ada, lebih mudah karena telah disusun secara teratur. 

c. Sumber datanya tetap, tidak berubah sesuai dengan yang tertulis dalam 

catatan. 

2. Kelemahan 

a. Pengamatan terhadap kesiapan pamong belajar kadang terhalang 

terhambat karena faktor-faktor situasional. 

b. Terhadap data yang tidak lengkap karena kekurangan fasilitas 

pengorganisasian data. 

Metode dokumentasi digunakan sebagai pengumpul data karena dapat 

membantu dalam bentuk visualisasi dan pelengkap data kegiatan di Sanggat 

Kegiatan Belajar (SKB).  

3.4.2 Metode Angket atau Quistioner  

Metode angket atau quistioner adalah metode yang digunakan untuk 

memperoleh data dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan pada responden. 

Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data utama mengenai pengaruh 
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motivasi kerja terhadap kenaikan pangkat pamong belajar di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kota Semarang. 

1. Angket Tertutup 

Angket tertutup adalah pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya sesuai 

dengan tujuan penelitian. Dalam angket ini responden atau subjek tinggal 

memilih jawaban yang sudah tersedia didalam angket tersebut. Dalam angket 

ini peneliti mencoba mengetahui kesiapan kompetensi dasar yang dimiliki 

pamong belajar Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks- Karesidena Semarang 

meliputi kompetensi andragogi, pribadi, sosial, dan profesi, adapun data yang 

diperoleh berupa kuantitatif. 

2. Angket Terbuka 

Angket terbuka adalah pertanyaan-pertanyaan yang memberi 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada responden atau subjek untuk 

memberikan jawabannya, sehingga pamong belajar SKB Eks- Kresidenan 

Semarang dapat dengan leluasa memberikan jawaban dan alasan yang bebas. 

3. Angket Terbuka dan Tertutup 

Angket terbuka dan tertutup yaitu merupakan percampuran dari kedua 

macam pertanyaan-pertanyaan di atas, oleh karena itu cara tersebut lebih dapat 

mengungkap banyak data, hal tersebut terbukti jawaban dari pamong belajar 

SKB Eks- Karesidenan Semarang antara hasil angket pertama dan kedua 

hasilnya saling mendukung. 

 Menurut Suharsimi Arikunto (1987: 124-126) angket atau kuesioner itu 

sendiri mempunyai keuntungan dan kelemahan seperti berikut: 
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1. Keuntungan Angket: 

a. Tidak memerlukan adanya peneliti. 

b. Dapat dibagikan secara serempak pada banyak responden 

c. Dapat dijawab oleh responden menurut  kecepatan masing-masing dan 

menurut waktu senggang responden. 

d. Dapat diubah berstandar sehingga bagi semua responden dapat diberikan 

pertanyaan. 

2. Kelemahan Angket: 

a. Responden sering tidak teliti dalam menjawab sehingga ada pertanyaan 

yang terlewati tidak dijawab, pada hal sukar diulangi diberikan kembali 

kepadanya. 

b. Sering sukar dicari validitasnya. 

c. Walaupun dibuat anonim, kadang-kadang responden dengan sengaja 

memberikan jawaban yang tidak betul atau tidak jujur. 

d. Sering kali tidak kembali, terutama jika dikirim lewat pos. 

e. Waktu pengembaliannya tidak bersama-sama, bahkan kadang-kadang ada 

yang terlalu lama sehingga terlambat. 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu menggunakan metode 

angket tertutup dan angket terbuka yaitu sebagian berisi objek penelitian, agar 

responden mudah dalam menetapkan jawabannya dan berupa jawaban yang 

bersifat definitive dan diberikan secara langsung, metode ini digunakan atas dasar 

beberapa pertimbangan yang dipakai dalam penelitian ini seperti: 

1. Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. 

2. Bahwa apa yang ditanyakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan 

dapat dipercaya. 
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3. Bahwa interprestasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan 

kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud dengan penelitian. 

Dalam penelitian ini digunakan angket dengan empat alternatif jawaban 

yaitu SS, S, TS, dan TS. Per-skoran terhadap item menggunakan nilai rentang 4-1 

= 3, dengan penilaian sebagai berikut: 

 SS (Sangat Sesuai) dengan skor   : 4 

 S (Sesuai) dengan skor   : 3 

 TS (Tidak Sesuai) dengan skor  : 2 

 STS (Sangat Tidak Sesuai) dengan skor : 1 

Untuk mengurangi perbedaan interprestasi antara responden dengan 

peneliti mengenai item angket. Dalam angket ini peneliti memberikan kesempatan 

kepada responden untuk menanyakan hal-hal yang belum jelas serta menunggui 

selama proses pengisian sampai selesai. 

Berbeda halnya dengan sajian sebagian pertanyaan yang berbentuk 

pertanyaan terbuka, yang dimaksudkan untuk responden agar lebih leluasa 

menjawab, dan juga mendapatkan kedalaman dari jawaban yang ingin diperoleh, 

bukan sekedar itu dari pertanyaan terbuka tersebut merupakan pertanyaan yang 

jawabannya dapat berupa jawaban yang subyektif antara responden satu dengan 

yang lain.  

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1 Validitas Instrumen 

Validitas adalah menunjukkan tingkat kevalidan/ kesahan suatu instrumen 

(Suharsimi Arikunto, 1998 : 160). Agar instrumen valid maka harus diuji dengan 

validitas instrumen. Adapun langkahnya adalah sebagai berikut : 



 33

1. Angket harus ada penskoran. 

2. Responden untuk perhitungan validitas instrumen penggunaan responden 

didalam sampel yang jumlahnya 10 responden. 

3. Teknik menghitungnya menggunakan Product Moment Correlation. 

Adapun rumus product moment yang digunakan tersebut adalah sebagai 

berikut:  

    
  






2222xy
Y)(YNX)(XN

Y)X)((XYN
r

 

Keterangan: 
xyr  = koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y 

X = nilai faktor tertentu 
Y = nilai faktor total 
N = jumlah peserta 
(Suharsimi Arikunto, 1997:147) 

Suatu butir angket dinyatakan valid apabila memiliki harga rxy >rtabel pada 

taraf signifikansi 5%. Berdasarkan uji coba angket kepada 30 responden diperoleh 

hasil seperti disajikan pada tabel berikut : 
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Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Angket 

No. rxy rtabel Ket. No. rxy rtabel Ket. 

1 0.676 0.514 Valid 11 0.554 0.514 Valid 

2 0.722 0.514 Valid 12 0.594 0.514 Valid 

3 0.564 0.514 Valid 13 0.604 0.514 Valid 

4 0.571 0.514 Valid 14 0.574 0.514 Valid 

5 0.618 0.514 Valid 15 0.588 0.514 Valid 

6 0.577 0.514 Valid 16 0.629 0.514 Valid 

7 0.735 0.514 Valid 17 0.577 0.514 Valid 

8 0.692 0.514 Valid 18 0.516 0.514 Valid 

9 0.662 0.514 Valid 19 0.590 0.514 Valid 

10 0.637 0.514 Valid 20 0.514 0.514 Valid 

 

Berdasarkan tabel 3.4 di atas menunjukkan bahwa seluruh item angket 

memiliki nilai rxy > rtabel  0,514 untuk  = 5% dengan n = 15.   dengan demikian 

dapat dijelaskan bahwa seluruh item angket yang digunakan dalam penelitian ini 

valid (perhitungan terlampir). 

3.5.2 Reliabilitas Instrumen 

Reliabilitas adalah suatu instrument yang cukup dapat dipercaya sebagai 

pengumpulan data dan akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga 

(Suharsimi Arikunto, 1997: 154). Semakin tinggi koefisien reliabilitas mendekati 

angka 1.00 berarti semakin tinggi reliabilitasnya. Dalam penelitian ini uji 

reliabilitas yang dipakai adalah uji relibilitas internal, karena peneliti hanya 

menganalisis data dengan satu kali pengetesan. Sedangkan teknik yang digunakan 

untuk mencari reliabilitas dari instrumen adalah dengan menggunakan rumus 

Alpha berikut ini:  
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2 = jumlah varians butir 

k       = jumlah butir angket 

t
2     = Varians skor total 

r11      = Koefisien reliabilitas (Suharsimi Arikunto, 1996:196) 

Untuk mencari varians butir dengan rumus : 
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keterangan: 

 = Varians tiap butir 

X = Jumlah skor butir 

N = Jumlah responden (Suharsimi Arikunto, 1997:171) 

Suatu instrumen dikatan reliabel jika memiliki harga r11  > rtabel  pada taraf 

signifikansi 5%. 

Hasil uji reliabilitas angket diperoleh harga r11 = 0,903  > rtabel = 0,514 untuk 

 = 5% dengan n = 15. Dengan demikian menunjukkan bahwa angket yang 

diujicobakan reliabel dan dapat digunakan untuk pengumpulan data penelitian 

(perhitungan terlampir). 

3.6 Metode Analisis Data 

Teknik analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk mengubah data 

agar dapat menghasilkan suatu hipotesis yang tepat. Dalam penelitian ini teknik 

analisis data yang digunakan ada dua yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik 
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analisis statistic dengan rumus korelasi: 

3.6.1 Analisis Deskriptif Prosentase  

 Data dari setiap ubahan yang telah dianalisa dengan teknik analisa 

deskriptif dengan prosentase, untuk mengidentifikasi kecenderungan rata-rata dari 

tiap variabel dalam penelitian ini yaitu pengetahuan dan cara merawat rambut 

berdasarkan kriteria normal yang dikategorikan menjadi empat (Muhammad 

Ali,1982:109) adapun caranya adalah : 

1. Menentukan skor jawaban angket dengan ketentuan untuk tiap item terdapat 

option yang masing-masing option mempunyai nilai berbeda yaitu 4, 3, 2, 1 

2. Menjumlahkan seluruh skor dalam setiap variabel yang diperoleh tiap-tiap 

responden 

3. Menentukan skor max = Jumlah item nilai tertinggi option x jumlah 

responden. 

4. Menentukan skor min = Jumlah item nilai terendah option x jumlah 

responden. 

5. Menentukan max % = 
%100

max
max x

skor
skor

 

6. Menentukan min % =  
%100

min
max x

skor
skor

 

7. Menentukan rentangan % = max % -min % 

8. Menentukan interval kelas = (4) kategori jml
%rentangan 

 

9. (4 kategori tersaebut adalah sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah) 

10. Membuat tabel data yang telah dikategorikan lalu simpulkan 
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11. Untuk mencari % suatu nilai = %100x
N
n  

Keterangan: 

n   = jumlah skor yang diperoleh 

       N = jumlah skor ideal 

3.6.2 Analisis Statistik 

Sebelum teknik analisis data menggunakan rumus korelasi digunakan, 

maka perlu diuji terlebih dahulu kenormalan datanya sebagai prasyarat berlakunya 

penggunaan rumus tersebut. yarat dari penggunaan rumus tersebut yaitu data 

harus berdistribusi normal. Dalam penelitian ini pengujian normalitas data 

menggunkan rumus liliefors dengan prosedur sebagai berikut : 

1) Hipotesis 

Ho : X N (µ, σ2) 

Ha : X  N (µ, 2) 

2) Dipilih tingkat signifikansi α = 0,05 

3) Statistik penguji L = max  F (Zi)-S(Zi) 

4) Daerah kritik (daerah penolakan Ho)  

Ho ditolak apabila L ≥ L(α, n) di mana : 

F (Zi) : Fungsi distribusi komulatif normal standar. 

S (Zi) : Fungsi distribusi empiris Zi. 

SD : 

   

1

2
2






n
n
XX

 

Rumus korelasi yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian 



 38

ini adalah korelasi product moment sebagai berikut:         

  
       2222xy

)(

.r





  

Keterangan : 

rxy    =  Koefisien korelasi antara X dan Y 

N    =  Jumlah responden 

XY =  Jumlah hasil perkalian antara skor X dan skor Y 

X    =  Jumlah seluruh skor X 

Y    =  Jumlah seluruh skor Y 

X²   =  Jumlah seluruh  kuadrat skor  X 

Y²   =  Jumlah seluruh  kuadrat skor Y 

(Sudjana,1996:369)
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian 

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Eks-Karisidenan Semarang yang terdiri dari SKB Kab. Demak, SKB Kab. 

Semarang, SKB Kab. Kendal, SKB Kab. Grobogan dan SKB Kab. Salatiga. 

Berdasarkan surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 

0293/0/1981, SKB memiliki tugas memberikan pelayanan pendidikan masyarakat, 

dan dengan SK  Mendikbud No. 036/0/1989 status SKB ditingkatkan menjadi 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Tenaga Tekniks Dirjen Diklusepora yang 

melaksanakan program-program Pendidikan Luar Sekolah, kepemudaan dan 

olahraga dengan tugas melaksanakan program-program pendidikan masyarakat, 

pembinaan generasi muda dan pembinaan olahraga. 

4.1.1 Tugas dan Fungsi SKB 

1. Tugas SKB  

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai tugas yaitu membuat tugas yaitu 

membuat percontohan dan mengendalikan mutu pelaksanaan program 

Pendidikan Luar Sekolah, pemuda dan olahraga berdasarkan petunjuk teknis 

dari Dirjen Deplusepora.  

2. Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) mempunyai fungsi antara lain: 

a. Membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam 

rangka terciptanya tenaga masyarakat gemar belajar. 
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b. Memberikan motivasi dan membina masyarakat agar mau dan mampu 

menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan asas saling belajar. 

c. Pemberian pelayanan informasi kegiatan PLS, Pemuda dan Olah raga. 

d. Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu 

pelaksanaan PLS, Pemuda dan Olah raga. 

e. Penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal. 

f. Penyediaan sarana dan fasilitas belajar.  

g. Mengintegrasikan dan menyinkronisasikan kegiatan sektoral dalam bidang 

PLS, Pemuda dan Olah raga. 

h. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana PLS, Pemuda dan 

Olahraga. 

i. Pengelolaan urusan tata usaha SKB.    

4.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran SKB 

1. Visi 

Secara umum SKB memiliki tujuan mewujudkan masyarakat cerdas, 

terampil, dan mandiri. Adapun visi SKB secara khusus adalah: 

a. Terwujudnya masyarakat yang gemar belajar, berketerampilan guna 

membekali kehidupannya. 

b. Pemerataan pendidikan melalui jalur PLS. 

c. Mengembangkan elemen-elemen yang ada di masyarakat sebagai sumber 

daya otonomi Daerah. 

d. Pemberdayaan masyarakat dengan Iptek sebagai modal memasuki era 

globalisasi. 
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2. Misi 

a. Melaksanakan program PLSP-OR dan PAW, melalui pembuatan 

percontohan dan layanan masyarakat di seluruh aspek kehidupan.. 

b. Membantu dan mendorong pelaksanoan pemberdayaan masyarakat 

melalui interaksi antara dinamika pembangunan daerah dengan kebijakan 

Pemerintah Daerah. 

c. Memberdayakan masyarakat sesuai dengan kondisi masyarakat melalui 

pembangunan dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat. 

3. Tujuan 

Memberikan pelayanan dan kesempatan kepada masyarakat untuk 

belajar dan berlatih di bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga, 

dan Pendidikan Anak Dini Usia. 

4. Sasaran 

a. Warga masyarakat yang tidak/belum mendapat kesempatan belajar/berlatih 

melalui jalur pendidikan persekolahan melalui wadah: Kelompok Relajar, 

Kelompok gerlatih, Kursus, Magang, KSU, PADU dan TPA. 

b. Warga masyarakat usia 3 sampai dengan 44 tahun. 

4.1.3 Program Kegiatan SKB Eks-Karesidenan Semarang 

Program SKB Kota Kabupaten Semarang disusun berdasarkan aspirasi dan 

kebutuhan masyarakat setempat melalui aksi (identifikasi) dan refleksi yang 

difokuskan dengan skala prioritas pembangan daerah. 

1. SKB Kabupaten Demak  

Program unggulan yang ada di SKB Kabupaten demak diantarnya 

yaitu: Kejar Paket B Setara SLTP, Taman Penitipan Anak (TPA), Pendidikan 
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Anak Usia Dini, Pertanian, Unit Produksi, POR KBO, PMR, Pramuka, Kursus 

Menjahit, Kursus Bahasa Inggris, KBO Panahan, KBO Bola Volley, KBO 

Sepak Bola, dan KBO Tenis Meja. Disamping itu ada kegiatan lain seperti 

pengembangan profesi 

2. SKB Kabupaten Semarang 

Program-program SKB Kabupaten Semarang untuk tahun 2008 adalah 

: Program Pendidikan Keaksaraan, Program Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) : Pos PAUD, Kelompok Germain, Kesetaraan : Paket A, Paket B clan 

Paket C, Kursus : menjahit, komputer, Tata Rias Pengantin, Community 

Collage :Teknisi sepeda motor, teknisi jaringan Komputer, enginering 

perhotelan, body SPA, Tata Kecantikan Kulit, Kursus Para Profesi (KPP) : 

Teknisi HP, Desain Grafis, Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK) : Tata 

Kecantikan Rambut, Kursus Wira Usaha Desa (KWD) : hortikultura, Gender : 

Handycraft, menjahit konveksi, Pelatihan : Tutor Kesetaraan, Pendidik PAUD, 

Taman Bacaan Masyarakat Mobile, Program keolahragaan melalui kegiatan 

Kelompok Belajar alahraga (KBO). 

3. SKB Kabupaten Salatiga 

Program-program SKB Kabupaten Salatiga untuk tahun 2008 adalah : 

PUD ( TPA, kelompok bermain, PSP PAUD), keaksaraan kesetaraan 

(keaksaraan lanjutan, KPA setara SD, kejar paket B, kejar paket C), kursus 

(menjahit, komputer, bahasa inggris), KBO (sepakbola, sepaktakraw, bola 

voli, panahan, atletik, renang, senam lantai, tenis meja, tenis lapangan), SIMP 

PLS (operasional SIM), diklat (tutor kesetaraan, tutor keaksaraan), bantuan 
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pendidikan (bantuan kuliah S1), bantuan forum (himpaudi, forum tutor 

kesetaraan, forumtutor keaksaraan). 

4. SKB Kabupaten Grobogan  

Program-program SKB Kabupaten Grobogan untuk tahun 2008 adalah: 

program kesetaraan (paket A, paket B, paket C), program kursus keterampilan 

(menjahit, komputer, bahasa inggris, salon kecantikan), PUD (play group), life 

skill (produksi alat permainan edukasi, produksi handicraft, menjahit garmen, 

cetak sablon). 

5. SKB Kabupaten Kendal 

Program-program SKB Kabupaten Kendal untuk tahun 2008 adalah : 

kesetaraan (kejas paket A,  paket B, paket C), keaksaraan (keaksaraan 

fungsional, B3B)), PAUD (kelompok bermain, pendidikan keluarga), kursus 

(menjahit, tata rias rambut, tata rias pengantin, komputer), pemberdayaan 

(KBU, pembinaan teknis PKBM, taman bacaan masyarakat), pemuda dan 

olahraga (pramuka, PMR, PA, UKWB, FKWB, kelompok minat pemuda, 

KBO bola voli, KBO tenis meja, KBO sepak takraw). 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Deskripsi Data Tingkat Jabatan Fungsional 

Berdasarkan data hasil penelitian diperoleh gambaran tentang tingkat 

jabatan fungsional pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-

Karisidenan Semarang seperti tersaji pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.1 

Distribusi Tingkat Jabatan Fungsional Pamong Belajar di 
SKB Eks-Karisidenan Semarang 

No. Tingkat Jabatan Fungsional F % 

1. 

2. 

3. 

Pamong belajar muda 

Pamong belajar pertema  

Pamong belajar madya 

12 

14 

10 

33.33% 

38.89% 

27.78% 

Jumlah 36 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2009 

Table 4.1 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar pamong belajar di 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB Eks-Karisidenan Semarang yang menjadi sampel 

dalam penelitian memiliki tingkat jabatan sebagai pamong belajar muda yaitu 14 

orang (38,89%), selebihnya yaitu 10 orang (27,78%) memiliki tingkat jabatan 

sebagai pamong belajar madya dan 12 orang (33,33%) memiliki tingkat jabatan 

sebagai pamong melajar pertama. Lebih jelasnya data tersebut dapat disajikan 

secara grafis berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 

Diagram Distribusi Tingkat Jabatan Fungsional Pamong Belajar di 
SKB Eks-Karisidenan Semarang 
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4.2.2 Deskripsi Data Motivasi Kerja 

Berdasarkan data hasil penskoran angket tentang motivasi kerja Pamong 

Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang diperoleh 

jumlah skor 2282 dengan persentase 29,24% dan termasuk kategori tinggi. 

Ditinjau dari motivasi kerja masing-masing pamong belajar di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang diperoleh hasil seperti tersaji pada table 

berikut: 

Tabel 4.2 

Distribusi Motivasi Kerja Pamong Belajar di SKB Eks-Karisidenan Semarang 
No. Rentang % Skor Kriteria F % 

1. 

2. 

3. 

4. 

81,26% -100,00% 

62,51% -81,25% 

43,76%-62,50% 

25,00% -43,75% 

Sangat tinggi 

Tinggi 

Sedang 

Rendah 

14 

18 

4 

0 

38.89% 

50.00% 

11.11% 

0.00% 

Jumlah 36 100.00% 

Sumber : Data penelitian 2009 

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB Eks-Karisidenan Semarang yaitu 18 orang (50,00%) 

memiliki motivasi kerja yang tinggi, selebihnya yaitu 14 orang (38,89%) memiliki 

motivasi kerja sangat tinggi dan 4 orang (11,11%) memiliki motivasi kerja 

sedang.  

Lebih jelasnya data tentang motivasi kerja pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB Eks-Karisidenan  Semarang tersebut dapat disajikan 

secara grafis pada diagram batang berikut ini. 
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Gambar 4.2 

Diagram Distribusi Motivasi Kerja Pamong Belajar di  
SKB Eks-Karisidenan Semarang 

 
Ditinjau dari tiap-tiap indikator mativasi kerja diketahui bahwa skor 

motivasi instrinsik sebesar 1217 dengan persentase 84,51% yang masuk kategori 

sangat tinggi sedangkan motivasi ekstrinsik sebesar 1065 dengan persentase 

73,96% yang masuk kategori tinggi. Lebih lanjut distribusi motivasi intrinsik dan 

motivasi ektrinsik pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB Eks-

Karisidenan Semarang adalah sebagai berikut. 

Tabel 4.3 

Distribusi Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Pamong Belajar di  
SKB Eks-Karisidenan Semarang 

No. Rentang % Skor Kriteria Intrinsik Ekstrinsik 
F % F % 

1. 
2. 
3. 
4. 

81,26% -100,00% 
62,51% -81,25% 
43,76%-62,50% 
25,00% -43,75% 

Sangat tinggi 
Tinggi 
Sedang 
Rendah 

26 
7 
3 
0 

72.22% 
19.44% 
8.33% 
0.00% 

9 
20 
7 
0 

25.00% 
55.56% 
19.44% 
0.00% 

Jumlah 36 100.00% 36 100.00% 
Sumber : Data penelitian 2009 
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Tabel 4.3 tersebut menunjukkan sebagian besar pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB Eks-Karisidenan Semarang yaitu 26 orang (72,22%) telah 

memiliki motivasi intrinsik sangat tinggi sedangkan motivasi intrinsic dari 

sebagian besar pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB Eks-

Karisidenan Semarang yaitu 20 orang (55,56%) dalam kategori tinggi. Lebih 

jelasnya data tentang motivasi intrinsic dan ekstrinsik pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB Eks-Karisidenan Semarang tersebut dapat disajikan secara 

grafis pada diagram batang berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Diagram Distribusi Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Pamong Belajar di  
SKB Eks-Karisidenan Semarang 

 
4.2.3 Uji Normalitas Data 

Uji normalitas data merupakan uji persyaratan yang harus dipenuhi dalam 

penggunaan analisis korelasi. Berdasarkan hasil perhitungan normalitas data 

menggunakan program Bantu SPSS release 12 diperoleh hasil seperti terangkum 

pada tabel berikut 



 48

Tabel 4.4 

Hasil Uji Normalitas Data 

No. Variabel Kol-Smir 
Z Sig Kriteria 

1. 

2. 

Kenaikan jabatan jungsional (X) 

Motivasi kerja (Y) 

1,303 

0,895 

0,067 

0,399 

 

Sumber : Analisis data penelitian tahun 2009 

Karena nilai signifikansi dari data variable kenaikan jabatan fungsional 

(X) dan motivasi kerja (Y) lebih besar dari 0,05, berarti kedua data tersebut 

berdistribusi normal sehingga untuk pengujian hipotesis dapat digunakan analisis 

korelasi. 

4.2.4 Pengujian Hipotesis 

Sebagaimana dinyatakan dalam bab II hipotesis dalam penelitian ini 

adalah “Ada hubungan antara kenaikan jabatan fungsional dengan motivasi kerja 

pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)”. Dalam rangka menguji 

hipotesis penelitian tersebut dinyatakan hipotesis nihil sebagai berikut : “Tidak 

ada hubungan antara kenaikan jabatan fungsional dengan motivasi kerja pamong 

belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)”. 

Berdasarkan hasil analisis korelasi menggunakan program bantu SPSS 

release 12 diperoleh koefisien korelasi 0,516. nilai koefisien korelasi sebesar 

0,516 > rtabel = 0,329 untuk  = 5% dengan n = 36.  Dengan demikian hipotesis 

nihil (Ho) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu “Tidak ada hubungan antara 

kenaikan jabatan fungsional dengan motivasi kerja pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang” ditolah sehingga hipotesis 

kerja (Ha) yang berbunyi “Ada pengaruh jabatan fungsional terhadap motivasi 
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kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan 

Semarang” diterima. 

Kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh kenaikan jabatan 

fungsional terhadap motivasi kerja dapat diketahui dari hasil nilai koefisien 

determinasi (R2). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien 

determinasi sebesar 0,266. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa motivasi 

kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan 

Semarang ikut ditentukan oleh kenaikan jabatan fungsional mereka sebesar 26,6% 

sedangkan siswanya yaitu 73,4% motivasi kerja pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang ditentukan oleh variabel lain 

yang tidak dikaji dalam penelitian ini. 

 

4.3 Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif persentase menunjukkan bahwa 

kenaikan jabatan fungsional pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

termasuk kategori baik dimana dari 36 pamog belajar yang menjadi sampel dalam 

penelitian ini 14 orang (38,89%) diantaranya telah memiliki jabatan fungsional 

sebagai pemong belajar muda, 10 orang (27,78%) diantaranya telah memiliki 

jabatan sebagai pamong belajar madya dan hanya 12 orang (33,33%) diantaranya 

yang baru memiliki jabatan sebagai pamong pengajar pertama. Dengan baiknya 

tingkat jabatan fungsional pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Eks-Karisidenan Semarang tersebut maka hal ini diharapkan dapat menjadi 

pendorong atau dapat menjadi motivasi bagi mereka untuk dapat melaksanakan 

pekerjaannya dengan lebih baik lagi. 
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Saat ini motivasi kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Eks-Karisidenan Semarang berdasarkan hasil analisis deskriptif termasuk kategori 

tinggi dengan persentase 79,24%.  Dari hasil  tersebut diperoleh suatu gambaran 

bahwa pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam melaksanakan 

pekerjaannya telah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tingginya motivasi kerja 

dari pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan 

Semarang didorong oleh faktor intriksi yang terdiri dari keinginan maju dan 

berkembang, keinginan berprestasi, keinginan memenuhi kebutuhan, keinginan 

erprakarya/berinisiatif dan keinginan berkreatifikasi yang telah masuk dalam 

kategori sanga tinggi serta dorongan dari faktor luar atau ekstrinsik yang terdiri 

dari keinginan memenuhi kebutuhan social, keinginan mendapatkan penghargaan, 

keinginan memenuhi rasa aman dan perlindungan, keinginan mempertahankan 

eksistensi dan keinginan mendapatkan ekonomi yang telah masuk dalam kategori 

tinggi. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian menunjukkan adanya 

hubungan yang signifikan antara kenaikan jabatan fungsional dengan motivasi 

kerja pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan 

Semarang. Besarnya hubungan antara kedua variabel tersebut adalah 0,516 dan 

termasuk kategori cukup erat. Harga koefisien korelasi yang bertanda positif 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara kenaikan jabatan 

fungsional terhadap motivasi kerja dimana semakin tinggi jabatan fungsional yang 

dimiliki oleh pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan 

Semarang maka akan semakin tinggi pula motivasi kerjanya dan sebaliknya 
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semakin rendah jabatan fungsional yang dimiliki oleh pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang maka akan semakin rendah 

pula motivasi kerjanya. Hubungan dari kedua variabel tersebut secara grafis dapat 

dilihat pada diagram berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Diagram Pengaruh Tingkat Jabatan Fungsional Terhadap Motivasi Kerja 

Adanya pengaruh kenaikan jabatan fungsional terhadap motivasi kerja 

pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang ini 

sangat berasalan sebab kenaikan jabatan adalah suatu strategi untuk memotivasi 

atau mendorong para pegawai dalam meningkatkan daya kerja. Kenaikan dengan 

sistem motivasi kerja membuat setiap pegawai melaksanakan tugasnya dengan 

sebaik-baiknya, karena melaksanakan tugas dengan baik akan memperoleh nilai 

sebagai kredit poin, yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Jadi 

kenaikan jabatan dapat memberikan motivasi kerja bagi para pegawai. 

Hasil penelitian ini selaras dengan Pasal 1 Ayat (2) Kepmen 
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Pendayagunaan Aparatur Negara No. 84 Tahun 1993, usaha untuk memotivasi 

kerja pamong belajar dilakukan dengan memberikan penilaian atas prestasi kerja 

yang telah dicapai oleh seorang pamong belajar dalam mengerjakan butir rincian 

kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk kenaikan jabatan pamong 

belajar. Jelas bahwa seorang pemong belajar yang ingin mendapatkan kenaikan 

jabatan fungsional harus memiliki kinerja yang baik guna memenuhi persyaratan 

dari kenaikan jabatan tersebut. 

Lebih lanjut  Hadi Baroto (1997:117) juga menegaskan bahwa seseorang 

akan mempunyai motivasi yang tinggi, apabila mempunyai ciri-ciri semangat dan 

perilaku dalam melaksanakan pekerjaan antara lain: berorienta pada kesuksesan 

dalam mencapai tujuan, berorientasi pada pandangan jauh kedepan atau masa 

depan, suka menghadapi tantangan, tidak lekas putus asa dan menyerah, rajin, 

disiplin, tekun, jujur, dan penuh rasa tanggung jawab, dan tangguh dalam bekerja. 

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa seseorang yang memiliki motivasi 

kerja tinggi biasanya ingin mendapatkan kesuksesan dalam pekerjaannya yang 

dalam hal ini adalah kenaikan jabatan yang lebih baik. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian ini maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut  

1. Jabatan fungsional yang dimiliki oleh pamong belajar di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) Eks-Karisidenan Semarang saat ini termasuk kategori baik 

dimana sebagian besar telah menjadi pamong melajar muda dan pamong 

Motivasi kerja dari pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Eks-

Karisidenan Semarang saat ini telah tinggi sehingga hal tersbut dapat 

menunjang kenaikan jabatan fungsionalnya. 

2. Kenaikan jabatan fungsional yang didapatkan oleh pamong belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar (SKB).Eks- Karisidenan Semarang berhubungan secara 

signifikan dengan motivasi kerjanya. Dengan demikian semakin tinggi 

motivasi kerja pamong belajar akan semakin cepat kenaikan jabatannya sebab 

salah satu faktor dalam penilaian untuk kenaikan jabatan adalah ditinjau dari 

motivasi kerja dari pamong belajar yang bersangkutan. 

3. Kenaikan jabatan dengan sistem motivasi akan mempengaruhi motivasi kerja 

pamong belajar dalam kinerjanya, selain itu dapat menjadi indikator bagi 

pamong belajar yang mempunyai dedikasi tinggi atau rendah. 
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Saran 

Saran yang dapat diberikan terkait dengan hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menurut hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa motivasi kerja 

pamong belajar di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) eks-Karisidenan 

Semarang sudah tinggi, oleh karena itu pamong belajar di Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB) eks-Karisidenan Semarang hendaknya mempertahankannya 

atau bahkan meningkatkannya agar menjadi sangat tinggi sehingga proses 

kenaikan jabatan fungsionalnya menjadil lebih cepat. 

2. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kontribusi tingkat kenaikan jabatan 

kerja terhadap motivasi kerja pamong belajar di SKB eks-Karisidenan 

Semarang hanya 26,6%, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan 

terhadap variabel-variabel lain yang memberikan kontribusi lebih tinggi 

terhadap motivasi. 

3. Hasil penelitian menunjukkan ada korelasi yang signifikan antara tingkat 

kenaikan jabatan dengan motivasi kerja walau pada taraf signifikansi 5%, oleh 

karena itu disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan taraf 

signifikansi yang lebih tinggi yaitu 1% agar kesimpulan dari hasil penelitian 

yang diperoleh lebih meyakinkan. 

 

 

 

 



 

 55

DAFTAR PUSTAKA 

 

Depdikbud Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, 1992/1993, 

Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan. Pengajuan dan Penilaian Aneka 

Motivasi Jabatan Pamong Belajar SKB/BPKB. Jakarta. 

 

Depdikbud Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga, 1993/1994, 

Petunjuk Teknis dan Bahan Belajar Perolehan Motivasi Kerja, Jakarta. 

 

Depdikbud Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga,  1994/1995, 

Modul Tugas Pokok Pamong Belajar Perolehan Motivasi Kerja dan Bukti 

Fisik, Jakarta. 

 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, 1993, Penjelasan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Motivasi 

Kerja Bagi Jabatan Guru Dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan, Jakarta. 

 

Nalim Purwanto, 1990, Psikologi Pendidikan. Bandung : Penerbit PT Remaja 

Rosda Karya. 

Poerwadarminta, 1985, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Penerbit Balai 

Pustaka. 

Suharsimi Arikunto, 1993, Prosedur Penelitian, Jakarta, Penerbit PT Aneka Cipta. 



 56

 

Raharjo, Trijoko 2005. Model Pengembangan Tenaga Kependidikan Tutor 

Kesetaraan Kerja Paket A, B dan C. Semarang UPT UNNES Press. 

 




