
 

 

 

HUBUNGAN PERSEPSI KARIR, DISIPLIN KERJA, DAN MOTIVASI 

KERJA DENGAN KINERJA GURU IPS DAN PKn PADA SMP DAN MTS 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA 

PROVINSI LAMPUNG 

 

Tesis 

 

Oeh: 

Eka Fitri Yanti 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER PENDIDIKAN IPS 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2016 

 



 

 

 

 

HUBUNGAN PERSEPSI KARIR, DISIPLIN KERJA, DAN MOTIVASI 

KERJA DENGAN KINERJA GURU IPS DAN PKn PADA SMP DAN MTs 

KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG 

 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk, (1) mengetahui hubungan persepsi karir terhadap 

kinerja guru IPS DAN PKN SMP/MTS Lampung Utara; (2) mengetahui 

hubungan disiplin kerja terhadap kinerja guru IPS dan PKN SMP/MTs Lampung 

Utara; (3) mengetahui hubungan motivasi kerja terhadap kinerja guru IPS dan 

PKN SMP/MTs Lampung Utara; (4) mengetahui pengaruh hubungan persepsi 

karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru 

IPS DAN PKn SMP/MTs Lampung Utara. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif menggunakan cara analitik, yaitu dengan asosiatif 

korelasi. Hasil penelitian menyatakan: (1) ada hubungan yang signifikan persepsi 

karir terhadap kinerja guru dengan koefisien korelasi parsial sebesar 0,282 %; (2) 

ada hubungan yang signifikan disiplin kerja terhadap kinerja guru dengan 

koefisien korelasi parsial sebesar 0,381 %; (3) ada hubungan yang signifikan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru dengan koefisien korelasi parsial sebesar 

0,538 %; (4) ada hubungan yang signifikan persepsi karir, disiplin kerja, dan 

motivasi kerja terhadap kinerja guru dengan koefisien korelasi ganda sebesar 

0,545 % dengan pengaruh yang positif. Dengan demikian semakin baik persepsi 

karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja maka akan semakin baik pula kinerja guru. 

Kata kunci: persepsi karir, disiplin kerja, motivasi kerja, kinerja guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

THE CORRELATION AMONG PERCEPTION OF CAREER, WORK 
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CITIZENSHIP TEACHERS TOWARDS TEACHER’S PERFORMANCE 

AT JUNIOR HIGH SCHOOL AND MADRASAH TSANAWIYAH IN 

NORTH LAMPUNG REGENCY LAMPUNG PROVINCE 

 

 

Abstract 

This research is firstly aimed to determine the correlation between career 

perceptions towards the performance of social science and citizenship teacher at 

junior high school and madrasah tsanawiyah in North Lampung. Second, to 

determine the correlation between discipline towards the performance of social 

science and citizenship teacher at junior high school and madrasah tsanawiyah in 

North Lampung. Thirdly, to determine the correlation between work motivation 

towards the performance of social science and citizenship teacher at junior high 

school and madrasah tsanawiyah in North Lampung. Forthly, to know the 

correlation among perception of career, work dicipline, and work motivation of 

social science and citizenship teachers towards teacher’s performance at junior 

high school and madrasah tsanawiyah in North Lampung. The method used in this 

research is analytical quantitative with correlation associative. The result of this 

research states that: (1) there is a significant correlation between career perception 

towards teacher’s performance  with partial correlation coefficient of 0.282%; (2) 

there is a significant correlation between work discipline towards teacher’s 

performance with partial correlation coefficient of 0.381%; (3) there is a 

significant correlation between work motivation towards teacher’s performance 

with partial correlation coefficient of 0.538%; (4) there is a significant correlation 

between perceptions of career, work discipline, and work motivation towards 

teacher’s performance with multiple correlation coefficient of 0.545% with a 

positive correlation. Thus, the better the perception of careers, work discipline, 

and work motivation towards teacher’s performance, then the better it will be. 

 

Keywords: perception of career, work discipline, work motivation, teacher 

performance 
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses yang berkaitan dengan upaya untuk

mengembangkan pada diri seseorang tiga aspek dalam kehidupannya, yakni

pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Upaya untuk

mengembangkan ketiga aspek tersebut bisa dilaksanakan di sekolah, luar sekolah

dan keluarga. Kegiatan di sekolah direncanakan dan dilaksanakan secara ketat

dengan prinsip-prinsip yang sudah ditetapkan. Prinsip pendidikan (formal) dalam

undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri,

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara. Sedangkan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan,

yang didefinisikan sebagai suatu kelompok yang tinggal bersama terdiri atas dua

orang atau lebih yang saling terikat karena adanya pertalian darah, perkawinan

atau adanya adopsi.

Untuk mendukung usaha mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spirital keagamaan, kecerdasan, pengendalian diri, akhlak mulia serta

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara,



2
memerlukan kinerja dari guru yang professional dengan dukungan berbagai aspek

di sekolah seperti adanya unsur pimpinan, guru, dan juga siswa.

Komponen kinerja yang baik dari guru dalam menjadikan keberlangsungan

proses pembelajaran sangat besar peran dan kontribusi yang diberikan. Guru yang

baik kinerjanya dan menjadi teladan serta memiliki integritas yang tinggi, akan

memberikan keuntungan yang baik bagi tercipta kualitas pembelajaran yang

terjadi di sekolah selain dari sisiwa itu sendiri. Profesionalitas seorang guru

tentunya akan sangat dituntut untuk mampu menjadikan suasana belajar dan

pembelajaran yang kondusif dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Proses

seorang guru dari mempersiapkan pembelajaran hingga proses akhir dari

pembelajaran yang akan maupun diberikan di kelas pada peserta didik menjadi

landasan awal perkembangan dan keberlangsunngan proses pendidikan di sekolah.

Salah satu karakteristik yang menjadi bagian dari proses tersebut adalah kinerja

atau prestasi kerja. Hal ini merupkan ukuran awal terciptanya suasana dan proses

pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan ataukah tidak.

Kinerja merupakan catatan dari input dan output yang dihasilkan dari fungsi suatu

pekerjaan tertentu, atau kegiatan selama periode waktu tertentu. Kinerja adalah

suatu sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seseorang

guru telah melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan atau

tidak. Pelaksanaan pekerjaan secara keseluruhan tidak berarti hanya dilihat dan

dinilai dari hasil fisiknya saja, namun meliputi berbagai hal. Penilaian

pelaksanaan pekerjaan seorang guru merupakan suatu pedoman dalam melihat

kinerja yang diharapkan dan dapat menunjukan prestasi kerja para guru tersebut
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secara individual, rutin dan teratur, sehingga sangat bermanfaat bagi

pengembangan karier guru itu sendiri maupun bagi kepentingan organisasi secara

keseluruhan.

Kinerja guru adalah kualitas proses kegiatan guru yang dapat diamati dalam

rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari  kualitas

profesi kegiatan guru yang dapat diamati melalui dimensi proses dan perilaku

Ellen Benowitz (2005: 77). Adapun indikator yang dapat digunakan untuk

mengukur kinerja yang dimaksud dari seorang guru adalah dimensi standar proses

pendidikan yang meliputi perencanaan pengajaran, pengelolaan kelas, penerapan

metode dan media yang tepat, bimbingan dan konseling, penampilan dalam

mengajar dan membuat evaluasi. Selain itu, juga melalui dimensi perilaku dari

guru (Ketepatan waktu mengajar, ketaatan pada aturan sekolah dan menjaga

tingkah laku di dalam masyarakat).

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru antara lain: (1).
Masih banyak guru yang tidak mengetahui profesinya secara utuh hal ini
disebabkan oleh sebagian guru yang bekerja diluar jam kerjanya untuk memenuhi
kebutuhan sehari-harinya sehingga tidak memiliki kesempatan untuk
meningkatkan diri, baik membaca, menulis apalagi membuka internet ; (2) belum
semua guru memiliki standar profesional sebagaimana yang di persyaratkan ; (3)
kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta yang mencetak
guru asal jadi, atau setengah jadi, tanpa memperhitungkan outputnya kelak
dilapangan , sehingga banyak guru yang belum memenuhi etika profesinya; (4)
kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak di
tuntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan
tinggi ( Mulyasa 2007: 10).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis dibeberapa SMP/MTs

terhadap guru IPS dan PKn di Lampung Utara, hasilnya mengidentifikasikan

bahwa kinerja guru pada umumnya masih belum memenuhi apa yang di harapkan.
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Belum maksimalnya kinerja guru terlihat dari beberapa hal, diantaranya sebagai

berikut.

Pertama, tingkat kehadiran guru masih tergolong belum memenuhi harapan hal

ini dapat di ketahui dari persentasi kehadiran guru IPS dan PKn yang hanya

mencapai rerata 72% pada semester genap 2015 (sumber data SMP dan MTs di

Lampung Utara Provinsi Lampung). Data kehadiran guru di sajikan pada tabel

sebagai berikut.

Tabel 1.1 Data Kehadiran Guru IPS dan PKn di SMP/MTs
Semester Genap Pada Tahun 2014/2015 di Lampung Utara

No Bulan Rata-rata Kehadiran
(%)

1 Januari 71,00
2 Pebruari 74,00
3 Maret 71,00
4 April 73,00
5 Mei 73,00
6 Juni 70,00

Rata-
rata 72,00

Sumber: Data SMP dan MTs tahun 2014/2015

Kedua, terdapat sejumlah guru kurang mampu menyusun perangkat pembelajaran

dengan baik. Hal ini dapat diketahui terdapat guru belum membuat perangkat

pembelajaran pada semester genap tahun 2015 (sumber data SMP dan MTs di

Kabupaten Lampung Utara). Data guru yang membuat dan mengumpulkan

perangkat pembelajaran pada beberapa sekolah disajikan pada tabel berikut.
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Tabel 1.2 Data Guru IPS/PKn yang Mengumpulkan Perangkat

Pembelajaran Tahun  2014/2015 di Lampung Utara

No Sekolah Rata-rata Perangkat
yang dikumpul

(%)
1 SMP N 1 Kotabumi 76,00
2 SMPN 4 Kotabumi 79,00
3 SMPN 6 Kotabumi 79,00
4 SMPN 1 Sungkai Selatan 76,00
5 SMP Hang Tuah 74,00
6 MTs N 1 Kotabumi 76,00
7 MTs Daarut Tarbiyah 75,00

Rata-rata 76,42
Sumber: Data SMP dan MTs tahun 2014/2015

Ketiga, terdapat sejumlah guru yang terlambat datang ke sekolah, keengganan

masuk kelas tepat waktu, kurang peduli terhadap peserta didik, dan berbagai

kegiatan sekolah. Data tingkat Kedisiplin Guru disajikan sebagai berikut.

Tabel 1.3 Data Tingkat Kedisiplinan Guru IPS dan PKn di SMP/MTs
Semester Genap Pada Tahun  2014/2015 di Lampung Utara

No Bulan Rata-rata Kehadiran
(%)

1 Januari 71,00
2 Pebruari 74,00
3 Maret 71,00
4 April 73,00
5 Mei 73,00
6 Juni 70,00

Rata-
rata 72,00

Sumber: Data SMP dan MTs tahun 2014/2015

Kesadaran seorang guru dalam mengerjakan apa yang telah menjadi tanggung

jawabnya yang disebut dengan kinerja seorang guru sebagai pendidik, tentu
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menjadi landasan dasar peningkatan mutu dan kualitas pendidikan yang ada

disekolah dan tentunya kualitas dari pembelajaran yang terjadi dikelas itu sendiri.

Pemahaman tentang makna seorang guru sebagai pendidik merupakan hal yang

sangat berpengaruh dalam proses dan kegiatan pembelajaran yang berlangsung

ketika terjadi interaksi pendidikan di dalam maupun diluar kelas agar lebih

bermakna dan berkesan, yang tentunya kinerja dari guru IPS dan PKn yang

merupakan pemakna dan pemahaman dari ilmu-ilmu sosial sangatlah penting. Hal

ini akan berdampak bagaimana kemampuan peserta didik dalam memahami ruang

lingkup kehidupan sosial di masyarakat dan nilai-nilai apa dan bagaimana yang

perlu dilakukan. Untuk itulah dalam penelitian pendahuluan di atas, peneliti

mencoba mengamati beberapa pemahaman dan implementasi persepsi karir,

disiplin kerja, dan motivasi kerja dari guru IPS dan PKn.

Persepsi merupakan pandangan atau penilaian yang ada pada seseorang terhadap

sesuatu. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap

orang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, lewat penglihatan,

pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman (Wahab, 2008:205).

Persepsi adalah suatu proses kognitif yang kompleks dan yang menghasilkan

suatu gambar unik tentang kenyataan yang barangkali sangat berbeda dari

kenyataannya.  Dalam persepsi yang amat menarik dibicarakan adalah proses

pemilihan persepsi, yakni suatu proses bagaimana seseorang bisa tertarik pada

suatu obyek sehingga menimbulkan adanya suatu persepsi mengenai obyek

tersebut. Persepsi dapat diorganisir dalam diri seseorang berdasarkan hal-hal

seperti adanya kesamaan dan ketidaksamaan obyek, adanya kedekatan dalam
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ruang, dan adanya kedekatan dalam waktu. Dalam persepsi seperti ini

karakteristik masing-masing yang berhubungan amat menentukan. Selain itu

beberapa hal yang ikut menentukan prasarana persepsi sosial antara lain karena

adanya proses atribusi, stereotype, dan halo effect. Istilah lain bagi yang amat

berhubungan dengan persepsi adalah komunikasi.

Sedangkan Karier Menurut Malthis dan Jackson (2006:342) adalah rangkaian

posisi yang berkaitan dengan kerja yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya.

Orang-orang mengejar karier untuk memenuhi kebutuhan individual secara

mendalam. Pada suatu saat, banyak kebutuhan tersebut dapat dipenuhi hanya

dengan mengenal pada pemberi kerja. Sekarang, perbedaan antara cara individu

dan organisasi memandang kariernya berbeda secara signifikan.

Perbedaan persepsi karir antara individu dengan orang lain dapat mengakibatkan

terjadinya perbedaan pemaknaan terhadap obyek dilingkungan organisasinya.

Oleh karena itu, pimpinan organisasi perlu berupaya menyamakan persepsi karir

dari setiap guru yang ada dalam organisasi agar terjadinya persamaan dalam

memaknakan tujuan organisasi. Dengan demikian, pimpinan akan lebih mudah

menggerakkan setiap individu guru sebagai bawahan untuk mencapai tujuan

organisasi.

Semua organisasi pasti mempunyai standar perilaku yang harus dilakukan dalam

hubungannya dengan pekerjaan, baik secara tertulis maupun tidak, dan

menginginkan para pegawai untuk mematuhinya sebagai upaya untuk

meningkatkan kinerja, tetapi dalam kenyataanya sering terjadi pada guru sebagai

manusia mempunyai kelemahan, yaitu tidak ada atau kurangnya disiplin.
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Sedangkan disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan pimpinan untuk

berkomunikasi dengan bawahannya agar mereka bersedia untuk mengubah suatu

perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan

seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang

berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

Disiplin kerja memerlukan alat komunikasi, terutama pada peringatan yang

bersifat spesifik terhadap guru yang tidak mau berubah sifat dan perilakunya.

Penegakan disiplin guru biasanya dilakukan oleh pimpinan. Sedangkan kesadaran

guru merupakan sikap guru  yang secara sukarela menaati semua peraturan dan

sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kaitan dengan disiplin kerja

apakah karna kesadaran atau karena sesuatu dan lain hal, maka secara tidak

langsung akan berdampak pada motivasi, atau dorongan yang seperti apa yang

ditunjukkan oleh guru itu sendiri.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, motivasi kerja adalah kekuatan (energi)

seseorang yang dapat menimbulkan tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam

melaksanakan suatu kegiatan, baik yang bersumber dari dalam diri individu itu

sendiri (motivasi intrinsik) maupun dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Motivasi kerja adalah sesuatu kekuatan atau tenaga yang menimbulkan dorongan

terhadap keinginan batin seseorang untuk  melakukan tindakan atau perbuatan

guna memenuhi kebutuhan yang dirasakan (Ellen Benowitz :2005,44). Hal ini

akan menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena

itu, guru dituntut harus bersikap profesional, dengan ciri-ciri : 1) Pengembangan

pribadi; 2) Prestasi Kerja dan 3) Rasionalitas dalam bertindak. Motivasi kerja guru
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di dalam penelitian ini adalah setiap dorongan pada diri guru sebagai individu,

terutama dorongan dari dalam diri sendiri dengan indikator.

a. pengembangan pribadi ; dedikasi, tanggung jawab, kemandirian, kepuasan

pribadi dan percaya diri;

b. prestasi dengan indikator senang bekerja keras, menginginkan hasil terbaik

dan tidak cepat merasa puas;

c. Rasional dalam bertindak dengan indikatornya menetapkan tujuan secara

rasional dan hati-hati dalam memilih metode sesuai dengan pekerjaan.

Tiga hal tersebut merupakan indikator penting untuk mengetahui motivasi kerja

yang dimiliki oleh guru. Mengacu pada uraian di atas, maka motivasi sangat

penting dimiliki oleh  setiap guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di

dalam kelas. Motivasi kerja merupakan hal yang dapat menentukan kinerja

seseorang. Karena besar atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang

tergantung pada intensitas motivasi kerja yang diberikan.

Di Lampung Utara terdapat lebih dari 50 orang guru mata pelajaran IPS dan PKn

yang tersebar pada SMP dan MTS di Lampung Utara. Berikut data sekolah dan

jumlah guru IPS dan PKn dalam tabel.

Tabel 1.4 Daftar Jumlah Sekolah dan Guru IPS dan PKn Lampung Utara

NO Nama SMP/ MTs
Jumlah Guru

IPS

Jumlah Guru

PKn

1. SMP N 1 Kotabumi 5 4

2. SMPN 2 Kotabumi 5 2

3. SMPN 3 Kotabumi 3 2

4. SMPN 4 Kotabumi 4 3
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5. SMPN 5 Kotabumi 3 1

6. SMPN 6 Kotabumi 5 3

7. SMPN 7 Kotabumi 2 2

8. SMPN 11 Kotabumiu 2 1

9. SMP Muhammadiyah Kotabumi 2 2

10. SMPN 1 Sungkai Selatan 2 2

11. SMP Hang Tuah 2 1

12. MTs N 1 Kotabumi 3 1

13. MTs Daarut Tarbiyah 2 1

JUMLAH 40 25

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

Di SMP dan MTS yang ada ternyata dari uji kompetensi guru baru 10% yang

lulus sedangkan yang lain belum, ini merupakan salah satu indikator bahwa

kinerja guru belum seperti apa yang di harapkan. Keberhasilan seorang guru dapat

dilihat antara lain dengan prestasi belajar siswa baik dalam belajar maupun dalam

mengembangkan ilmu yang telah didapat di sekolah. Sekolah Menengah Pertama

mempersiapkan siswa menjadi tamatan yang dapat diterima di SMA atau SMK

yang favorit. Jika hasil tamatan atau lulusannya  tidak  dapat bersaing untuk

diterima di sekolah favorit, maka nampaknya hal ini disebabkan oleh rendahnya

kinerja guru . Rendahnya kinerja guru ini dipengaruhi oleh komponen-komponen

yakni  motivasi kerja  guru dan sikap guru pada profesi nya. Motivasi kerja guru

SMP dan MTs masih  tergolong rendah karena masih ditemukan guru-guru  yang

masih melakukan hal -hal berikut.

1. Masih terdapat guru kurang bertanggung jawab  pada tugas yang

dipercayakan  kepadanya.
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2. Masih terdapat sebagian guru kurang senang untuk bekerja keras dan cepat

merasa  puas.

3. Masih terdapat sebagian guru tidak teliti dalam memilih metode sesuai

dengan pekerjaannya.

4. Masih terdapat guru yang memiliki dedikasi sebagai seorang guru.

5. Masih terdapat guru yang tidak menggunakan metode atau media

pembelajaran yang tepat.

Fenomena-fenomena yang terjadi pada guru IPS dan PKn di SMP dan MTs yang

sering terjadi  berkaitan dengan kinerja  guru yang  rendah yaitu.

1. Terdapat sebagian guru yang belum membuat perencanaan pembelajaran di

awal tahun ajaran

2. Terdapat guru - guru tidak tepat waktu untuk masuk mengajar

3. Terdapat guru yang kurang bersedia membimbing peserta didik  dengan cara

yang mendidik dan terprogram

4. Terdapat guru yang tidak melaksanakan penilaian secara baik

5. Masih terdapat guru yang kurang mematuhi peraturan yang telah ditetapkan

di sekolah secara bersama-sama.

Dengan demikian apabila persepsi karir dapat dipahami dan disesuaikan dengan

tujuan organisasi dan disiplin kerja serta motivasi kerja dapat diterapkan dengan

baik oleh para guru, maka kinerja guru yang bersangkutan akan meningkat. Hal

ini berdampak pada proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif

sehingga tujuan dari output yang diharapkan organisasi akan tercapai.
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1.2 Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas dapat diidentifikasi faktor – faktor yang

menyebabkan menurunnya kinerja guru adalah.

1. Menurunya efektifitas proses belajar mengajar, semangat, dan gairah kerja

guru IPS dan PKn dalam bekerja.

2. Terdapat tingginya angka absensi guru IPS dan PKn karena kurangnya

perhatian dari pimpinan, serta kurangnya motivasi dalam melakukan

pekerjaan.

3. Kurangnya pembinaan kerja sama serta komunikasi yang baik dan harmonis

antara guru, murid, dan pegawai sekolah lainnya.

4. Masih terdapat guru IPS dan PKn yang belum mengetahui dan memahami

standar dan peraturan yang berlaku, karena guru tersebut tidak ikut serta

dalam proses penentuan standar dan peraturan yang telah disepakati bersama.

5. Kurangnya kesempatan karir yang dimiliki guru, hal ini dapat disebabkan

karena kurangnya perhatian yang diberikan pimpinan untuk mensejahterakan

guru, seperti tidak adanya pengembangan karir dalam organisasi.

6. Adanya perubahan pandangan guru terhadap karir sehingga pegawai kurang

termotivasi untuk bekerja lebih baik dan berkelanjutan.

7. Adanya ketidakpastian mengenai karir guru. Seorang guru mengharapkan

kepastian dalam pekerjaannya, baik dalam pembagian tugas kerjanya ataupun

dalam status kepegawaiannya.

8. Adanya perbedaan persepsi karir antara guru, yang dapat menghambat

meningkatnya kinerja guru.

9. Rendahnya tingkat disiplin dan motivasi kerja guru IPS dan PKn.
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1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi

hanya pada aspek-aspek yang terjadi pada SMP dan MTs di Kabupaten Lampung

Utara Provinsi Lampung sebagai obyek analisis penelitian yang berkaitan yaitu.

1. Persepsi karir guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara

Provinsi Lampung.

2. Disiplin kerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara

Provinsi Lampung.

3. Motivasi kerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara

Provinsi Lampung.

4. Kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara

Provinsi Lampung.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut maka rumusan masalah yang diajukan

dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah terdapat hubungan persepsi karier dengan kinerja guru IPS dan PKn

di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung?

2. Apakah terdapat hubungan disiplin kerja dengan kinerja guru IPS dan PKn di

SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung?

3. Apakah terdapat hubungan motivasi kerja dengan kinerja guru IPS dan PKn

di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung?
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4. Apakah terdapat hubungan persepsi karier dan disiplin kerja secara bersama

dengan kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung

Utara Provinsi Lampung?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya maka tujuan

penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Hubungan persepsi karier dengan kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs

Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

2. Hubungan disiplin kerja dengan kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs

Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

3. Hubungan motivasi kerja dengan kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs

Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung.

4. Hubungan persepsi karier, disiplin kerja dan motivasi kerja secara bersama

dengan kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung

Utara Provinsi Lampung.

1.6 Kegunaan Penelitian

Sedangkan dalam penelitian ini penulis berharap bahwa penelitian ini dapat

memberi kegunaan bagi beberapa pihak yaitu:

1. Secara teoritis untuk kepentingan penulis dalam rangka penerapan ilmu yang

diperoleh selama proses belajar pada Magister Pendidikan IPS khususnya

menambah kemampuan dalam memahami aspek sumber daya manusia.
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2. Secara praktis sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan

meningkatkan kinerja guru dalam rangka menciptakan lulusan yang

berkualitas di organsiasi sekolah SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara

Provinsi Lampung.

3. Bagi peneliti lainnya tentu sebagai bahan acuan penelitian untuk

dikembangkan lebih lanjut terutama yang berkaitan tentang kajian analisis

yaitu hubungan persepsi karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap

kinerja guru.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mencakup subjek, objek, tempat, waktu, dan kajian

ilmiah. Secara rinci masing-masing ruang lingkup tersebut dapat disajikan sebagai

berikut.

1.7.1 Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah guru IPS dan PKn di SMP/MTs Kabupaten Lampung

Utara.

1.7.2 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah persepsi karir, disiplin kerja, motivasi kerja, dan

kinerja guru IPS dan PKn.

1.7.3 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini adalah SMP/MTs di Kabupaten Lampung Utara.
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1.7.4 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak judul disetujui hingga selesai.

1.7.5 Kajian Keilmuan

Penelitian ini termasuk dalam konsep-konsep pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial

yang termuat dalam lima tradisi social studies, yaitu:

(1) IPS sebagai transmisi kewarganegaraan (social studies as citizenship
transmission); (2) IPS sebagai ilmu-ilmu sosial (socil studies as social science);
(3) IPS sebagai titik kehidupan sosial (social studies as reflective inquiry); (4) IPS
sebagai penelitian mendalam (social stuides social criticism); dan (5) IPS sebagai
pengembangan pribadi individu (social studies as personal development of the
individual) (Sapriya, 2009: 13).

Dalam penelitian terfokus pada guru IPS sebagai pengembangan pribadi individu

(social studies as personal development of the individual). Kajian penelitian ini

menekankan pada persepsi kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja terhadap

kinerja guru yang dilaksanakan oleh guru IPS dan PKn dari instansi terkait, yang

dalam hal ini adalah lembaga sekolah dan tanggung jawab yang dilakukan oleh

seorang guru tersebut. Karena guru IPS dan PKn merupakan landasan dalam

pengembangan, pemahaman, dan penanaman tentang nilai-nilai dan kepribadian

pengembangan dan kajian dari IPS yang berkaitan dengan kehidupan social. Oleh

karena begitu besar pengaruh keberadaan guru IPS dan PKn tersebut dalam

menjalankan profesi mereka sebagai guru yang professional, maka dibutuhkan

kinerja guru yang benar-benar siap dan mampu melaksanakan tujuan dan karakter

ilmu-ilmu sosial seperti mempersiapkan peserta didik untuk bias menguasai

pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), sikap dan nilai (attitudes and

values) yang dapat digunakan untuk kemampuan memecahkan masalah,

mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan , yang untuk
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tujuan itulah dibutuhkan  dukungan dari kinerja guru melalui persepsi, disiplin,

dan motivasi kerja dari mereka secara maksimal dan konsekuen.

Kajian IPS sebagai pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bersumber
dari kehidupan masyarakat yang memiliki landasan dan pengembangan, salah satu
tradisi social studies adalah IPS sebagai pengembangan pribadi individu (social
studies as personal development of the individual)  Kajian IPS sebagai pendidikan
disiplin ilmu pengetahuan sosial yang bersumber dari kehidupan masyarakat yang
memiliki landasan dan pengembangan, salah satu tradisi social studies adalah IPS
sebagai pengembangan pribadi individu (social studies as personal development
of the individual) 1) budaya; 2) waktu, kontinuitas, dan perubahan; 3) orang,
tempat dan lingkungan; 4) individu, pengembangan dan identitas; 5) individu,
kelompok dan lembaga; 6) kekuasaan, wewenang dan pemerintah; 7) produksi,
distribusi, dan konsumsi, 8) sains, teknologi dan masyarakat; 9) koneksi global;
dan 10) cita-cita dan praktek warganegara (National Council for The Social
Studies, 1994:19).

Sejalan dengan itu, tradisi IPS sebagai pengembangan pribadi individu (social

studies as personal development of the individual) guru meliputi 7 (tujuh)

pengembangan kemampuan profesional secara berkelanjutan : 1) menampilkan

diri sebagai pendidik profesional; 2) menilai kinerja sendiri; 3) meningkatkankan

kualitas pembelajaran; 4) berkomunikasi secara efektif; 5) berkontribusi dalam

pengembangan pendidikan ; 6) memanfaatkan teknologi informasi untuk

pembelajaran dan perluasan wawasan, dan 7) menggunakan bahasa inggris untuk

memperluas wawasan. (National Council for The Social Studies, 1994:19).

Fungsi pokok dari Tradisi IPS sebagai pengembangan pribadi individu pada

pengembangan kemampuan professional kedua di atas dianggap merupakan

tradisi paling relevan terhadap penelitian ini, yang berfungsi sebagai penilaian

kinerja di setiap tingkatan sekolah yakni guru sebagai individu, kelompok, dan

lembaga, yang kemudian mampu diaplikasikan dalam setiap kebijakan-kebijakan



18
yang akan diambil, khususnya berkaitan dengan pengembangan kemampuan

professional secara berkelanjutan yang merupakan bagiannya adalah kinerja guru.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kinerja Guru

2.1.1 Pengertian kinerja

Guru adalah tenaga pendidikan yang berperan sebagai ujung tombak transformasi

pengetahuan dan nilai sikap, pembentukan kepribadian peserta didik, serta ikut

bertanggung jawab tercapainya tujuan pendidikan. Oleh sebab itu, guru terlibat

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

sebagai komponen utama dalam proses pendidikan. Karena kedudukannya itulah,

maka guru menempati posisi yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas

proses pembelajaran maupun hasilnya. Pada konteks ini, kualitas pembelajaran

sangat ditentukan oleh kualitas kinerja guru, yang konsekuensinya guru dituntut

untuk berperan aktif dalam memposisikan diri sebagai tenaga profesional sesuai

dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Menurut Mangkunegara (2002:67) istilah kinerja berasal dari kata job

performance atau Actual Performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya

yang dicapai oleh seseorang).

Sedangkan menurut Chance dalam Robbins (1994;237) kinerja diartikan sebagai,

“kemampuan yang menunjukkan kesungguhan seseorang dalam melaksanakan

pekerjaannya”. Sejalan dengan makna di atas, Bernardin dan Russel dalam Ruky

(2002:79) menyatakan bahwa, íperformance is record of outcomes produced on a
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specified job function or activity during a spesified time period”, yang dapat

disimpulkan bahwa kinerja merupakan suatu ukuran dari suatu hasil kerja.

Wibowo (2007:7) mengemukakan bahwa pengertian performance sering diartikan

sebagai kinerja, hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja mempunyai makna lebih

luas, bukan hanya menyatakan sebagai hasil kerja, tetapi bagaimana proses kerja

berlangsung. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai

dari pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan

bagaimana cara  mengerjakannya, dengan kata lain hasil kerja secara kualitas dan

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Kinerja juga diartikan sebagai suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Untuk

menyelesaikan tugas dan pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat

kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan kemampuan seseorang

tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa pemahaman yang jelas

tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Kinerja

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja

yang dihasilkan oleh seseorang sesuai dengan perannya tersebut. Kinerja

seseorang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya suatu instansi

atau lembaga untuk mencapai tujuannnya (Rivai, 2008:309).

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan suatu instansi

atau lembaga tersebut adalah dengan cara melihat hasil penilaian kinerja. Sasaran

yang menjadi objek penilaian kinerja adalah kecakapan, kemampuan seorang
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karyawan/ guru/ pekerja dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas yang

dievaluasi dengan menggunakan tolak ukur tertentu secara obyektif dan dilakukan

secara berkala. Dari hasil penelitian dapat dilihat kinerja perusahaan yang

dicerminkan oleh kinerja karyawan atau dengan kata lain, kinerja merupakan hasil

kerja konkret yang dapat diamati dan dapat diukur.

Sementara itu, indikator kinerja dapat dipakai untuk aktivitas yang hanya dapat

ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar perilaku yang dapat dipahami.

Indikator kinerja juga menganjurkan sudut pandang prospektif (harapan ke depan)

daripada retrospektif (melihat ke belakang). Hal ini menunjukkan jalan pada aspek

suatu kinerja yang perlu diobservasi.

Terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja menurut Wibowo (2007:76), yaitu:

a. Tujuan.

Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari seorang

individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mengandung

makna bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan

merupakan sebuah keinginan. tujuan merupakan sesuatu keadaan yang lebih

baik yang ingin dicapai di masa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan

menunjukkan arah kemana kinerja harus dilakukan. Atas dasar arah tersebut,

dilakukan kinerja untuk mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, diperlukan

kinerja individual, kelompok, dan organisasi. Kinerja individu maupun

organisasi berhasil apabila dapat mencapai tujuan yang diinginkan.
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b. Standar.

Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan

dapat diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang

diinginkan dapat dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu

tujuan tercapai. Kinerja seseorang dikatakan berhasil apabila mampu

mencapai standar yang ditentukan atau disepakati bersama antara atasan dan

bawahan.

c. Umpan Balik.

Antara tujuan, standar dan umpan balik bersifat saling terkait. Umpan balik

melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai

tujuan yang didefinisikan oleh standaar. Umpan balik terutama penting ketika

mempertimbangkan real goals atau tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat

diterima oleh pekerja adalah tujuan yang bermakna dan berharga. Umpan

balik merupakan masukan yang dipergunakan untuk mengukur kemajuan

kinerja, standar kinerja, dan pencapaian tujuan. Dengan umpan balik

dilakukan evaluasi terhadap kinerja dan sebagai hasilnya dapat dilakukan

perbaikan kinerja.

d. Alat atau Sarana.

Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk

membantu menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan

faktor penunjang untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas

pekerjaan spesifik tidak dapat dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan

sebagaimana seharusnya. Tanpa alat tidak mungkin dapat melakukan

pekerjaan.
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e. Kompetensi.

Kompetensi merupakan persyaratan utama dalam kinerja. Kompetensi

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan

pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan baik. Orang harus melakukan

lebih dari sekedar belajar tentang sesuatu, orang harus dapat melakukan

pekerjaannya dengan baik. Kompetensi memungkinkan seseorang

mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk

mencapai tujuan.

f. Motif.

Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan

sesuatu. Manajer memfasilitasi motivasi kepada karyawan dengan insentif

berupa uang, memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang,

menetapkan standar terjangkau, meminta umpan balik, memberikan

kebebasan melakukan pekerjaan termasuk waktu melakukan pekerjaan,

menyediakan sumber daya yang diperlukan dan menghapuskan tindakan yang

mengakibatkan disintensif.

g. Peluang.

Pekerja perlu mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan prestasi

kerjanya. Terdapat 2 (dua) faktor yang menyumbangkan pada adanya

kekurangan kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan

kemampuan untuk memenuhi syarat.

Selain indikator-indikator tersebut di atas, menurut Mahmudi (2010:20) ada juga

beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, yaitu.
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a. Faktor personal/individual, meliputi pengetahuan, ketrampilan (skill),

kemampuan kepercayaan diri, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh

setiap individu.

b. Faktor kepemimpinan, meliputi kualitas dalam memberikan dorongan,

semangat, arahan dan dukungan yang diberikan manajer dan team leader.

c. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh

rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan

dan keeratan anggota tim.

d. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang

diberikan  oleh organisasi, proses organisasi dan kultur kinerja dalam

organisasi.

e. Faktor kontekstual (situasional) meliputi tekanan dan perubahan lingkungan

eksternal dan internal.

Pada sistem penilaian kinerja tradisional, kinerja hanya dikaitkan dengan faktor

personal. Namun dalam kenyataannya, kinerja sering diakibatkan oleh faktor-

faktor lain di luar faktor personal seperti sistem, situasi, kepemimpinan atau tim.

Proses penilaian kinerja individual  tersebut harus diperluas dengan penilaian

kinerja tim dan efektivitas manajernya. Hal itu karena yang dilakukan individu

merupakan refleksi  perilaku anggota group dan pimpinan, misalnya ketika dalam

on the job training, coaching dan pengarahan. Campbell (1990) menyatakan

bahwa hubungan fungsional antara kinerja dengan atribut kinerja dipengaruhi oleh

tiga faktor yaitu faktor knowledge, skill, dan motivasi. Persamaan tersebut

dinotasikan sebagai berikut.
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Kinerja =  (knowledge, skill dan motivasi)

Knowledge mengacu pada pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai (knowing

what to do), skill mengacu pada kemampuan untuk melakukan pekerjaan (ability

to do well), motivasi adalah dorongan dan semangat untuk melakukan kerja.

Selain tiga faktor tersebut, masih terdaoat satu faktor lagi yaitu peran (role

perception). Hilangnya salah satu faktor tersebut akan mengganggu kinerja.

Pengaruh motivasi dalam pengukuran kinerja sangat penting karena motivasi

berperan untuk mengubah perilaku pekerja. Perilaku seseorang bisa diadaptasikan

secara sistematik untuk memenuhi stándar yang diinginkan dengan menggunakan

teknik tertentu, sebagaimana dijelaskan dalam model perubahan perilaku ABC

(antecedents, behaviour, concequences). Model ABC menyatakan bahwa perilaku

ABC dapat diubah melalui dua cara yaitu sebelum terjadi (antecedents) atau

setelah terjadi (consequences). Antecedent bisa berupa person, tempat, sesuatu

atau peristiwa yang terjadi atau berada sebelum timbul perilaku yang mendorong

seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh : misi, visi dan tujuan yang telah

ditetapkan, insentif/imbalan, deskripsi kerja, kebijakan, prosedur, standar,

peraturan, kondisi kerja dan infrastruktur pendukung. Consequence adalah

peristiwa setelah perilaku terjadi yang diharapkan dapat mengubah perilaku di

masa datang. Contoh consequence misalnya imbalan (reward) dan hukuman

(punishment).

Kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata

yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja pegawai

merupakan suatu hal yang sangat penting dalam usaha organisasi untuk mencapai
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tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan organisasi untuk

meningkatkannya. Salah satu diantaranya adalah melalui penilaian kinerja.

Untuk mengetahui 5 (lima) tingkat kinerja pegawai diperlukan penilaian kinerja.

Penilaian kinerja merupakan suatu proses organisasi menilai unjuk kerja

pegawainya. Tujuan dilakukan penilaian kinerja secara umum adalah untuk

memberikan penilaian kinerja pegawai dalam upaya memberikan feedback kepada

pegawai dalam upaya memperbaiki tampilan kerjanya dan upaya meningkatkan

produktivitas organisasi, dan secara khusus dilakukan dalam kaitannya dengan

berbagai kebijaksanaan terhadap pegawai seperti untuk tujuan promosi, kenaikan

gaji, pendidikan dan latihan, dan lain-lain.

Arti pentingnya Menurut Hariandja (2002:215) penilaian kinerja secara lebih rinci

dikemukakan sebagai berikut.

a. Perbaikan kinerja memberikan kesempatan kepada karyawan untuk

mengambil tindakan-tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja melalui

feedback yang diberikan oleh organisasi.

b. Penyesuaian gaji dapat dipakai sebagai informasi untuk mengkompensasi

pegawai secara layak sehingga dapat memotivasi mereka.

c. Keputusan untuk penempatan, yaitu dapat dilakukannya penempatan pegawai

sesuai dengan keahliannya.

d. Pelatihan dan pengembangan, yaitu melalui penilaian akan diketahui

kelemahan-kelemahan dari pegawai sehingga dapat dilakukan program

pelatihan dan pengembangan yang lebih efektif.
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e. Perencanaan karier, yaitu organisasi dapat memberikan bnantuan perencanaan

karier bagi pegawai dan menyelaraskannya dengan kepentingan organisasi.

f. Mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam proses penempatan, yaitu

kinerja yangtidak baik menunjukkan adanya kelemahan dalam penempatan

sehingga dapat dilakukan perbaikan.

g. Dapat mengidentifikasi adanya kekurangan dalam desain pekerjaan, yaitu

kekurangan kinerja akan menunjukkan adanya kekurangan dalam rancangan

jabatan.

h. Meningkatakan adanya perlakuan kesempaatan yang sama pada pegawai,

yaitu dengan dilakukannya penilaian yang obyektif berarti meningkatkan

perlakuan yang adil bagi pegawai.

i. Dapat membantu pegawai mengatasi masalah yang bersifat eksternal, yaitu

dengan penilaian unjuk kerja atasan akan mengetahui apa yang menyebabkan

terjadinya unjuk kerja yang jelek, sehingga atasan dapat membantu

menyelesaikannya.

j. Umpan balik pada pelaksanaan fungsí manajemen sumber daya manusia,

yaitu dengan diketahuinya unjuk kerja pegawai secara keseluruhan, ini akan

menjadi informasi sejauh mana fungsi sumber daya manusia berjalan dengan

baik atau tidak.

2.1.2 Pencapaian Kinerja Guru

Dalam perspektif manajemen, agar kinerja guru dapat selalu ditingkatkan dan

mencapai standar tertentu, maka dibutuhkan suatu manajemen kinerja

(performance management). Dengan mengacu pada pemikiran Bacal (2005:46)



28
dalam bukunya Performance Management dibawah ini akan dibicarakan tentang

manajemen kinerja guru. Robert Bacal mengemukakan bahwa manajemen kinerja,

sebagai sebuah proses komunikasi yang berkesinambungan dan dilakukan dalam

kemitraan antara seorang karyawan dan penyedia langsungnya. Proses ini meliputi

kegiatan membangun harapan yang jelas serta pemahaman mengenai pekerjaan

yang akan dilakukan. Ini merupakan sebuah system. Artinya, ia memiliki

sejumlah bagian yang semuanya harus diikut sertakan., kalau system manajemen

kinerja ini hendak memberikan nilai tambah bagi organisasi, manajer dan

karyawan.

Dari berbagai ungkapan di atas, maka manajemen kinerja guru terutama berkaitan

erat dengan tugas kepala sekolah untuk selalu melakukan komunikasi yang

berkesinambungan, melalui jalinan kemitraan dengan seluruh guru di sekolahnya.

Dalam mengembangkan manajemen kinerja guru, didalamnya harus dapat

membangun harapan yang jelas serta pemahaman tentang fungsi kerja esensial

yang diharapkan dari para guru, seperti.

1. Seberapa besar kontribusi pekerjaan guru bagi pencapaian tujuan pendidikan

disekolah. melakukan pekerjaan dengan baik. Bagaimana guru dan kepala

sekolah bekerjasama untuk mempertahankan,memperbaiki, maupun

mengembangkan kinerja guru yang sudah ada sekarang.

2. Bagaimana prestasi kerja akan diukur.

3. Mengenali berbagai hambatan kinerja dan berupaya menyingkirkannya.

Selanjutnya, Bacal (2005:49) mengemukan bahwa dalam manajemen kinerja

diantaranya meliputi perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja merupakan suatu
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proses di mana guru dan kepala sekolah bekerjasama merencanakan apa yang

harus dikerjakan guru pada tahun mendatang, menentukan bagaimana kinerja

harus diukur, mengenali dan merencanakan cara mengatasi kendala, serta

mencapai pemahaman bersama tentang pekerjaan itu. Komunikasi yang

berkesinambungan merupakan proses dimana kepala sekolah dan guru bekerja

sama untuk saling berbagi informasi mengenai perkembangan kerja, hambatan

dan permasalahan yang mungkin timbul, solusi yang dapat digunakan untuk

mengatasi berbagai masalah, dan bagaimana kepala sekolah dapat membantu

guru. Arti pentingnya terletak pada kemampuan mengidentifikasi dan

menanggulangi kesulitan atau persoalan sebelum itu menjadi besar. Evaluasi

kinerja adalah salah satu bagian dari manajemen kinerja, yang merupakan proses

dimana kinerja perseorangan dinilai dan dievaluasi. Ini dipakai untuk menjawab

pertanyaan, “Seberapa baikkah kinerja seorang guru pada suatu periode tertentu?”.

Metode apapun yang dipergunakan untuk menilai kinerja, penting sekali bagi kita

untuk menghindari dua perangkap. Pertama, tidak mengasumsikan masalah

kinerja terjadi secara terpisah satu sama lain, atau “selalu salahnya guru”. Kedua,

tiada satupun taksiran yang dapat memberikan gambaran keseluruhan tentang apa

yang terjadi dan mengapa. Penialian kinerja hanya sebuah titik awal bagi diskusi

serta diagnosis lebih lanjut.

Sementara itu, Seeker dan  Wilson (2000:90) memberikan gambaran tentang

proses manajemen kinerja dengan apa yang disebut dengan siklus manajemen

kinerja, yang terdiri dari 3 fase yakni : Perencanaan, Pembinaan, dan evaluasi.

Perencanaan merupakan fase pendefinisian dan pembahasan peran, tanggung
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jawab, dan ekpektasi yang terukur. Perencanaan tadi membawa pada fase

pembinaan, dimana guru dibimbing dan dikembangkan – mendorong atau

mengarahkan upaya mereka melalui dukungan, umpan balik, dan penghargaan.

Kemudian dala fase evaluasi, kinerja guru dikaji dan dibandingkan dengan

ekspektasi yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja. Rencana terus

dikembangkan, siklus terus berulang, dan guru, kepala sekolah, staf administrasi,

serta organisasi terus belajar dan tumbuh.

2.1.3 Pengukuran Kinerja Guru

Berkenaan dengan standar kinerja guru Piet A. Sahertian dalam Kusnandar

(2007:49) 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.

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.
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Menurut Timple (2003:78), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang

terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang

dihubungkan dengan sifat-sifat seseorang, seperti kemampuan, keterampilan,

sikap, perilaku, tanggung jawab, dan motivasi karyawan. Misalnya kinerja

seseorang baik disebabkan karena kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe

pekerja keras, sedangkan seseorang mempunyai kinerja jelek disebabkan orang

tersebut mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak berusaha untuk

memperbaiki kemampuan. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan seperti perilaku,

sikap dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas kerja

dan iklim organisasi. Penelitian kinerja dapat didefinisikan sebagai proses formal

yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan (performances

appraisal) seorang personil dan memberikan umpan balik untuk kesesuian tingkat

kinerja. Hal ini sering pula disebut dengan kegiatan kilas balik untuk kerja

(performances review) atau penilaian personal (employee appraisal) atau evaluasi

personal (employee evaluation). Bernadin dan Russel (2008:83) menjelaskan ada

6 (enam) kriteria penilaian kinerja sumber daya manusia yaitu :

1. Kualitas (Quality)

Tingkatan dimana proses atau hasil diperoleh dengan sempurna, tampilan

kerja secara ideal dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (rapih, tertib,

akurat, terorganisasi dengan baik).

2. Kuantitas (Quantity)

Jumlah yang dihasilkan, jumlah unit, siklus dan kegiatan yang lengkap

(dibandingkan dengan standar).
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3. Ketepatan Waktu (Timeliness)

Tingkatan dimana antar kegiatan dengan hasil yang diproduksi tepat

waktu atau lebih awal khususnya antara koordinasi dengan keluaran yang

lain, sebisa mungkin memaksimalkan waktu untuk kegiatan lain.

4. Efektifitas Biaya (Cost effectiveness)

Tingkatan dimana penggunaan sumber-sumber daya yang ada

diorganisasi dapat dioptimalkan seperti SDM, uang, teknologi. dan

material.

5. Kebutuhan Supervisi (Need for supervition)

Tingkatan dimana kinerja dapat membawa suatu fungsi kerja tanpa

megulang kembali seperti dengan bantuan supervise atau membutuhkan

intervensi untuk mencegah atau keluaran yang merugikan (supervise

dapat memberikan manfaat bagi bawahan, mereview perkembangan

pekerjaan pada jadwal kerja, mereview kebijakan administrasi,

efektivitas prosedur kerja, keterbukaan dengan bawahan).

6. Dampak hubungan interpersonal (interpersonal impact)

Tingkat dimana kinerja mampu meningkatkan perasaan, penghargaan

diri, keinginan yang baik atau cita-cita dan kerjasama antara pekerja

dengan pekerja dan bagiannya (kinerja mempunyai dampak terhadap

hubungan interpersonal baik dengan pegawai maupun pimpinan).

Selain ada 6 (enam) kriteria dalam penilaian kinerja yang dijelaskan di atas, juga

pada dasarnya penilaian kinerja yang dilakukan mempunyai 3 (tiga ) tujuan pokok

sebagai berikut.
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1. Untuk perbaikan (Remedial) atau untuk mereview performasi sebelumnya.

Merupakan tujuan mendasar dalam rangka penilaian personal secara

individual, yang dapat digunakan  sebagai informasi untuk penilaian

efektivitas manajemen sumber daya manusia.

2. Untuk pemeliharaan (Maintanance), menyangkut dorongan orang yang

dinilai supaya melanjutkan hal – hal yang dikerjakan dengan baik.

3. Untuk mengembangkan (Development), sebagai informasi untuk

mengambil keputusan guna pengembangan personal seperti promosi,

mutasi, rotasi, terminasi dan penyesuaian kompensasi.

2.2  Persepsi Karir

Menurut Mangkunegara (2005:14) Persepsi adalah suatu proses menyeleksi

stimulus dan mengartikan. Dengan kata lain persepsi merupakan suatu proses

pemberian arti atau makna terhadap suatu objek yang ada pada lingkungan.

Persepsi mencakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus, pengorganisasian

stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan dengan cara

mempengaruhi pembentukan sikap dan perilaku.

Menurut Robbins (2006:169) persepsi adalah proses yang digunakan individu

mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan

makna kepada lingkungan mereka. Meski demikian apa yang dipersepsikan

seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif. Tidak harus selalu berbeda,

namun sering terdapat ketidakpastian. Misalnya, dimungkinkan bahwa semua

karyawan dalam perusahaan tertentu memandang perusahaan tersebut sebagai
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tempat yang hebat untuk bekerja, kondisi kerja yang menyenangkan, tugas

pekerjaan yang menarik, upah yang baik, manajemen yang bijaksana dan

bertanggung jawab, namun, seperti sebagian besar dari kita tahu, sangatlah tidak

biasa untuk mendapatkan kesepakatan seperti itu. Sejumlah faktor berperan dalam

membentuk dan kadang memutar balik persepsi. Faktor-faktor ini dapat berada

dalam pihak pelaku persepsi, dalam obyek atau target yang dipersepsikan, atau

dalam konteks situasi dimana persepsi itu dibuat.

Sumber : Stephen P. Robbins. Perilaku Organisasi. 2006.

Gambar 2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor dalam Situasi
 Waktu
 Keadaan/Tempat

Kerja
 Keadaan Sosial

Faktor pada Target
 Hal Baru
 Gerakan
 Bunyi
 Ukuran
 Latar Belakang
 Kedekatan

Faktor pada Pemersepsi
 Sikap
 Motif
 Kepentingan
 Pengalaman
 Pengharapan

Persepsi



35
J. Bossum dan Abraham Maslow dalam Robbins (1996: 43) berpendapat bahwa

setiap individu cenderung memakai dirinya sendiri sebagai ukuran dalam

mempersepsi orang lain. Hasil penelitian mereka menyimpulkan.

1. dengan mengenal diri sendiri akan lebih mudah melihat orang lain.
2. ciri khas diri sendiri mempengaruhi cirri khas yang dikenali dalam diri

orang lain.
3. orang yang menerima dirinya sendiri lebih memungkinkan untuk melihat

segi-segi yang baik dari orang lain.

Perbedaan persepsi antara individu dengan orang lain dapat mengakibatkan

terjadinya perbedaan pemaknaan terhadap obyek di lingkungan organisasinya.

Oleh karena itu, pimpinan organisasi perlu berupaya menyamakan persepsi dari

setiap individu yang ada dalam organisasi agar terjadinya persamaan dalam

memaknakan tujuan organisasi. Dengan demikian, pimpinan akan lebih mudah

megggerakkan setiap individu sebagai bawahan untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Darsono (2006:62) Persepsi adalah penyimpulan dan penafsiran obyek

atau peristiwa. Untuk dapat menyimpulkan dan menafsirkan obyek atau peristiwa

harus didahului oleh sensasi. Persepsi manusia terhadap obyek atau peristiwa

ditentukan oleh beberapa unsur sebagai berikut.

 Ideologi, yaitu keyakinan berdasar ilmu pengetahuan

 Kebisaaan (pola perilaku), yaitu pola perilaku efektif untuk mencapai

tujuan

 Kesiapan mental, yaitu kesiapan mental terhadap apa yang ingin dipersepsi

 Motivasi, yaitu kekuatan pendorong unuk memperhatikan obyek

 Keragaman stimuli, yaitu makin beragam makin kurang tajam persepsinya

 Situasi, yaitu kondisi yang dapat mengubah perhatian
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Persepsi ditentukan oleh faktor fungsional dan struktural. Faktor fungsional

adalah meliputi kebutuhan dan pengalaman individu. Faktor struktural adalah

sistem saraf atau sistem pemikiran menentukan persepsi.

Faktor struktural yang memengaruhi persepsi adalah konteks stimuli dengan

menginterprestasikan saling hubungan stimuli satu dengan yang lainnya sehingga

memperoleh persepsi yang holistic.

Persepsi hakikatnya dipengaruhi oleh kebutuhan, kesiapan mental, kondisi

emosional, dan kebudayaan. Persepsi sosial dipengaruhi oleh faktor ekstrnal

(situasional) dan faktor internal (personal). Faktor situasional yang mempengaruhi

persepsi, antara lain adalah sistem politik, sistem sosial, dan sistem ekonomi,

sedangkan faktor internal yang memengaruhi persepsi adalah pengalaman,

pengetahuan, motivasi, dan kepribadian.

Pengalaman mempengaruhi persepsi, karena pengalaman merupakan hasil dari

pengamatan langsung. Pengetahuan mempengaruhi persepsi karena pengetahuan

mampu menghubungkan obyek yang satu dengan yang lainnya. Motivasi

merupakan faktor personal mempengaruhi persepsi karena stimuli yang kuat dapat

mengancam persepsi. Keperibadian merupakan faktor yang mempengaruhi

persepsi karena kepribadian dibentuk oleh kebisaan.

Persepsi menurut Rivai (2008:359), diartikan sebagai tanggapan (penerimaan)

langsung dari sesuatu, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui

penginderaannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan persepsi adalah

proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan
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pengorganisasian dan penafsiran sebagai rangsangan dalam suatu pengalaman

psikologi. Persepsi juga diartikan sebagai suatu proses dimana individu-individu

mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna

kepada lingkungan mereka. Disamping itu, persepsi dapat pula dilihat dari proses

kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang

lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan

penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan

bahwa persepsi merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya

suatu pencatatan yang benar terhadap situasi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang menurut

Rivai (2008:360), yaitu.

a. Psikologi

Persepsi seseorang mengenai segala sesuatu yang terjadi di alam dunia ini

sangat dipengaruhi oleh keadaan psikologi.

b. Famili

Pengaruh yang besar terhadap anak-anak adalah familinya, orang tua yang

telah mengembangkan suatu cara yang khusus di dalam memahami dan

melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka

yang diturunkan kepada anak-anaknya.

c. Kebudayaan

Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu

faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap nilai dan cara seseorang

memandang dan memahami keadaan di dunia ini.
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Menurut Rivai (2008:362-363), faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi

persepsi, yaitu.

a. intensitas, semakin besar intensitas stimulus dari luar, semakin besar juga hal
itu dapat dipahami

b. ukuran, semakin besar ukuran suatu obyek semakin mudah untuk diketahui
c. berlawanan atau kontras, prinsip berlawanan dengan sekelilingnya ini akan

menarik banyak perhatian
d. pengulangan, stimulus dari luar yang diulang akan memberikan perhatian

yang lebih besar daripda yang sekali dilihat atau didengar. Suatu stimulus
yang diulangi akan mempunyai kesempatan yang lebih baik untuk
menangkap

e. gerakan, orang akan memberikan banyak perhatian kepada benda yang
bergerak.

Sedangkan faktor-faktor dari dalam yang mempengaruhi persepsi antara lain.

a. Belajar dan persepsi.
b. Motivasi dan persepsi.
c. Kepribadian dan persepsi.

Pengorganisasi persepsi meliputi 3 (tiga) hal yaitu :
a. kesamaan dan ketidaksamaan.

Suatu objek yang mempunyai kesamaan dan ketidaksaman ciri, akan
dipersepsi sebagai suatu objek yang berhubungan dan ketidakberhubungan.
Artinya, objek yang mempunyai ciri yang sama dipersepsi ada hubungannya,
sedangkan objek yang mempunyai ciri yang tidak sama adalah terpisah

b. kedekatan dalam ruang.
Objek atau peristiwa yang dilihat oleh orang karena adanya kedekatan dalam
ruang tertentu, akan dengan mudah diartikan sebagai objek atau peristiwa
yang ada hubungannya

c. kedekatan dalam waktu.
Objek atau peristiwa juga dilihat sebagai hal yang mempunyai hubungan
karena adanya kedekatan atau kesamaan dalam waktu.

Persepsi (perception) adalah proses di mana individu mengatur dan

menginterprestasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi

lingkungan mereka. Namun, apa yang diterima seseorang pada dasarnya bisa

berbeda dari realitas objektif. Walaupun seharusnya tidak perlu ada, perbedaan

tersebut sering timbul. Sebagai contoh, sesuatu yang mungkin bila semua

karyawan dalam sebuah perusahaan menganggapnya sebagai tempat kerja yang
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baik, kondisi kerja yang menyenangkan, penugasan pekerjaan yang menarik,

bayaran yang bagus, tunjangan yang sangat bagus, manajemen yang pengertian

dan bertanggung jawab, tetapi seperti yang diketahui oleh sebagian besar dari kita

adalah sangat luar biasa untuk menemukan kecocokan yang seperti itu (Robbins &

Timoty (2008:175). Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi

sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan

seseorang. Karakteristik target yang diobservasikan bisa memengaruhi apa yang

diartikan.

Karir merupakan perjalanan yang dilalui seseorang selama hidupnya. Menurut

Hani Handoko (1996:121) memberi definisi karier yaitu.

“suatu urutan promosi  atau perpindahan (transfer) lateral ke jabatan-jabatan yang
lebih menuntut tanggungjawab atau ke lokasi-lokasi yang lebih baik, atau
menyilang hirarki hubungan kerja selama kehidupan kerja seseorang”.

Karir menurut Hariandja (2002:219), adalah keseluruhan jabatan, pekerjaan,

posisi yang dapat diduduki seseorang selama kehidupan kerjanya dalam organisasi

atau dalam beberapa organisasi. Sedangkan karir menurut Robert L. Mathis dan

John H.Jackson (2006:342), adalah rangkaian posisi yang berkaitan dengan kerja

yang ditempati seseorang sepanjang hidupnya.

Menurut Rivai (2008:426) Karir adalah suatu deretan posisi yang diduduki oleh

seseorang selama perjalanan usianya. Pengembangan karir merupakan suatu cara

bagi sebuah organisasi untuk mendukung atau meningkatkan produktivitas para

karyawan dan mempersiapkan mereka memasuki dunia yang berubah.

Pengembangan karir ini diperlukan untuk promosi, untuk memastikan orang-
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orang yang tepat akan tersedia untuk memenuhi persyaratan pengisian staf yang

berubah-ubah dan meningkatkan keanekaragaman angkatan kerja, serta memberi

harapan pekerjaan yang lebih realistis kepada karyawan. Agar para karyawan

tetap produktif, perlu tersedia program pengembangan karir dan pelatihan yang

dapat mendukung tugas dan kebutuhan emosional karyawan pada tiap tahap. Oleh

karena itu karier menunjukkan perkembangan para pegawai secara  individual

dalam jenjang jabatan atau kepangkatan yang dapat dicapai selama masa kerja

dalam suatu organisasi.

Karir masing-masing orang berjalan melalui tahap-tahap yang mempengaruhi

pengetahuan tentang pilihan jabatan dan berbagai kedudukan. Tahap-tahap utama

dari siklus karier menurut Gary Dessler (1997:47) sebagai berikut.

a. Tahap pertumbuhan. Periode dari lahir sampai usia 14 tahun, dalam periode

ini orang mengembangkan konsep diri dengan mengidentifikasikan diri dan

berinteraksi dengan orang lain seperti keluarga, teman dan guru.

b. Tahap penjelajahan. Periode dari usia sekitar 15 sampai 24 tahun dimana

seseorang secara serius menjelajahi berbagai alternatif kedudukan, berusaha

untuk mencocokkan alternatif-alternatif ini dengan minat dan

kemampuannya.

c. Tahap penetapan. Periode, kira-kira dari usia 24 sampai 44 tahun yang

merupakan jantung dari kehidupan bekerja kebanyakan orang.

d. Subtahap percobaan. Periode dari kira-kira usia 25 sampai 30 tahun pada

periode ini orang menentukan apakah bidang pilihan itu cocok dan jika tidak

cocok berusaha untuk mengubahnya.
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e. Subtahap pemantapan. Periode, kira-kira dari usia 30 sampai 40 tahun, selama

periode ini tujuan kedudukan perusahaan ditetapkan dan perencanaan karir

yang lebih eksplisit dijalankan untuk menetapkan urutan bagi pemenuhan

tujuan-tujuan ini.

f. Subtahap krisis pertengahan karir. Periode yang berlangsung antara usia tiga

puluh dan empat puluh tahunan, selama periode ini orang sering membuat

penilaian baru yang besar atas kemajuan mereka sehubungan dengan ambisi

dan tujuan awal mereka.

g. Tahap pemeliharaan. Periode dari usia sekitar 45 sampai 65 tahun, selama

periode ini orang mengamankan tempat dalam dunia kerja.

h. Tahap kemerosotan. Periode ini banyak orang menghadapi prospek harus

menerima berkurang level kekuasan dan tanggung jawab.

Menurut Mathis and Jackson (2006:344), karakteristik individual umum yang

mempengaruhi bagaimana seseorang membuat pilihan karir sebagai berikut.

a. Minat. Orang-orang cenderung mengejar karir yang mereka percaya dengan

minatnya. Tetapi sering kali, minat orang berubah dan keputusan karir pada

akhirnya dibuat berdasarkan keterampilan dan kemampuan khusus, serta jalan

karir mana yang realistis bagi mereka.

b. Citra diri. Karir adalah perluasan dari citra diri seseorang, begitu pula dengan

pembentuk karakternya. Orang-orang mengikuti karir dimana mereka dapat

melihat dirinya melakukan dan menghindari karir yang tidak sesuai dengan

persepsi bakat, motivasi dan nilai mereka.
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c. Kepribadian. Faktor ini meliputi orientasi pribadi dan kebutuhan pribadi

(termasuk kebutuhan akan afiliasi, kekuasaan dan pencapaian) seorang

karyawan. Individu yang memiliki jenis kepribadian tertentu condong ke

kelompok pekerjaan yang berbeda.

d. Latar belakang sosial. Status sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan

pekerjaan orang tua seseorang juga merupakan faktor yang termasuk dalam

kategori ini.

Keinginan karyawan mengenai karir terdiri dari lima hal yaitu.

a. persamaan karir (career equity). Karyawan menginginkan adanya kesamaan
di dalam sistem promosi dan kesempatan memajukan karir

b. masalah pengawasan (supervisory concern). Karyawan menginginkan di
dalam pengembangan karirnya ada peran aktif para pengawas serta dapat
memberikan umpan balik bagi prestasi kerjanya

c. kesadaran akan adanya kesempatan (awareness of opportunity). karyawan
menginginkan adanya kesempatan untuk berkarir

d. kinat karyawan (employee interest). Karyawan mempunyai keinginan tingkat
minat yang berbeda-beda dalam memajukan karirnya

e. kepuasan karir (career satisfaction). Tingkat kepuasan karir karyawan
berbeda-beda tergantung pada usia dan kedudukan karyawan tersebut.
(Rivai, 2008:284)

Dari beberapa pernyatan di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi karir adalah

adalah suatu proses yang digunakan individu untuk memaknai dan menafsirkan

tentang sesuatu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai sehingga setiap

individu mencoba melakukan yang terbaik untuk mendapatkan tujuan tersebut.

2.3 Disiplin Kerja

Menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2006:511) Disiplin (discipline)

adalah bentuk pelatihan yang menjalankan peraturan-peraturan organisasional.

Yang paling dipengaruhi oleh sistem-sistem disiplin dalam organisasi adalah

karyawan yang menyusahkan. Untungnya, karyawan yang menyusahkan terdiri
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atas sejumlah kecil karyawan, tetapi mereka sering kali merupakan orang-orang

yang menyebabkan sebagian besar situasi-situasi disipliner. Apabila para pemberi

kerja gagal menangani karyawan yang menyusahkan, sering terjadi efek-efek

negatif pada karyawan dan kelompok kerja lainnya. Persoalan disipliner umum

yang disebabkan oleh karyawan-karyawan yang menyusahkan meliputi

ketidakhadiran, kelambatan, kekurangan produktivitas, alkoholisme, dan

pembangkangan terhadap perintah.

Menurut Keith Davis (1985:366) dalam Mangkunegara (2001:129)
mengemukakan bahwa.
”Dicipline is management action to enforce organization standars”.

Berdasarkan pendapat Keith Davis maka disiplin kerja dapat diartikan sebagai

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi.

Menurut Hasibuan (2003:193), kedisiplinan adalah fungsi operatif keenam dari

manajemen sumber daya manusia. Kedisiplinan merupakan fungsi operatif

MSDM yang terpenting karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi

prestasi kerja yang dapat dicapainya. Tanpa disiplin karyawan yang baik, sulit

bagi organisasi perusahaan mencapai hasil yang optimal.

Lebih lanjut lagi menurut Robert L. Mathis dan John H.Jackson (2006:511)

Sehingga seorang karyawan yang dikatakan memiliki disiplin kerja yang tinggi

jika yang bersangkutan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggungjawab atas

tugas yang diamanahkan kepadanya. Terdapat empat perspektif daftar yang

menyangkut disiplin kerja yaitu.

a. Disiplin Retributif (Retributive Discipline), yaitu berusaha menghukum orang

yang berbuat salah.
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b. Disiplin Korektif (Corrective Discipline) yaitu berusaha membantu karyawan

mengoreksi perilakunya yang tidak tepat.

c. Perspektif hak-hak individu (Individual Rights Perspective), yaitu berusaha

melindungi hak-hak dasar individu selama tindakan-tindakan disipliner.

d. Perspektif Utilitarian (Utilitarian Perspektive), yaitu berfokus kepada

penggunaan disiplin hanya pada saat konsekuensi-konsekuensi  tindakan

disiplin melebihi dampak-dampak negatifnya.

Tabel. 2.1 Perspektif Disiplin Karyawan

Perspektif Definisi Tujuan Akhir
Retributif

Korektif

Hak-hak
individual

Utilitarian

Para pengambil keputusan mendisiplinkan
dengan suatu cara yang proposional terhadap
sasaran. Dengan tidak adil oleh orang-orang
yang bertindak secara tidak tepat.

Pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan-
peraturan harus diperlakukan sebagai
masalah-masalah yang dikoreksi daripada
sebagai pelanggaran-pelanggaran yang mesti
dihukum. Hukuman akan lunak sebatas
pelanggar menunjukkan kemauan untuk
mengubah perilaku.

Disiplin hanya tepat jika terdapat alasan yang
adil untuk menjatuhkan hukuman. Hak-hak
karyawan lebih diutamakan daripada tindakan
disiplin.

Tingkat tindakan disiplin diambil tergantung
pada bagaimana disiplin itu aakan
mempengaruhi produktivitas dan
profitabilitas. Biaya penggantian karyawan
dan konsekuensi-konsekuensi
memperkenankan perilaku yang tidak wajar
perlu dipertimbangkan. Karena biaya
penggantian karyawan kian melambung,
maka kerasnya disiplin hendaknya semakin
menurun. Karena konsekuensi membiarkan
perilaku yang tidak terpuji meningkat, maka

Menghukum
si pelanggar

Membantu
karyawan
mengoreksi
perilaku yang
tidak dapat
diterima sehingga
dia dapat terus
dikaryakan oleh
perusahaan

Melindungi hak-
hak individu

Memastikan
bahwa faedah-
faedah tindakan
disiplin melebihi
konsekuensi-
konsekuensi
negatifnya.
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demikian pula kerasnya hukum.

Sumber: Roberts L. Mathis dan John H. Jackson.Human Risearch
Management.2012

Teknik-teknik pelaksanaan disiplin menurut Mangkunegara (2002:132), adalah

sebagai berikut.

a. Teknik disiplin pertimbangan sedini mungkin.
Mungkin manajer jarang bisa memberi alasan bahwa kegagalan dalam
menyelesaikan suatu proyek atau pekerjaan disebabkan oleh bawahan yang
gagal dalam tugas mereka. Tanggung jawab menyelesaikan pekerjaan jauh
lebih banyak terletak pada manajer dibandingkan pada mereka yang
dimanajemeni. Pelatihan yang kurang sempurna atau tidak ada pelatihan sama
sekali, atau kesalahan-kesalahan lain dari bawahan hendaknya pertama-tama
diatasi dengan usaha penuh pengertian guna memperbaikinya. Hal ini harus
dilakukan segera setelah melihat ada kekurang. Tindakan perbaikan sedini
mungkin dari pihak manajer mengurangi perlunya tindakan disipliner dimasa
mendatang. Jelaslah bahwa jika keadaan yang tidak baik dibiarkan
memburuk, semakin sulitlah untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dari
bawahan yang tidak efektif atau tidak berkemauan penuh.

b. Teknik disiplin pencegahan yang efektif.
Organisasi besar memelihara disiplin taat asas dengan menstandarisasikan
kaidah-kaidah dan tingkah laku dasar dan memaklumkannya bagi para
karyawan dan penyelia mereka. Disamping itu, mereka mengadakan
program-program pelatihan khusus di setiap tingkat manajemen. Kursus-
kursus ini dipimpin oleh anggota-anggota manajemen menengah yang
mempunyai pengetahuan dan pengalaman di lapangan. Tujuan konferensi-
konferensi kelompok ialah untuk meningkatkan keakraban para manajer
dengan kebijakan sekarang dan untuk bertukar pikiran mengenai bagaimana
menggunakan disiplin kolektif secara efektif, bukan disiplin dengan
hukuman.

c. Teknik disiplin dengan mendisiplinkan diri.
Teknik disiplin yang paling penting dipelajari oleh seorang manajer ialah
teknik mendisiplinkan diri. Setiap orang mempunyai kesukaan dan kebencian
terhadap orang, kebiasaan, kaidah, peraturan dan pekerjaan. Namun, disiplin
diri membedakan manajer yang dewasa dan efektif dengan manajer yang
belum dewasa dan masih harus berjuang. Disiplin diri ialah usaha seseorang
untuk mengendalikan reaksi mereka terhadap keadaan yang tidak mereka
senangi, dan usaha seseorang untuk mengatasi ketidaksenangan itu.

d. Teknik disiplin inventori penyelia.
Disiplin adalah salah satu fungsi manajemen yang paling rumit dan paling
sedikit dipahami pada zaman sekarang. Sejumlah besar perusahaan dan
perseroan dewasa ini telah banyak membuat program pelatihan secara formal
mengenai perjanjian perburuhan, interpretasi, dan administrasinya tetapi
sedikit sekali yang mempunyai program secara mendalam tentang disiplin.
Inventori penyelia terhadap disiplin memberikan pengetahuan pada seorang
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manajer tentang kesadaran dan pemahaman manajer atau penyelia lain
tentang bidang-bidang kritis dalam disiplin, seperti sebab-sebab terjadinya
masalah dalam kedisiplinan, komunikasi, prinsip dan konsepsi tentang
disiplin, proses penentuan hukum, pembuatan kaidah, dan pengambilan
keputusan tindakan kedisiplinan.

e. Teknik disiplin menegur pegawai primadona.
Seorang manajer jangan sekali-kali takut kehilangan seorang karyawan yang
baik jika ia merupakan faktor perusak keadaan yang sulit diperbaiki. Bila
telah kehilangan kendali terhdap kelompok karena kehilangan seorang
pekerja yang menonjol, maka manajer sendirilah yang akan kalah secara total.

f. Teknik disiplin menimbulkan kesadaran diri.
Suatu teguran lunak dapat diberikan secara halus melalui pertanyaan tertentu
pada bawahan yang jawabannya merupakan teguran otomatis bagi dirinya
sendiri. Andaikan salah seorang dari bawahan Anda telah bekerja selama
kira-kira satu jam untuk menyelesaikan suatu tugas yang sama sekali tidak
perlu dan hanya membuang-buang waktu dan ia sendiri tahu bahwa
pekerjaannya tidak ada gunanya. Dengan hanya minta pendapat tentang perlu
tidaknya menjalankan tugas tersebut pada bawahan anda itu, anda
menghindari penghinaan terhadap orang lain. Keberhasilan teknik ini
tergantung pada bentuk pertanyaan anda. Hendaknya anda menghindari
pertanyaan langsung.

g. Teknik “Sandwich”
Teknik ini digunakan dengan mahir oleh sejumlah besar manajer dalam
menghadapi bawahan mereka. Pada dasarnya, teknik ini terdiri dari teguran
lisan secara langsung, diikuti oleh ucapan syukur, dan diakhiri dengan
peringatan yang lunak. Sebenarnya manajer itu menyelipkan (seperti
Sandwich) ucapan syukur dan persetujuannya diantara dua teguran yang
semuanya dilakukan pada saaat itu juga.

Menurut Hariandja (2002:302), untuk dapat mencapai tujuan ini, tindakan sering

disebut tindakan disipliner harus berorientasi pada.

a. Bersifat mendidik, artinya mengakibatkan terjadinya perubahan perilaku,

dengan cara bahwa tindakan indisipliner harus menunjukkan konsekuensi

yang tidak baik bagi diri sendiri, yang biasanya tidak diinginkan seseorang,

dan segera dilakukan untuk menunjukkan adanya kaitan langsung antara

pelanggaran dengan akibatnya, memberikan konsekuensi yang sesuai, dan

berlaku bagi semua orang. Ini seperti seseorang yang memegang tungku



47
panas, (hot stove-rule) bila disentuh akan segera terasa panasnya, dan ini

berlaku secara konsisten bagi semua orang.

b. Memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, yang sering disebut

dengan tindakan disiplin progresif, yaitu pengulangan kesalahan yang sama

akan mengakibatkan hukuman yang lebih berat.

Tindakan indisipliner bisa dilakukan melalui proses.

2) Teguran lisan, kalau masih terulang.

3) Teguran tertulis (yang menjadi catatan negatif bagi pegawai) kalau masih

terulang.

4) Skorsing satu minggu, kalau masih terulang.

5) Skorsing satu bulan, kalau masih terulang.

6) Memecat pegawai tersebut.

selanjutnya menurut Hariandja (2002:303), pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar

disiplin dengan memberikan peringatan, harus segera, konsisten dan impersonal,

seperti.

a. Pemberian Peringatan.

Pegawai yang melanggar disiplin kerja perlu diberikan suatu peringatan

pertama, kedua dan ketiga. Tujuan pemberian peringatan adalah agar pegawai

yang bersangkutan menyadari pelanggaran yang telah dilakukannya. Di

samping itu pula surat peringatan tersebut dapat dijadikan bahan

pertimbangan dalam memberikan penilaian kondite pegawai.

b. Pemberian Sanksi Harus Segera.
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Pegawai yang melanggar disiplin harus segera diberikan sanksi yang sesuai

dengan peraturan organisasi yang berlaku. Tujuannya, agar pegawai yang

bersangkutan memahami sanksi pelanggaran yang berlaku di perusahaan.

Kelalaian pemberian sanksi akan memperlemah disiplin yang ada. Di

samping itu, memberi peluang pelanggar untuk mengabaikan disiplin

perusahaan.

c. Pemberian Sanksi Harus Konsisten.

Pemberian sanksi kepada pegawai yang tidak disiplin harus konsisten. Hal ini

bertujuan agar pegawai sadar dan menghargai peraturan-peraturan yang

berlaku pada perusahaan. Ketidakkonsistenan pemberian sanksi dapat

mengakibatkan pegawai merasakan adanya diskriminasi pegawai, ringannya

sanksi dan pengabaian disiplin.

d. Pemberian Sanksi Harus Impersonal.

Pemberian sanksi pelanggaran disiplin harus tidak membeda-bedakan

pegawai, tua muda, pria wanita tetap diberlakukan sama sesuai dngan

peraturan yang berlaku. Tujuannya agar pegawai menyadari bahwa disiplin

kerja berlaku untuk semua pegawai dengan sanksi pelanggaran yang sesuai

dengan peraturan yang berlaku di perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah segala

sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam tindakan atau pun perilaku yang

berkaitan dengan melaksanakan segala bentuk aturan atau tugas yang diberikan

kepada seseorang dengan penug tanggung jawab.
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2.4 Motivasi Kerja

Motivasi kerja adalah kekuatan (energi) seseorang yang dapat menimbulkan

tingkat persistensi dan antusiasmenya dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik

yang bersumber dari dalam diri individu itu sendiri (motivasi intrinsik) maupun

dari luar individu (motivasi ekstrinsik).

Motivasi kerja adalah sesuatu kekuatan atau tenaga yang menimbulkan dorongan

terhadap keinginan batin seseorang untuk  melakukan tindakan atau perbuatan

guna memenuhi kebutuhan yang dirasakan (Ellen A. Benowitz, 2005:44). Hal ini

akan menunjang keberhasilan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oleh karena

itu, guru dituntut harus bersikap profesional, dengan ciri-ciri : 1) Pengembangan

pribadi; 2) Prestasi Kerja dan 3) Rasionalitas dalam bertindak.

Thoha dalam Ellen Benowitz (2005:32) menyatakan bahwa motivasi kadang-

kadang dipakai silih berganti dengan istilah lainnya, seperti kebutuhan (need),

keinginan (want), dorongan (drive) atau impulse. Sedangkan Robbins (2009:222)

mendifinisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan intensitas,

arah dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen

utama dalam definisi ini adalah intensitas, arah dan ketekunan. Intensitas

berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Ini adalah elemen yang

paling banyak mendapat perhatian  ketika membicarakan tentang motivasi.

Namun intensitas yang tinggi sepertinya tidak akan menghasilkan prestasi kerja

yang memuaskan kecuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang

menguntungkan organisasi yang konsisten dengan tujuan organisasi. Terakhir

motivasi dikaitkan dengan ketekunan yang merupakan ukuran mengenai berapa



50
lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Individu yang termotivasi

biasanya bertahan melakukan suatu tugas dalam waktu yang cukup lama demi

mencapai tujuan. Kunci utama memahami proses motivasi terletak pada arti

hubungan antara kebutuhan, dorongan dan sasaran. Bolton (2000:1)

mendefinisikan bahwa motivasi sebagai sebuah konsep yang digunakan untuk

menggambarkan faktor-faktor dalam diri seseorang yang merangsang, memelihara

dan menyalurkan perilaku kearah suatu sasaran. Dengan kata lain motivasi adalah

sebuah perilaku yang diarahkan kepada sasaran. Zainun (1994:7) menegaskan

dalam salah satu diantaranya penggunaan istilah dan konsep motivasi adalah

menggambarkan hubungan antara harapan dengan tujuan.

Motivasi adalah suatu kekuatan atau tenaga yang menimbulkan dorongan terhadap

keinginan batin seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan guna

memenuhi kebutuhan yang dirasakan (Ellen Benowitz, 2005:44). Setiap tindakan

dan perilaku manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang

beraneka ragam tersebut. Hal ini senada dengan pendapat Winardi (1990:473)

yang mengatakan bahwa perilaku yang dimotivasi memiliki tiga ciri khusus, yaitu;

perilaku yang dimotivasi berkelanjutan, perilaku yang diarahkan kearah

pencapaian tujuan dan perilaku yang muncul karena adanya sesuatu kebutuhan

yang dirasakan.

Seseorang baik secara individu maupun kelompok melakukan kegiatannya setiap

hari merupakan dorongan dari kebutuhan hidup individu dan tujuan organisasi.

Orang yang mau bekerja termotivasi oleh keinginan atau kehendak hati untuk

mencapai tujuan tersebut harus tercapai merupakan motivasi kerja.
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Salah satu kebutuhan yang berhubungan dengan motivasi kerja adalah teori

kebutuhan yang dikemukakan oleh David McClelland dan rekan-rekannya. Teori

tersebut berfokus pada tiga kebutuhan : pencapaian, kekuatan dan hubungan.

Hal-hal tersebut didefinisikan sebagai berikut.

a) Kebutuhan pencapaian (need for achievement) : Dorongan untuk melebihi

mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil.

b) Kebutuhan kekuatan (need for power): Kebutuhan untuk membuat

individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan

berperilaku  sebaliknya.

c) Kebutuhan hubungan (need for affiliation): Keinginan untuk menjalin

suatu hubungan antarpersonal yang ramah dan akrab. Beberapa individu

memiliki dorongan yang kuat untuk berhasil. Mereka lebih berjuang untuk

memperoleh pencapaian pribadi daripada memperoleh penghargaan.

Mereka memiliki keinginan untuk melakukan sesuatu dengan lebih baik

atau lebih efisien dibandingkan sebelumnya. Dorongan ini  merupakan

kebutuhan pencapaian (nAch). Kebutuhan kekuasaan (nPow) adalah

keinginan untuk memiliki pengaruh, menjadi yang berpengaruh,dan

mengendalikan individu lain. Individu dengan nPow tinggi suka

bertanggung-jawab, berjuang untuk mempengaruhi individu lain. Senang

ditempatkan dalam situasi yang kompetitif. Kebutuhan hubungan (nAff),

kebutuhan ini telah mendapatkan  perhatian  paling sedikit dari para

peneliti.

Edward Murray dalam Mangkunegara (2010:20) mengemukakan.
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“ada 8 (delapan) karakteristik orang yang mempunyai motivasi berprestasi
tinggi, yaitu; 1) melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, 2) melakukan
sesuatu dengan mencapai kesuksesan, 3) menyelesaikan tugas-tugas yang
memerlukan usaha dan keterampilan, 4) berkeinginanmenjadi orang
terkenal atau menguasai bidang tertentu, 5) mengerjakan sesuatu yang
sangat sukar dengan hasil yang memuaskan, 6) mengerjakan sesuatu yang
sangat berarti, 7) melakukan sesuatu yang lebih baik dari pada orang lain,
dan 8) menulis novel atau cerita yang bermutu”.

Berdasarkan hasil penelitian McClalland, Edward uray, Miller dan Gordon W

menyimpulkan bahwa “ada hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan

pencapaian prestasi”. Artinya guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan

cenderung memiliki prestasi kerja yang tinggi dan sebaliknya guru dengan

motivasi kerja rendah akan cenderung memiliki prestasi kerja rendah.

Motivasi kerja guru di dalam penelitian ini adalah setiap dorongan pada diri guru

sebagai individu, terutama dorongan dari dalam diri sendiri dengan indikator.

a. Pengembangan pribadi ; dedikasi, tanggung jawab, kemandirian, kepuasan

pribadi dan percaya diri;

b. Prestasi dengan indikator senang bekerja keras, menginginkan hasil terbaik

dan tidak cepat merasa puas;

c. Rasional dalam bertindak dengan indikatornya menetapkan tujuan secara

rasional dan hati-hati dalam memilih metode sesuai dengan pekerjaan.

Tiga hal tersebut merupakan indikator penting untuk mengetahui motivasi kerja

yang dimiliki oleh guru. Mengacu pada uraian di atas , maka motivasi sangat

penting dimiliki oleh  setiap guru dalamn melaksanakan kegiatan pembelajaran di

dalam kelas. Motivasi kerja merupakan hal yang dapat menentukan kinerja
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seseorang. Besarnya atau kecilnya pengaruh motivasi pada kinerja seseorang

tergantung pada intensitas motivasi yang diberikan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah suatu kekuatan

yang dapat menimbulkan dorongan dalam diri seseorang yang berkaitan dengan

melaksanakan peran dan tugas yang baik untuk dapat memenuhi apa yang

diharapkan dari apa yang dilakukan.
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2.5 Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut.

Gambar 2.2 Hubungan Persepsi Karir, Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja
Dengan Kinerja Guru

r X1.(Y1Y2)

r X2.(Y1Y2)

R X1 X2. X3.(Y1Y2)

r X3. (Y1Y2)

Kinerja Guru
(Y)

Persepsi Karir
(X1)

Disiplin Kerja
(X2)

Motivasi Kerja
(X3)
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2.6 Hipótesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan maslah penelitian yang

belum dibuktikan kebenarannya (Sulistyo, 2010: 18).

Hipotesis terdiri dari hipotesis nihil (H0), yaitu hipotesis yang menyatakan tidak

adanya hubungan antar variabel dan hipotesis alternatif (H1), yaitu hipotesis yang

menyatakan adanya hubungan antar variabel.

Pada penelitian ini yang digunakan adalah hipotesis alternatif (H1) sebagai

berikut.

2.6.1 H1 : Terdapat hubungan yang positif antara Persepsi Karir dengan

Kinerja Guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung

Utara.

2.6.2 H1 : Terdapat hubungan yang positif antara Disiplin Kerja dengan

Kinerja Guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung

Utara.

2.6.3 H1 : Terdapat hubungan yang positif antara Motivasi Kerja dengan

Kinerja Guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung

Utara.

2.3.4 H1 : Terdapat hubungan yang positif antara Persepsi Karir, Disiplin

Kerja, dan Motivasi Kerja dengan Kinerja Guru IPS dan PKn di

SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara.
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Rancangan Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian

kuantitatif dan bersifat assosiatif (hubungan), yaitu penelitian untuk mengetahui

pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih dengan mengukur koefisien

atau signifikan dengan statistik (Musfiqon, 2012:63).

Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian ex post facto, yaitu jenis

penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki peristiwa yang telah terjadi dan

kemudian merunut kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang

menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut (Sugiyono, 2012:7).

Penelitian ini bersifat hubungan korelasi antara variabel bebas dan variabel terikat,

yakni korelasi antara guru IPS/Pkn sebagai variabel bebas (y) terhadap persepsi

karir, disiplin kerja dan motivasi kerja sebagai variabel terikat (x).
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3.2  Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

3.2.1  Populasi

Penelitian populasi berarti menganalisis manusia dan semua hal yang ingin

diketahui termasuk makhluk hidup. Dalam penelitian ini populasi yang dipilih

adalah guru yang merupakan jumlah keseluruhan dari suatu unit yang akan

dianalisis. Sugiyono (2005: 57) mengemukakan populasi adalah wilayah

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, diteliti, dan

kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode-metode penelitian

yang telah disusun sebelumnya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru IPS dan PKn di SMP dan MTs

Kabupaten Lampung Utara sebanyak 65 guru IPS dan PKn. Seperti pada tabel

berikut.

Tabel 3.1 Daftar Jumlah Sekolah dan Guru IPS dan PKn Lampung Utara

NO Nama SMP/ MTs
Jumlah Guru

IPS

Jumlah Guru

PKn

1. SMP N 1 Kotabumi 5 4

2. SMPN 2 Kotabumi 5 2

3. SMPN 3 Kotabumi 3 2

4. SMPN 4 Kotabumi 4 3

5. SMPN 5 Kotabumi 3 1

6. SMPN 6 Kotabumi 5 3

7. SMPN 7 Kotabumi 2 2

8. SMPN 11 Kotabumiu 2 1

9. SMP Muhammadiyah Kotabumi 2 2

10. SMPN 1 Sungkai Selatan 2 2
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11. SMP Hang Tuah 2 1

12. MTs N 1 Kotabumi 3 1

13. MTs Daarut Tarbiyah 2 1

JUMLAH 40 25

Sumber: Data Primer, diolah tahun 2015

3.2.2  Sampel

Sampel merupakan sebagian dari populasi yang digunakan sebagai

obyek penelitian. Adapun penentuan jumlah sampel dengan menggunakan teknik

pengambilan sampel menurut rumus Slovin dengan derajat kepercayaan 95% atau

tingkat kesalahan 0,05 (Riduwan, 2005: 65).

Rumus Slovin yang digunakan:

Keterangan:

n = Sampel
N = Populasi
e = batas toleransi kesalahan (error tolerance)

Berdasarkan rumus di atas, penentuan jumlah sampel sebagai berikut:

n = 65
(1+ 65 x 0,05 x 0,05)

=          65
1,1625

=      55,9 dibulatkan menjadi 56

Untuk menentukan responden dilakukan acak sederhana menggunakan cara

convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada

n =      N
1+N (e)2
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kemudahan atau kelayakan untuk mengaksesnya (Sudarmanto, 2013:52),

pengambilan sampel dengan teknik ini dengan cara undian yakni 65 guru yang

ada sebagai populasi dibuat daftar, kemudian masing-masing nama guru dibuat

gulungan undian, selanjutnya dilakukan pengocokan atau undian sampai di

peroleh jumlah 56 orang responden. Data Sekolah yang dijadikan responden

sebagai berikut.

Tabel 3.2 Data Guru IPS dan PKn yang Dijadikan Responden

No Nama Sekolah
Jumlah Guru

IPS PKn
1 SMPN 1 Kotabumi 5 4
2 SMPN 2 Kotabumi 5 4
3 SMPN 4 Kotabumi 4 3
4 SMPN 5 Kotabumi 5 2
5 SMPN 6 Kotabumi 5 2
6 SMPN 1 Sungkai Selatan 3 2
7 MTS N 1 Kotabumi 3 2
8 SMP Hang Tuah 2 2
9 MTs Daarit Tarbiyah 2 1

Jumlah 34 22

3.3 Definisi Konseptual Variabel

Dalam penelitian ini terdapat definisi konseptual yang meliputi (1) definisi

konseptual persepsi karir, (2) definisi konseptual disiplin kerja, (3) definisi

konseptual motivasi kerja, dan (4) definisi konseptual kinerja guru.

3.3.1 Difinisi Konseptual Persepsi karir

Secara konseptual persepsi karir adalah suatu proses yang digunakan individu

untuk mengelola dan menafsirkan kesan indera mereka dalam rangka memberikan

makna kepada lingkungan mereka (Robbins, 2006:169)
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3.3.2 Definis Konseptual Disiplin Kerja

Secara konseptual dsiplin kerja adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang

yang berkaitan dengan konsekuen, konsisten, taat asas, bertanggungjawab atas

tugas yang diamanahkan kepadanya. Terdiri dari empat perspektif yaitu disiplin

retributif, disiplin korektif, perspektif hak-hak individu, dan perspektif utilitarian

(Mathis dan Jckson, 2006:511)

3.3.3 Definisi Konseptual Motivasi Kerja

Secara konseptual motivasi kerja adalah suatu kekuatan atau energi seseorang

yang dapat menimbulkan dorongan terhadap keinginan batin seseorang untuk

melakukan tindakan atau perbuatan guna memenuhi kebutuhan yang dirasakan

(Benowitz, 2005:44)

3.3.4 Defini Konseptual Kinerja Guru

Secara konseptual kinerja guru adalah persepsi guru dalam pelaksanaan kerja atau

hasil kerja guru yang meliputi dimensi pedagogik, kompetensi kepribadian,

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Depdiknas, 2010:6)

3.4 Definisi Oprasional Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari dari tiga variabel bebas yaitu persepsi karir (X-

1), disiplin kerja (X2), dan motivasi kerja (X3), serta satu varibel terikat yaitu

kinerja guru (Y).
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3.4.1 Definisi Operasional Kinerja Guru

Devinisi Oprasional kinerja guru adalah skor total yang diperoleh dari koesioner

kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran meliputi dimensi kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi

profesional, terdiri dari 6 butir pernyataan. Variabel kinerja guru pada penelitian

ini menggunakan skala likert dengan lima  pilihan sangat baik(5 skor), baik (4

skor), sedang (skor 3), kurang (skor 2), sangat kurang (skor 1). Sehingga nilai

paling rendah 10 dan paling tinggi 50.

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Guru

Variabel Dimensi Indikator Butir Pernyataan
Kinerja Guru  (Y) Kemampuan Sikap

Pengetahuan
Keterampilan

1,2,3,4
5,6,7

3.4.2 Definisi Operasional Persepsi Karir

Definisi Oprasional Persepsi Karir merupakan jawaban guru tentang

pengalaman,kepentingan, motif, pengharapan, waktu, tempat kerja, keadaan

sosial, latar belakang, hal baru dan ukuran mengunakan angket 10 pertanyaan

dengan skala likert 5 opsi sehingga jumlah paling tinggi 5 paling rendah 1.

Sehingga nilai terendah 10 dan tertinggi 50.

Tabel 3.4 Indikator Persepsi Karir

Variabel Dimensi Indikator Butir
Pernyataan

Persepsi Karir
(X1)

Faktor
Pemersepsi

Pengalaman
Kepentingan
Motif

1
2
3
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Faktor Situasi

Faktor Target

Pengharapan
Waktu
Tempat Kerja
Keadaan Sosial
Latar Belakang
Hal Baru
Ukuran

4
5
6
7
8
9
10

Sumber: Stephen P. Robbins. Perilaku Organisasi.2006

3.4.3 Definisi Operasional Disiplin Kerja

Difinisi Oprasional Disiplin Kerja merupakan bentuk keputusan dalam

menjalankan peraturan-peraturan organisasional di ukur dengan menggunakan

angket ketidakhadiran, produktivitas, pelanggaran, kebijakan pimpinan, dan

pelanggaran. Definisi oprasional disiplin kerja adalah skor total yang di peroleh

dari koesioner, orientasi mendidik, orientasi pemberian kesempatan terdiri dari 10

butir pertanyaan. Variabel disiplin kerja pada penelitian ini menggunakan skala

likert dengan lima  pilihan sangat baik (5 skor), baik (4 skor), sedang (skor 3),

kurang (skor 2), sangat kurang (skor 1). Sehingga nilai terendah 10 dan tertinggi

50.

Tabel 3.5 Indikator Disiplin Kerja
Variabel Dimensi Indikator Butir

Pernyataan
Disiplin Kerja
(X2)

Orientasi
mendidik

Orientasi
pemberian
kesempatan

Ketidakhadiran
Produktivitas
Kesadaran Hukum

Pelanggaran Kebijakan
Pimpinan
Pelanggaran Peraturan

1,2
3,4
5,6

7,8

9,10
Sumber: Hariandja (2002: 302)
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3.4.4 Definisi Operasional Motivasi Kinerja Guru

Definisi Oprasional Motivasi Kinerja adalah skor total yang di peroleh dengan

menggunakan angket motivasi kerja guru yang di meliputi dimensi dorongan

untuk berprestasi,mendapat penghargaan, dan aktualisasi diri terdiri dari 16 butir

pertanyaan. Variabel motivasi kerja terdiri dari 16 butir pernyataan. Variabel

motivasi kinerja guru ini menggunakan skala likert dengan lima  pilihan sangat

baik(5 skor), baik (4 skor), sedang (skor 3), kurang (skor 2), sangat kurang (skor

1) sehingga nilai tertinggi 80 terendah 16.

Tabel 3.6 Indikator Motivasi Kerja

Variabel Dimensi Indikator Butir
Pernyataan

Motivasi Kerja
(X3)

Dorongan
untuk
berprestasi

Dorongan
untuk
berafilisasi

Dorongan
untuk
mendapatkan
penghargaan

Dorongan
untuk
aktualisasi
diri

Meningkatkan Kompetensi
Menyesuaikan diri Bekerja
sungguh-sungguh
Melakukan Motivasi
Membina hubungan
kemitraan
Menjalin hubungan baik
dengan semua warga
sekolah
Menjalin hubungan di
lingkungan masyarakat
Menyelesaikan tugas
mengikuti seleksi guru
Membimbing menghadapi
lomba siswa
Totalitas dan dedikasi
tinggi
Mandiri dalam
melaksanakan tugas
Aktif dalam kegiatan
PGRI
Mengikuti kegiatan
DIKLAT
Meningkatkan
kemampuan

1,2
3,4

5,6,7,8

9, 10,11,12

13,14,15,16

Sumber: Ellen Benowitz (2005: 44)
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3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

instrumen berupa angket.

Data persepsi karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja dengan kinerja guru

dikumpulkan dengan menggunakan teknik non tes dengan kuesioner skala Likert.

Sebelum digunakan sebagai alat pengumpulan data dilakukan uji coba instrumen

untuk mengetahui validitas dan reliabelitas instrumen dengan menggunakan

program SPSS.

Instrumen kinerja guru berupa angket skala Likert terdiri dari 6 pertanyaan dengan

lima opsi jawaban: untuk pernyataan sangat setuju (skor 5), setuju (4), cukup

setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak setuju (skor 1). Selanjutnya data perolehan

dari responden ditabulasi dan dihitung jumlah skornya (Widyoko, 2012: 113)

Instrumen persepsi karir berupa angket skala Likert terdiri dari 10 pertanyaan

dengan lima opsi jawaban: untuk pernyataan sangat setuju (skor 5), setuju (4),

cukup setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak setuju (skor 1). Selanjutnya data

perolehan dari responden ditabulasi dan dihitung jumlah skornya.

Instrumen Disiplin kerja berupa angket skala Likert terdiri dari 10 pertanyaan

dengan lima opsi jawaban: untuk pernyataan sangat setuju (skor 5), setuju (4),

cukup setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak setuju (skor 1). Selanjutnya data

perolehan dari responden ditabulasi dan dihitung jumlah skornya.

Instrumen motivasi kerja berupa angket skala Likert terdiri dari 16 pertanyaan

dengan lima opsi jawaban: untuk pernyataan sangat setuju (skor 5), setuju (4),
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cukup setuju (3), kurang setuju (2), dan tidak setuju (skor 1). Kemudian data

perolehan dari responden ditabulasi dan dihitung jumlah skornya.

Selanjutnya teknik analisis statistik menggunakan analisis kuantitatif juga

diperlukan untuk menganalisis hubungan sebab-akibat antara variabel bebas

(variabel yang mempengaruhi) yaitu persepsi karir, disiplin kerja, dan motivasi

kerja dengan variabel terikatnya (variabel yang dipengaruhi) yaitu kinerja guru.

Semua data dari hasil penyebaran angket/angket ini diberi skor dan dianalisis dengan

menggunakan uji statistik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian

adalah teknik korelasi dan regresi, yaitu dengan korelasi sederhana untuk

menentukan hubungan masing-masing variabel X dan Y, regresi sederhana untuk

menentukan kontribusi masing-masing variabel X dengan Y, korelasi ganda untuk

menentukan hubungan variabel X1, X2, dan X3. Secara bersama-sama terhadap

variabel Y. Sedangkan regresi ganda untuk menentukan kontribusi variabel X1, X2,

dan X3 secara bersama-sama terhadap variabel Y.

3.6 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

3.6.1 Uji Validitas Instrumen

Suatu skala atau instrumen pengukur dapat dikatakan mempunyai validitas yang

tinggi apabila instrumen tersebut menjalankan fungsi ukurnya, atau memberikan

hasil ukur yang sesuai dengan maksud dilakukannya pengukuran tersebut.

Sedangkan tes yang memiliki validitas rendah akan menghasilkan data yang tidak

relevan dengan tujuan pengukuran. Seperti yang dikemukakan Sugiyono (2009:

172), instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan
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data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk

mengukur apa yang seharusnya diukur.

Validitas instrumen dalam penelitian ini diuji dengan menghitung korelasi (r)

antara skor tiap butir pernyataan dengan skor total dari 10 butir pernyataan

persepsi karir, 10 butir pernyataan disiplin kerja, 16 butir pernyataan, dan 6 butir

pernyataan kinerja guru. Rumus yang digunakan rumus Korelasi Product Moment

dari Pearson atau pearson correlation. Butir pernyataan dikatakan valid bila

memiliki koefisien korelasi yang dinyatakan dengan r hitung lebih besar dari pada r

tabel dengan α = 0,05 maka koefisien korelasi tersebut signifikan (valid). Uji

validitas angket pada penelitian ini menggunakan bantuan program SPSS 17.

1. Uji Validitas Variabel Kinerja Guru (Y)

Berdasarkan hasil uji validitas 6 soal pernyataan kinerja guru dengan

menggunakan SPSS 17 didapatkan data yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.7 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Guru
Nomor Soal Koefision rhit Koefision rtab Keterangan

1 0,792 0,263 Valid
2 0,780 0,263 Valid
3 0,627 0,263 Valid
4 0,832 0,263 Valid
5 0,689 0,263 Valid

6 0,712 0,263 Valid

Sumber Data: hasil uji coba Februari 2015

Dari hasil analisis menggunakan Analyze Corelation Bivariate dalam uji validitas

sebagaimana dijelaskan tabel 3.5 dapat dilihat dari Koefision rhit jika

dikonsultasikan dengan rtab dengan taraf signifikan 0,05 pada responden 56 =
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0,263, maka berdasarkan hasil validitas tersebut dari 6 pernyataan yang diujikan

tentang kinerja guru dengan rhit > rtab dinyatakan valid.

2. Uji Validitas Variabel Persepsi Karir (X1)

Berdasarkan hasil uji validitas 10 pernyataan persepsi karir menggunakan SPSS

17 didapatkan data yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8 Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Karir
Nomor Soal Koefision rhit Koefision rtab Keterangan

1 0,310 0,263 Valid
2 0,605 0,263 Valid
3 0,663 0,263 Valid
4 0,346 0,263 Valid
5 0,335 0,263 Valid

6 0,414 0,263 Valid

7 0,696 0,263 Valid

8 0,563 0,263 Valid

9 0,635 0,263 Valid

10 0,641 0,263 Valid

Sumber Data: hasil uji coba Februari 2015

Dari hasil analisis menggunakan Analyze Corelation Bivariate dalam uji validitas

sebagaimana dijelaskan tabel 3.6 dapat dilihat dari Koefision rhit jika

dikonsultasikan dengan rtab dengan taraf signifikan 0,05 pada responden 56 =

0,263, maka berdasarkan hasil validitas tersebut dari 10 pernyataan yang diujikan

tentang persepsi kerja dengan rhit > rtab dinyatakan valid.

3. Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja

Dari hasil uji validitas 10 pernyataan disiplin kerja menggunakan SPSS 17

didapatkan data yang dituangkan dalam tabel berikut.
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Tabel 3.9 Hasil Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja

Nomor Soal Koefision rhit Koefision rtab Keterangan

1 0,361 0,263 Valid
2 0,662 0,263 Valid
3 0,462 0,263 Valid
4 0,510 0,263 Valid
5 0,673 0,263 Valid

6 0,692 0,263 Valid

7 0,536 0,263 Valid

8 0,581 0,263 Valid

9 0,692 0,263 Valid

10 0,591 0,263 Valid

Sumber Data: hasil uji coba Februari 2015

Dari hasil analisis menggunakan Analyze Corelation Bivariate dalam uji validitas

sebagaimana dijelaskan tabel 3.7 dapat dilihat dari Koefision rhit jika

dikonsultasikan dengan rtab dengan taraf signifikan 0,05 pada responden 56 =

0,263, maka berdasarkan hasil validitas tersebut dari 10 pernyataan yang diujikan

tentang disiplin kerja dengan rhit > rtab dinyatakan valid.

4. Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja

Dari hasil uji validitas 10 pernyataan disiplin kerja menggunakan SPSS 17

didapatkan data yang dituangkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.10 Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja
Nomor Soal Koefision rhit Koefision rtab Keterangan

1 0,530 0,263 Valid
2 0,389 0,263 Valid
3 0,454 0,263 Valid
4 0,657 0,263 Valid
5 0,728 0,263 Valid
6 0,584 0,263 Valid

7 0,591 0,263 Valid

8 0,639 0,263 Valid
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9 0,711 0,263 Valid

10 0,768 0,263 Valid

11 0,693 0,263 Valid

12 0,652 0,263 Valid

13 0,465 0,263 Valid

14 0,696 0,263 Valid

15 0,720 0,263 Valid

16 0,796 0,263 Valid
Sumber Data: hasil uji coba Februari 2015

Dari hasil analisis menggunakan Analyze Corelation Bivariate dalam uji validitas

sebagaimana dijelaskan tabel 3.8 dapat dilihat dari Koefision rhit jika

dikonsultasikan dengan rtab dengan taraf signifikan 0,05 pada responden 56 =

0,263, maka berdasarkan hasil validitas tersebut dari 16 pernyataan yang diujikan

tentang motivasi kerja dengan rhit > rtab dinyatakan valid.

3.6.2 Uji Reliabilitas

Suatu angket reliabil atau handal jika jawaban seseorang terhadap

pernyataan/pertanyaan konsistenatau stabil dari waktu ke waktu. Kehandalan

jawaban yang konsisten jika diuji berulang pada sampel yang berbeda.

Menurut Riduwan (2006: 220) uji reliabilitas dilakukan untuk mendapatkan

tingkat ketepatan (keterandalan) alat pengumpul data (instrumen) yang digunakan.

Sedangkan menurut Sugiyono (2003: 268) uji reliabilitas dimaksud untuk melihat

tingkat konsistensi instrumen, artinya apabila instrument diuji cobakan kepada

kelompok subyek menunjukkan keajegan hasil pengukuran, bila alat pengukur

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

digunakan oleh orang yang berlainan dalam waktu yang bersamaan atau berlainan.
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Pengujian reliabilitas menggunakan SPSS 17 dengan menggunakan rumus

Croncbach’s Alpha berdasarkan data skor dari butir item angket yang dinyatakan

sudah valid.

Menurut Sayuti (dalam Saputri, 2013:30), kuesioner dinyatakan reliabel jika

mempunyai nilai koefision alpha yang lebih besar dari 0,61. Untuk menentukan

besarnmya keoefisien alpha, maka digunakan ukuran kemantapan alpha yang

diinterpretasikan sebagai berikut.

a. Nilai Croncbach’s Alpha 0,00 sampai dengan 0,20 berarti kurang reliabel

b. Nilai Croncbach’s Alpha 0,21 sampai dengan 0,40 berarti agak reliabel

c. Nilai Croncbach’s Alpha 0,41 sampai dengan 0,60 berarti cukup reliabel

d. Nilai Croncbach’s Alpha 0,61 sampai dengan 0,80 berarti reliabel

e. Nilai Croncbach’s Alpha 0,81 sampai dengan 1,00 berarti sangat reliabel

Instrument yang reliabel maksudnya instrumen yang jika digunakan beberapa kali

untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Uji

reliabilitas menggunakan bantuan SPSS 17 dengan metode Cronbach’s Alpha,

alat ukur dikatakan reliabel jika nilai alpha yang didapat > 0,61.

Dari hasil analisis Cronbach’s Alpha untuk kinerja guru diperoleh data sebagai

berikut:

Tabel 3.11 Hasil Uji Reliabilitas Kinerja Guru (Y)

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.831 6
Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2015
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Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa reliability statistic. Berdasarkan tabel di

atas nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh 0,831 > 0,61 sehingga dapat

disimpulkan seluruh item instrumen kinerja guru adalah reliabel.

Dari hasil analisis Cronbach’s Alpha untuk persepsi karir diperoleh data sebagai

berikut.

Tabel 3.12 Hasil Uji Reliabilitas Persepsi Karir

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.704 10
Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2015

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa reliability statistic. Berdasarkan tabel di

atas nilai Cronbach’s Alpha yang diperoleh 0,704 > 0,61 sehingga dapat

disimpulkan seluruh item instrumen persepsi karir adalah reliabel.

Dari hasil analisis Cronbach’s Alpha untuk disiplin kerja diperoleh data sebagai

berikut.

Tabel 3.13 Hasil Uji Reliabilitas Disiplin Kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.776 10
Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2015

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa berdasarkan tabel di atas nilai

Cronbach’s Alpha yang diperoleh 0,776 > 0,61 sehingga dapat disimpulkan

seluruh item instrumen disiplin kerja adalah reliabel.
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Dari hasil analisis Cronbach’s Alpha untuk motivasi kerja diperoleh data sebagai

berikut.

Tabel 3.14 Hasil Uji Reliabilitas Motivasi Kerja

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha N of Items

.898 16
Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Tahun 2015

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa berdasarkan tabel di atas nilai

Cronbach’s Alpha yang diperoleh 0,704 > 0,61 sehingga dapat disimpulkan

seluruh item instrumen motivasi kerja adalah reliabel.

3.7 Uji Persyaratan Analisis

Uji persyaratan analisis yang akan digunakan adalah persyaratan untuk parametrik

dan regresi linear berganda. Pada bagian ini akan dibahas uji persyaratan analisis

data yang meliputi uji normalitas dan uji linieritas garis regresi.

3.7.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk mengetahui sebaran data yang tersebar antara nilai

yang paling tinggi sampai nilai yang paling rendah pada sampel. Pengujian ini

bertujuan untuk mengetahui apakah sampel penelitian merupakan jenis distribusi

normal, dilakukan dengan menggunakan uji statistik yaitu Kolmograv-Smirnov

menggunakan bantuan program SPSS 17, dengan cara menentukkan terlebih

dahulu hipotesis pengujiannya, yaitu.

H0 : Sampel terdistribusi secara normal

H1 : Sampel tidak terdistribusi secara normal
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Pedoman pengambilan keputusan:

1) Nilai Sig. Atau signifikansi atau nilai probabilitas < 0,05 maka

distribusinya adalah tidah normal.

2) Nilai Sig. Atau signifikansi atau nilai probabilitas > 0,05 maka

distribusinya adalah normal.

Berdasarkan hasil perhitungan Test of Normality variabel penelitian pada uji

Kolmograv Simirnov diasajikan sebagai berikut.

Tabel 3.15 Hasil Uji Normalitas Variabel Penelitian
No. Variabel Nilai Sig. Kondisi Keterangan

1 Kinerja Guru (Y) 0,060 Sig. > 0,05 Terdistribusi normal

2 Persepsi Karir (X1) 0,708 Sig. > 0,05 Terdistribusi normal

3 Disiplin Kerja (X2) 0,170 Sig. > 0,05 Terdistribusi normal

4 Motivasi Kerja (X3) 0,143 Sig. > 0,05 Terdistribusi normal

Sumber: Data primer, diolah tahun 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa data kinerja guru, persepsi karir, disiplin

kerja, dan motivasi kerja dinyatakan terdistribusi normal dan memenuhi uji

persyaratan analisis data.

3.7.2 Uji Linieritas

Uji linieritas digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan

sebagai prasyarat analisis korelasi atau regresi linier. Pengujian dilakukan dengan

menggunakan bantuan program SPSS 17, dengan metode Test for Linearity pada

taraf signifikan 0,05. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linier
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bila signifikansi (Linearity) < 0,05; dan jika F hitung > F tabel maka H0 ditolak dan

sebaliknya, serta jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan sebaliknya.

Hasil uji linieritas garis regresi variabel penelitian pada deviation from linierity

disajikan sebagai berikut.

Tabel 3.16 Hasil Uji Linieritas Garis Regresi Variabel Penelitian
No. Variabel Nilai Sig. Kondisi Keterangan

1 Persepsi* Kinerja 0,035 Sig < 0,05 Linier

2 Disiplin* Kinerja 0,002 Sig < 0,05 Linier

3 Motivasi* Kinerja 0,000 Sig < 0,05 Linier

Sumber: Data primer, diolah tahun 2015

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa data persepsi karir, disiplin kerja, dan

motivasi kerja dinyatakan linier dan memenuhi uji persyaratan analisis data.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data sangat penting guna mencari jawaban dari sebuah penelitian. Untuk

menganalisis data diperlukan suatu cara atau metode analisis data. Metode analisis

data digunakan untyk menganalisis hasil penelitian agar dapat diinterpretasikan

sehingga hasil penelitian dapat dipahami.

3.8.1 Analisis Tabel

Analisis tabel dugunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel dari satu

fenomena. Untuk menganalisis hubungan tersebut digunakan analisis tabel silang

yaitu hubungan antara persepsi karir (X1) dengan kinerja guru (Y), disiplin kerja

(X2) dengan kinerja guru (Y), dan motivasi kerja (X3) dengan kinerja guru (Y).
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nXY - X. Y

√nX2 – (X)2 . (nY2 – (Y)2
rxy =

3.8.2 Analisis Uji Hipotesis

Analisis uji hipotesis pada penelitian ini meliputi analisis regrei linier sederhana

dan analisis regresi linier berganda sebagai berikut.

3.8.2.1 Uji Koefisien Korelasi Sederhana

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis hubungan antara masing-

masing variabel X1, X2, dan X3 terhadap Y digunakan analisis Koefisien korelasi

sederhana. Untuk mengukur tingkat koefisien korelasi digunakan rumus statistik

Pearson Product Moment sebagai berikut.

keterangan:
r = koefisien korelasi
x = variabel bebas
y = variabel terikat

n = banyaknya pasangan data X dan Y

∑x = total jumlah dari variabel X

∑y = total jumlah dari variabel Y

∑x2 = kuadrat dari total jumlah variabel X

∑y2 = kuadrat dari total jumlah variabel Y

∑xy = hasil perkalian dari total jumlah variabel X dan variabel Y

Untuk menguji hipotesis penelitian apakah diterima atau tidak, digunakan uji

statistik terhadap koefisien korelasi bivariate. Uji statistik yang digunakan  adalah

uji t pada taraf signifikansi 5 %, signifikansi 5 % ini maksudnya bahwa dengan

tingkat kepercayaan 95 % dan tingkat kesalahan 5 % maka hubungan yang

ditemukan itu berlaku untuk seluruh populasi dan untuk memperoleh hasil
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penelitian tentang disiplin dan persepsi karir terhadap kinerja guru maka hipotesis

statistik dalam penelitian ini sebagai berikut.

a. Ho : ry1 = 0

H1 : ry1 > 0

b. Ho : ry2 = 0

H1 : ry2 > 0

c. Ho : Ry3 = 0

H1 : Ry3 > 0

Keterangan.

ry1 = Koefisien korelasi antara persepsi karir (X1) terhadap kinerja guru (Y)

ry2 = Koefisien korelasi antara disiplin kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y)

Ry3 = Koefisien korelasi antara motivasi kerja (X3) terhadap kinerja guru (Y)

Atau dengan kata lain:

H0 : Tidak ada hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel tidak

bebas (Y)

H1 : Ada hubungan antara variabel bebas (X) dengan variabel tidak

bebas (Y)

Taraf signifikansi dan nilai tabelnya

α = 5 % = 0,05

υ = n – 2

Kriteria Pengujian

H0 diterima apabila : t0 ≤  ttabel

H0 ditolak apabila  : t0 >  ttabel
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Uji t terhadap koefisien regresi b1, b2, b3 (Uji t):

3.8.2.2 Uji Regresi Berganda

Analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh hubungan bersama-

sama antara variabel X1, X2, dan X3 terhadap variabel Y digunakan analisis

regresi berganda. Dalam analisis regresi berganda besarnya varian atau perubahan

pada variabel trikat (Y) dapat dijelaskan dengan persaman garis regresi. Analisis

regresi berganda digunakan dengan menggunakan program SPSS 17.

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel bebas,

yaitu persepsi karir (X1), disiplin kerja (X2), dan Motivasi Kerja (X3) terhadap

kinerja guru (Y) secara bersama-sama.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah.

t 0 =    r    n – k

1 – r2
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Keterangan:

Y = kinerja guru (Y)
α = konstanta
β = koefisien regresi/slop
X1 = persepsi karir
X2 = disiplin kerja
X3 = motivasi kerja

Analisis korelasi ganda dapat dicari jauh lebih efisien melalui regresi ganda (Hadi,

1994:132). Analisis regresi ganda dilakuan dengan bantuan komputer program

SPSS (Statistical Product for Service Solution). Pengambilan keputusan

didasarkan pada angka probabilitas, jika angka probabilitas hasil analisis ≤ 0,05,

maka hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis kerja (H1) diterima.

Lebih jelasnya hipotesis yang akan diuji sebagai berikut:

H0 : β1,2,3 = 0 (persepsi karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara

bersama-sama tidak mempengaruhi kinerja guru).

H1 : β1,2,3 = 0 (persepsi karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara

bersama-sama mempengaruhi kinerja guru).

3.9 Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah hubungan variabel bebas persepsi

karir (X1), disiplin kerja (X2), dan motivasi kerja (X3) terhadap variabel terikat

kinerja guru (Y) secara parsial maupun secara bersama-sama.

Untuk mengetahui hubungan variabel bebas X terhadap variabel terikat Y secara

parsial dilakukan dengan uji koefision korelasi sederhana. Untuk mengetahui

signifikansi variabel bebas X terhadap variabel terikat Y secara parsial dilakukan

Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3
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dengan menghitung uji statistik t. Besar pengaruh variabel bebas (X) secara

parsial terhadap variabel terikat (Y) dilakukan dengan menghitung nilai koefisien

signifikansi < atau > dari ukuran signifikansi standar penelitian yang sering

digunakan yaitu 5% atau 0,05. Hal ini dilakukan dengan menggunakan SPSS 17.

Sedangkan untuk mengetahui hubungan variabel bebas X terhadap variabel terikat

Y secara simultan dilakukan dengan uji regresi berganda. Untuk mengetahui

signifikansi secara bersama-sama antara variabel bebas (X1, X2, dan X3) terhadap

variabel terikat (Y) secara simultan dilakukan dengan menghitung nilai uji

statistik F. Besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dilakukan

dengan menghitung nilai koefision determinasi (R2).
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BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut.

1. Terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara persepsi karir dengan

kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan penelitian, variabel persepsi karir (X1) ada hubungan yang

positif sebesar 0,282 atau 28,2% dengan kinerja guru (Y). Artinya, semakin

tinggi kinerja seorang guru maka akan semakin meningkat kinerja guru

tersebut.

2. Terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara disiplin kerja dengan

kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa variabel displin kerja (X2)

berhubungan secara positif sebesar 0,381 atau 38,1% dengan kinerja guru

(Y). Artinya, semakin tinggi disiplin kerja seorang guru maka akan semakin

meningkat pula kinerja guru tersebut.

3. Terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara motivasi kerja dengan

kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa variabel motivasi kerja (X3) berhubungan

secara positif sebesar 0,538 atau 53,8% denga kinerja guru (Y). Artinya,
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semakin tinggi motivasi kerja maka akan semakin meningkat kinerja seorang

guru.

4. Terdapat hubungan yang erat dan signifikan antara persepsi karir, disiplin

kerja, dan motivasi kerja dengan kinerja guru PKN dan IPS di SMP dan MTs

Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa variabel

persepsi karir (X1), disiplin kerja (X2), dan motivasi kerja (X3) berhubungan

secara positif sebesar 0,545 atau 54,5% dengan hasil belajar (Y). Artinya,

semakin tinggi tingkat persepsi karir, disiplin kerja, dan motivasi kerja secara

bersama-sama maka akan semakin meningkat pula kinerja seorang guru.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan di atas diketahui bahwa variabel bebas yang diteliti baik

secara parsial maupun bersama-sama mempunyai hubungan yang meyakinkan

terhadap variabel terikatnya. Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan

kinerja guru dapat dilakukan dengan meningkatkan persepsi karir, disiplin kerja,

dan motivasi kerja guru.

5.2.1 Meningkatkan Persepsi Karir

Persepsi karir memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap kinerja

guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara. Berarti semakin

tinggi persepsi karir seorang guru maka akan semakin memacu seorang guru

untuk meningkatkan kinerjanya sebagai guru.
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5.2.2 Meningkatkan Disiplin Kerja

Disiplin kerja guru memberikan hubungan yang positif dan signifikan terhadap

peningkatan kinerja guru IPS dan PKn di SMP dan MTs Kabupaten Lampung

Utara. Hal ini mengharuskan pihak terkait untuk memperhatikan aspek yang

meningkatkan disiplin kerja guru, menciptakan kesempatan guru untuk senantiasa

disiplin dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru, serta memperbaiki sistem

rekrutmen guru yang baik dan bermutu.

5.2.3 Meningkatkan Motivasi Kerja

Motivasi kerja memberikan kontribusi yang positif dan signifikan terhadap

peningkatan kinerja guru IPS dan PKn SMP dan MTs Kabupaten Lampung Utara.

Hal ini mengharuskan pihak terkait untuk memperhatikan aspek yang

meningkatkan disiplin kerja guru, menciptakan kesempatan guru untuk

berprestasi, memberikan penghargaan bagi guru yang memiliki kinerja baik, dan

memberikan ruang bagi guru untuk beraktualisasi diri dan pengembangan diri.

5.3 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang diuraikan di atas, peneliti

mengajukan beberapa saran sebagai berikut.

5.3.1 Guru IPS dan PKn

1. Hendaknya lebih memperhatikan kinerja dan tanggung jawab yang telah

diberikan sebagai Tenaga Pendidik untuk meningkat profesionalisme seorang

guru
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2. Lebih menyadari dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan

perkembangan informasi dan teknologi agar mampu menjadi teladan yang

baik khususnya dalam aktifitas kehidupan sosial

3. Menciptkan suasana yang nyaman dan merasa memiliki atas setiap keadaan

di lingkungan sekolah tempat bekerja

5.3.2 Kepala Sekolah

1. Kepala sekolah lebih peduli dan akomodatif terhadap suasana dan kinerja

guru terkait peningkatan kinerja guru.

2. Sekolah perlu melakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan disiplin

kerja.

3. Sekolah perlu melakukan upaya-upaya yang dapat menumbuhkan motivasi

kerja yang baik.

5.3.3 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Utara

1. Memfasilitasi terbangunnya sistem yang mendorong penguatan aspek

internalisasi sekolah dan guru.

2. Memfasilitas dan mendorong pihak sekolah untuk memperhatikan aspek-

aspek yang dapat meningkatkan kinerja guru.

3. Memfasilitasi dan memberikan dukungan bagi terciptanya disiplin dan

motivasi kerja yang baik dan kondusif.

4. Memberikan masukan dalam upaya menciptakan sistem rekrutmen dan

pelatihan guru yang baik dan bermutu.
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