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ABSTRAK

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP
KINERJA GURU DI YAYASAN SWADHIPA NATAR TP. 2015/2016

Oleh
Al fisqy Kayyasah Amaliyyah

Yayasan Swadhipa Natar telah memberikan beberapa fasilitias berupa
motivasi ekstrensik agar mampu menigkatkan kinerja guru, Yayasan juga telah
memiliki peraturan kerja yang jelas untuk memberikan disiplin kepada guru. Motivasi
kerja dan disiplin kerja yang rendah memengaruhi kinerja guru di Yayasan Swadhipa
Natar terlihat dari hasil absen keterlamabatan guru dan hasil kinerja guru berupa
jumlah siswa baru dan hasil UN siswa. Kinerja guru dinilai baik jika mampu
membuat siswanya lulus ujian nasional dan menjadi siswa yang terdidik, baik dari
segi disiplin dan rasa tanggung jawab. Masalah dalam penelitian ini yaitu apakah
motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja, apakah disiplin kerja berpengaruh
terhadap kinerja, apakah motivasi kerja dan disiplin kerja bersama-sama berpengaruh
terhadap kinerja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja
dan disiplin kerja terhadap kinerja guru di Yayasan Swadhipa Natar.

Penelitian ini dilakukan di Yayasan Swadhipa Natar dengan menyebar
kuesioner kepada seluruh guru yang berjumlah 115 orang, metode yang digunakan
pada penelitian ini adalah penelitian expalanatory, dengan menggunakan perhitungan
regresi linier berganda dengan menggunakan alat hitung SPSS V.19. Hasil penelitian
ini mendukung hipotesis yang diajukan, dan disimpulkan bahwa motivasi kerja
mempengaruhi positif terhadap kinerja guru, disiplin kerja tidak berpengaruh positif
terhadap kinerja, dan motivasi kerja serta disiplin kerja bersama-sama berpengaruh
positif terhadap kinerja guru di Yayasan Swadhipa Natar.

Saran yang diajukan adalah Yayasan Swadhipa perlu mempertahankan dan
meningkatkan semua aspek motivasi kerja dan disiplin kerja Perusahaan
meningkatkan promosi terhadap karyawan terutama karyawan yang memilki prestasi.
Disiplin kerja perlu lebih ditingkatkan, karena dengan tingkat disiplin guru yang baik
maka guru akan menyelasaikan tugas tepat waktu. Memberikan kebijakan-kebijakan
yang lebih jelas dari atasan kepada bawahan, sehingga membuat guru menaati
kebijakan dari atasan. Hasil kinerja harus lebih ditingkakan agar kinerja guru lebih
maksimal, atasan harus mempertegas seluruh guru agar tidak diijinkan untuk
meninggalkan kantor pada saat jam kerja. Khususnya pada aspek disiplin kerja dalam
menciptakan semangat kerja untuk mencapai tujuan dari Yayasan Swadhipa Natar.

Kata kunci: Motivasi Kerja, Disiplin Kerja, Kinerja.



ABSTRACK

INFLUENCE OF MOTIVATION OF WORK AND WORK DISCIPLINE ON
THE PERFORMANCE OF TEACHERS IN SWADHIPA

NATAR FOUNDATION TP. 2015/2016

BY
Al fisqy Kayyasah Amaliyyah

Swadhipa Natar Foundation has given some facilities in form of extrensic
motivation in order to improve the performance of teachers, Foundation also has a
clear working rules to provide discipline to the teacher. Job motivation and low work
discipline affect the performance of teachers in Yayasan Swadhipa Natar seen from
the absence of teacher friendship and teacher performance results in the number of
new students and the results of UN students. Teacher performance is considered good
if able to make students pass the national exam and become students who are
educated, both in terms of discipline and sense of responsibility. The problem in this
research is whether the work motivation affect the performance, whether the work
discipline affect the performance, whether the motivation of work and work
discipline together affect the performance. The purpose of this study to determine the
effect of work motivation and work discipline on teacher performance at Swadhipa
Natar Foundation.

This research was conducted in Swadhipa Natar Foundation by distributing
questionnaires to all 115 teachers, the method used in this research is expalanatory
research, using multiple linear regression calculation using SPSS V.19 calculation
tool. The results of this study support the proposed hypothesis, and it is concluded
that work motivation affects positively to the performance of teachers, work
discipline has no positive effect on performance, and work motivation and work
discipline together positively affect the performance of teachers at Swadhipa Natar
Foundation.

The proposed suggestion is that the Swadhipa Natar Foundation needs to
maintain and improve all aspects of work motivation and work discipline of the
Company to increase the promotion of employees, especially employees who have
achievement. Work discipline needs to be improved, because with the level of good
teacher discipline then the teacher will complete the task on time. Provide clearer
policies from superiors to subordinates, thus making teachers obey the policies of
superiors. Performance results should be further enhanced in order to maximize
teacher performance, supervisors must reinforce all teachers not to be allowed to
leave office during working hours. Especially in the aspect of work discipline in
creating morale to achieve the goal of Swadhipa Natar Foundation.

Keywords: Work Motivation, Work Discipline, Performance.
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I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat 

penting bahkan tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi, baik 

perusahaan ataupun instuisi.Selain itu, SDM juga merupakan faktor yang 

mempengaruhi perkembangan suatu perusahaan.Pada hakikaktnya, SDM 

adalah manusia yang dipekerjakan di suatu organisasi yang nantinya akan 

menjadi penggerak untuk bisa mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan asset paling penting dalam 

suatu organisasi karena merupakan sumber yang mengarahkan organisasi 

serta mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai 

tuntutan masyarakat dan zaman. Guna mencapai tujuan organisasi 

diperlukan sumber daya manusia atau pegawai berkualitas yang mampu 

menyumbangkan segenap daya upaya dalam rangka melayani kebutuhan 

publik dan memajukan organisasi, sehingga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi berharga bagi instansi. 

Motivasi (motivation) sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, 

dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen 

utama dalam definisi tersebut adalah intensitas, arah, dan ketekunan. 

Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Ini 
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adalah elemen yang paling banyak mendapat perhatian ketika 

membicarakan tentang motivasi. Namun, intensitas yang tinggi sepertinya 

tidak akan menghasilkan prestasi kerja yang memuaskan kacuali upaya 

tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan organisasi. Hierarki 

kebutuhan mengikuti teori jamak yakni seorang berperilaku/ bekerja, 

karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. 

Herzberg berpendapat bahwa ada dua jenis faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja, yaitu faktor intrinsik daan faktor ekstrinsik. 

Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan kualitas serta intensitas 

upaya secara bersamaan. Upaya yang diarahkan dan konsisten dengan 

tujuan-tujuan organisasi merupakan jenis upaya yang seharusnya kita 

lakukan. Terakhir, motivasi memiliki dimensi ketekunan. Dimensi ini 

merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan 

usahanya. Individu-individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu 

tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka. 

(Robbins, 2008: 214). 

Selain Motivasi Kerja, hal yang tidak kalah pentingnya adalah disiplin 

kerja. Disiplin sangat penting untuk pertumbuhan organisasi, digunakan 

terutama untuk memotivasi pegawai agar dapat mendisiplinkan diri dalam 

melaksanakan pekerjaan baik secara perorangan maupun kelompok. 

Disiplin adalah perseorangan dan juga kelompok yang menjamin adanya 

kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melalukan suatu 
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tindakan yang diperlukan seandainya tidak ada perintah menurut 

Heidjrachman dan Husnan (2002: 15).  

Selain itu, berbagai aturan/norma yang ditetapkan oleh suatu lembaga 

memiliki peran yangsangat penting dalam menciptakan kedisiplinan agar 

para pegawai dapat mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut. 

Aturan tersebut biasanya diikuti sanksi yang diberikan bila terjadi 

pelanggaran. 

Yayasan Swadhipa Natar merupakan suatu lembaga pendidikan yang 

memiliki tiga unit pendidikan, diantaranya SMP Swadhipa 1 Natar, SMP 

Swadhipa 2 Natar, SMA Swadhipa Natar, SMK Swadhipa 1 Natar, dan 

SMK Swadhipa 2 Natar. Sesuai dengan peraturan yang ditetepkan oleh 

Yayasan Swadhipa Natar yang memiliki sistem organisasi divisional dan 

memberikan kebijakan otonomi kepada masing-masing unit pendidikan 

yang berada dalam yayasan tersebut, masing-masing unit memiliki 

peraturan tersendiri yang mengacu pada undang-undang pendidikan 

nasional. Diantaranya tata tertib dan tugas mengajar guru yang dibuat oleh 

kepala sekolah.  Sealain membuat peraturan kepala sekolah memiliki 

tanggung jawab untuk memotivasi para guru dengan memerhatikan dua 

faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu faktor intrinsik memberikan 

tanggung jawab kepada masing-masing guru dan memberikan beberapa 

tantangan dalam setiap tugas yang diberikan, kedua yaitu faktor esktrinsik 

berupa gajih atau upah sesuai dengan besarnya tanggung jawab guru dan 
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fasilitas diantaranya memberikan fasilitas ruang kantor, Wi-Fi, dapur, 

beberapa persediaan makanan dan minuman, asuransi kesehatan,dana 

pensiun, dan penghargaan berupa tunjangan/bonus sesuai dengan 

kemampuan sekolah, memberikan promosi untuk jabatan tertentu.  

Setiap lembaga perusahaan baik dibidang pendidikan ataupu non 

pendidikan pasti memiliki sebuah peraturan dan tata tertib yang wajib 

diikuti oleh seluruh karyawan, diantaranya kehadiran, seluruh guru 

diwajibkan hadir sesuai dengan jam ketentuan masing-masing unit yang 

disesuaikan dengan jumlah jam belajar setiap tigkat pendidikan. Seluruh 

guru harus memenuhi administrasi mengajar dan penilaian sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap sekolah seperti perangkat belajar mengajar. Pada 

saat pelaksanaan jika salah satu guru melanggar peraturan tersebut Kepala 

sekolah berhak memberikan sanksi yaitu berupa teguran lisan, surat 

peringatan, dikurangi beban jam mengajarnya ditahun pelajaran yang akan 

datang dan melaksanakan Berita Acara Pemeriksaan atau dikeluarkan dari 

sekolah. Sanksi tersebut diberikan sesuai dengan pelanggaran yang 

dilakukan oleh guru.  

Berikut adalah data hasil absen terlambat guru yang diambil berdasarkan 

Finger absent pada tahun pelajaran 2015/2016. 
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Tabel 1.1 Data Absen Terlambat Guru di Yayasan Swadhipa Natar 

Bulan Guru terlambat (%) 

Juli 4% 

Agustus 4,5% 

September 4 % 

Oktober 4 % 

November 3,9% 

Desember 3,3% 

Januari 3,2 % 

Febuari 3,0 % 

Maret  2,7 % 

April  2,7% 

Mei  2,6 % 

Juni  2,8 % 

Sumber :Finger Absent Yayasan Swadhipa Natar Tahun 2016 

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahawa masih ada guru yang datang 

terlambat disetiap bulannya. 

  Tabel 1.2 Hasil Kinerja Guru Yayasan Swadhipa Natar 

Tahun Penerimaan Siswa Baru Hasil UN 

2011 1175 Siswa 1150 siswa 

2012 1188 Siswa 1170 siswa 

2013 1206 Siswa 1203 siswa 

2014 1357 Siswa 1357 siswa 

2015 1570 Siswa  1567 siswa 

Sumber: Laporan Penerimaan Siswa Baru dan Hasil UNYayasan  

Swadhipa Natar tahun 2016 

 

Berdasarkan data absen diatas terdapat penurunan jumlah guru yang 

terlambat setiap bulannya. Dikarenakan semakin ditingkatkanya motivasi 

yang diberikan kepala sekolah. Kinerja guru dapat dilihat dari peningkatan 

jumlah penerimaan siswa baru dan hasil UN lima tahun terakhir. Sehingga 

dari latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan 

membahas tentang pengaruh Motivasi Kerja, Disiplin Kerja terhadap 

kinerja guru. Sehingga penelitian berjudul ”Pengaruh Motivasi dan 
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Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru di Yayasan Swadhipa Yayasan 

Swadhipa”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru di Yayasan 

Swadhipa Natar? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru di Yayasan 

Swadhipa Natar? 

3. Apakah motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

guru di Yayasan Swadhipa Natar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja guru di Yayasan Swadhipa Natar. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap 

kinerja guru di Yayasan Swadhipa Natar. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi kerja dan 

disiplin kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru di Yayasan 

Swadhipa Natar. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dilaksanakanya penelitian ini adalah: 

a. Kegunaan Subyektif 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk 

meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh motivasi kerja 

disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja guru dalam organisasi. 

 

b. Kegunaan Obyektif 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat di bangun suatu model yang 

bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 

1) Bagi Peneliti  

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami teori 

tentang motivasi kerja, disiplin kerja terhadap kinerja guru. 

2) Bagi Instansi 

Sebagai bahan masukan bagi Yayasan Swadhipa Natar dan pihak pihak 

yang berkepentingan di dalam sekolahan dan dapat menjadi bahan 

pertimbangan dalam menetapkan kebijakan sekolah tentang motivasi kerja, 

disiplin kerja terhadap kinerja. 



II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Grand Theory yang digunakan untuk penelitian ini adalah manajemen, 

middle theory-nya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) dan applied 

theory-nya adalah motivasi kerja, disiplin kerja dan kinera guru. Berikut 

adalah penjelasan tentang grand theory, middle theory dan applied theory 

yang berkaitan dengan penelitian. 

2.1. Kajian Pustaka 

2.1.1. Motivasi Kerja 

Pada dasarnya seseorang bekerja karena keinginannya memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Dorongan keinginan pada diri seseorang dengan 

orang lain berbeda sehingga perilaku manusia cenderung beragam dalam 

bekerja. 

Robbins (2008) mendifinisikan motivasi (motivation) sebagai proses yang 

menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk 

mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi tersebut 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 

kacuali upaya tersebut dikaitkan dengan arah yang menguntungkan 

organisasi. Dengan demikian, kita harus mempertimbangkan kualitas serta 
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intensitas upaya secara bersamaan. Upaya yang diarahkan dan konsisten 

dengan tujuan-tujuan organisasi merupakan jenis upaya yang seharusnya 

kita lakukan. Terakhir, motivasi memiliki dimensi ketekunan. Dimensi ini 

merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan 

usahanya. Individu-individu yang termotivasi bertahan melakukan suatu 

tugas dalam waktu yang cukup lama demi mencapai tujuan mereka. 

(Robbins, 2008). 

Jenis-Jenis Motivasi 

Jenis-jenis motivasi adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2012: 150): 

1) Motivasi Positif 

Motivasi positif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan  

memberikan hadiah kepada mereka yang berprestasi di atas prestasi 

standar. Dengan motivasi positif, semangat kerja bawahan akan meningkat 

karena umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja. 

2) Motivasi Negatif 

Motivasi negatif maksudnya manajer memotivasi bawahan dengan standar 

mereka akan mendapat hukuman. Dengan motivasi negatif ini semangat 

bekerja bawahan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena 

mereka takut dihukum, tetapi untuk jangka waktu panjang berakibat 

kurang baik. 
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a. Teori Hierarki Kebutuhan (Abraham Maslow) 

Teori motivasi yang dinamakan Maslow's Need Hierarchy Theory/ A 

Theory of Human Motivation atau Teori Hierarki Kebutuhan dari Maslow. 

Menurut Robbins (2006: 220), manusia akan didorong untuk memenuhi 

kebutuhan yang paling kuat, sesuai waktu, keadaan dan pengalaman yang 

bersangkutan mengikuti suatu hierarki. Tingkat pertama adalah kebutuhan 

fisiologis, setelah kebutuhan ini terpuaskan maka kebutuhan berikutnya 

akan menjadi kebutuhan utama, kebutuhan kedua adalah keamanan, rasa 

aman, kebutuhan ketiga adalah kebutuhan sosial, kebutuhan bergaul, 

bermasyarakat, setelah kebutuhan sosial terpenuhi, kebutuhan keempat 

adalah kebutuhan penghargaan atau penghormatan, setelah kebutuhan 

tersebut terpenuhi maka muncul kebutuhan baru yaitu kebutuhan kelima 

aktualisasi diri atau realisasi diri atau pemenuhan kepuasan atau ingin 

berprestasi. Pendapat ini diantaranya diungkapkan pula oleh Siagian 

(2006: 88). 

Maslow berpendapat, kebutuhan yang diinginkan seseorang itu berjenjang. 

Artinya, jika kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, kebutuhan tingkay 

kedua akan muncul menjadi yang utama. Selanjutnya jika kebutuhan 

tingkat kedua telah terpenuhi, muncul kebutuhan tingkat ketiga dan 

seterusnya sampai tingkat kebutuhan kelima. 

Maslow berpendapat bahwa dalam diri manusia terdapat hirarki dari lima 

kebutuhan, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kebutuhan fisiologis, terdiri atas kebutuhan akan makanan, minuman 

dan kebutuhan fisik lainnya. 

2. Kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan ingin dilindungi dari bahaya 

fisik dan emosional 

3. Kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang, kepemilikan, 

penerimaan, dan persahabatan. 

4. Kebutuhan penghargaan, baik penghargaan internal maupun eksternal. 

5. Kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan pertumbuhan, 

pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. 

 

Menurut teori ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia selalu 

bertambah dan berubah disetiap saat, manusia selalu memiliki motivasi 

untuk selalu memenuhi kebutuhannya, karena jika kebutuhannya telah 

terpenuhi maka manusia akan muncul kebutuhan yang lainnya. 

b. Teori X Dan Teori Y (Douglas McGregor) 

Douglas Mc. Gregor adalah psikolog sosial Amerika yang memimpin 

suatu varietas proyek riset dalam hal motivasi dan tingkah laku umum dari 

para anggota organisasi. Mc. Gregor terkenal dengan teori X dan teori Y, 

dalam bukunya The Human Side of Enterprise (Segi Manusiawi 

Perusahaan). McGregor sendiri menganut keyakinan bahwa asumsi teori Y 

lebih sahih daripada teori X. Oleh karena itu, diusulkannya ide-ide seperti 

pengambilan keputusan partisipasif, pekerjaan yang bertanggung jawab 
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dan menantang, serta hubungan kelompok yang baik sebagai pendekatan-

pendekatan yang akan memaksimalkan motivasi kerja karyawan (Robbins 

2006: 113).  

Menurut Mc. Gregor,dalam berhubungan dengan karyawannya, manajer 

memiliki asumsi-asumsi yang digolongkan dalam teori X sebagai berikut 

(Murti, 2012: 68): 

1. Karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa 

mungkin berusaha untuk menghindarinya. 

2. Karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, 

dikendalikan, atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. 

3. Karyawan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal. 

4. Sebagian karyawan menempatkan keamanan diatas semua faktor lain 

terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. 

Disamping teori X yang sepertinya hanya memandang seorang karyawan 

dari sisi negatifnya saja, ada pula teori Y yang dapat mengimbangi teori X. 

Teori Y terdiri atas empat asumsi, yaitu sebagai berikut: 

1. Karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti  

halnya istirahat atau bermain. 

2. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi. 

3. Karyawan bersedia belajar menerima, mencari dan bertanggung jawab. 
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4. Karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang 

diedarkan ke seluruh populasi, dan bukan hanya bagi mereka yang 

menduduki posisi manajemen. 

 

Menurut teori ini karyawan memiliki 2 pemikiran yang berbeda sehingga 

menimbulkan tingkah laku yang berbeda dalam memotivasi dirinya, jika 

karyawan tidak menyukai pekerjaannya, maka karyawan tidak memiliki 

motivasi untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sebaliknya jika karyawan 

menyukai pekerjaan tersebut makan karyawan akan termotivasi untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut. 

c. Teori Dua Faktor (Frederick Herzberg) 

Teori Motivasi Dua Faktor atau Herzberg's Two Factors Motivation 

Theory ada dua jenis faktor yang mempengarhi motivasi kerja, yaitu faktor 

instrinsik dan faktor ekstrinsik (Herzberg dalam Hasibuan, 2012: 157).  

1) Faktor Intrinsik yang berkaitan dengan isi pekerjaan, antara lain: 

a. Tanggung Jawab (Responsibility), besar kecilnya tanggung jawab yang 

dirasakan dan diberikan kepada seorang karyawan. 

b. Kemajuan (Advancement), besar kecilnya kemungkinan karyawan dapat 

maju dalam pekerjaannya. 

c. Pekerjaan Itu Sendiri (the work itself), besar kecilnya tantangan yang 

dirasakan oleh karuawan dari pekerjaannya. 
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d. Pencapaian (achievement), besar kecilnya kemungkinan karyawan 

mendapatkan prestasi kerja, mencapai kinerja tinggi. 

e. Pengakuan (Recognition), besar kecilnya pengakuan yang diberikan 

kepada karyawan atas kinerja yang dicapai. 

2) Faktor-Faktor Ekstrinsik yang menimbulkan ketidakpuasan serta 

berkaitan dengan konteks pekerjaan, antara lain: 

a. Kebijakan dan Administrasi perusahaan (company policy and 

administration), derajat kesesuaian yang dirasakan karyawan dari 

semua kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi. 

b. Kondisi kerja (working condition), derajat kesesuaian kondisi kerja 

dengan pelaksanaan tugas pekerjaannya. 

c. Gaji dan Upah (wagesand salaries), derajat kewajaran dari gaji yang 

diterima sebagai imbalan kinerjanya. 

d. Hubungan Antar Pribadi (interpersonal relation), derajat kesesuaian 

yang dirasakan berinteraksi dengan karyawan lain. 

Kualitas supervisi (Quality supervisor), derajat kewajaran penyeliaan yang 

dirasakan dan diterima oleh karyawan. (Michael dan Intan, 2010: 25). 

Teori ini membagi menjadi dua jenis kebutuhan motivasi, bahwa motivasi 

tidak hanya dipengaruhi oleh faktor intrinsik saja, tetapi faktor ekstrinsik 

juga mempengaruhi motivasi sesorang, jika seseorang memiliki motivasi 

karena dorongan dari intrinsik dan diperkuat oleh dorongan ekstrinsik 

maka seseorang akan menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. 
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d. Teori Motivasi Tentang Kebutuhan McClelland 

McClelland dikenal terutama untuk karyanya yang terkait dengan 

motivasi. Penelitiannya kemudian berkembang menjadi penelitian tentang 

kepribadian dan kesadaran pemikiran manusia. Penelitian McClelland 

ternyata merupakan suatu rintisan tentang motivasi dalam berprestasi di 

tempat kerja. Ia mengusulkan perbaikan dalam metode dalam menilai 

prestasi kerja seseorang dan pengukuran kinerja berbasis kompetensi. 

McClelland mengkritisi pandangan tentang tes kepribadian tradisional 

yang sekedar didasarkan pada IQ semata. Idenya ini diadopsi di banyak 

organisasi, dan berhubungan erat dengan teori higiene milik Frederick 

Herzberg. 

 

Dalam penelitiannya David McClelland memperkenalkan tiga jenis 

kebutuhan motivasi, yaitu: 

 Motivasi untuk mencapai prestasi (Need for Achievement/n-ach) 

 Motivasi untuk mendapat kekuasaan/otoritas (Need for Power/n-pow) 

 Motivasi untuk bisa berafiliasi (Need for Affiliation/n-affil) 

Teori motivasi kerja McClelland ini bermanfaat bagi para pemberi kerja 

dan si pekerja itu sendiri. Dengan mengetahui apa yang secara hakiki 

memotivasi seseorang, maka terbukalah kesempatan bagi si pribadi untuk 

mengembangkan diri. Dengan mengetahui teori McClelland ini, seseorang 

http://blogmotivasi.xyz/teori-motivasi-dan-kepuasan-kerja-frederick-herzberg/
http://blogmotivasi.xyz/teori-motivasi-dan-kepuasan-kerja-frederick-herzberg/
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juga akan mampu melakukan pendekatan yang tepat untuk memotivasi 

rekan kerja maupun bawahannya. 

 

Teori Kebutuhan McClelland, Motivasi untuk Berprestasi (n-Ach) 

Seorang pekerja di sebuah perusahaan tiba-tiba saja ditawari pekerjaan 

dari perusahaan pesaing. Di tempat yang lain itu, si pekerja ditawarkan 

posisi yang lebih tinggi serta gaji yang lebih besar. Tapi orang ini 

memutuskan untuk tidak pindah. Ketika ditelisik, ternyata sang pekerja 

tidak pindah karena dijanjikan tantangan pekerjaan baru yang menantang. 

Jika dilihat sekilas, kasus seperti agak aneh. Kenapa ada orang yang tidak 

tertarik dengan gaji dan posisi, tapi malah tergerak akan tantangan kerja. 

Bagi sebagian orang, faktor yang mampu memacu bekerja dan bergerak 

adalah dorongan untuk mencetak suatu pencapaian. Tipe seperti ini 

dikenal dalam teori kebutuhan McClelland adalah tipe N-ach. Orang yang 

termotivasi dengan motivasi dan  pencapaian menyukai tantangan. Orang 

tipe ini tidak menyukai pekerjaan yang stagnan. Tipe n-Ach menyukai 

pekerjaan yang dinamis dan menyediakan ruang untuk berkembang. 

 

Bagi Manajer atau pimpinan yang memiliki anak buah dengan tipe n-Ach 

tinggi, maka perlu untuk secara aktif memberikan umpan balik. Pimpinan 

perlu memberitahukan apakah orang tipe n-Ach telah mengalami suatu 

progres perkembangan atau tidak. Rasa keberhasilan yang ada dalam diri 
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orang tipe n-Ach adalah ketika mencapai target yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Komunikasikan target ini dengan baik, sediakan ruang yang 

cukup untuk berkembang, serta berikan umpan balik yang membangun, 

maka anda bisa memotivasi orang-orang tipe n-Ach. 

Teori Kebutuhan McClelland, Motivasi untuk Mendapat Otoritas (n 

Pow) 

Orang dengan tipe n-Pow menginginkan kebebasan ruang untuk bergerak 

dan memerintah diri. Orang tipe ini memiliki dorongan yang kuat untuk 

mendapatkan pengaruh dan memberikan dampak ke sekitar. Dorongan 

untuk memimpin/memerintah/menyuruh bagi orang dengan n-Pow yang 

tinggi sangat besar. Mereka ingin menang. Terkadang orang dengan-Pow 

tinggi juga punya keinginan untuk meningkatkan status pribadi dan 

prestise. 

Teori Kebutuhan McClelland, Motivasi untuk Berafiliasi (n-Affil) 

Para pekerja dengan n-Affil yang tinggi memiliki kebutuhan untuk 

berhubungan dan beramah tamah. Mereka baru akan termotivasi jika 

melakukan interaksi dengan orang lain dengan cukup. Orang dengan tipe 

n-Affil tinggi berusaha untuk mendapatkan penerimaan dan diterima oleh 

lingkungan sekitarnya. Manusia tipe ini akan terpenuhi kebutuhannya dan 

termotivasi bergerak atau tidak bergerak dikarenakan alasan 

lingkungan/afiliasi. Ada kecendurangan dengan n-Affil untuk melakukan 
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hal yang populer. Jika di tempat kerja, orang-orang ini cocok bekerja 

dalam tim. 

 

Kebanyakan orang memiliki perpaduan dari ketiga karakteristik ini. 

Perpaduan tersebut mempengaruhi perilaku dan gaya kerja mereka. 

Terkadang terdapat dorongan yang kuat dari salah satu karakteristik ini. 

Ada yang dominan dari ketiga gaya tersebut. Jika n-Affil dari seseorang 

sangat kuat, maka motivasinya haruslah disesuaikan. Mereka punya motif 

untuk disukai. Orang dengan n-Pow yang kuat akan menunjukan etos kerja 

dan komitmen pada organisasi. Selain itu, orang dengan n-Pow tertarik 

pada peran kepemimpinan. Namun kekurangannya adalah mereka 

mungkin tidak memiliki fleksibilitas yang sebenarnya dibutuhkan ketika 

bekerja dalam tim. Untuk tipe n-Ach yang kuat biasanya punya 

kecenderungan untuk menjadi pemimpin yang terbaik. Sisi lainnya adalah 

ada kecenderungan permintaan terlalu banyak ke staf mereka (demanding). 

Insight Penelitian David McClelland atas Tipe N-Ach 

Dari penelitiannya, McClelland secara khusus memberi sejumlah insight 

pemikiran terkait motivasi dan dorongan kebutuhan dari orang-orang tipe 

N-Ach, antara lain: 

 Insight Teori McClelland, Keinginan untuk mendapatkan capaian lebih 

penting daripada imbalan finansial. Manusia akan merasa lebih 

menghargai dirinya dan puas dalam bekerja ketika mereka merasa telah 
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mencapai sesuatu. Uang atau finansial itu penting, namun tidak cukup 

memotivasi. Menurut teori motivasi Herzberg, uang itu hanyalah faktor 

hygiene. Sedangkan faktor yang memotivasi, menurut McClelland 

adalah kebutuhan untuk berprestasi dan mendapatkan capaian. 

 Berprestasi dan mencapai targetan tugas memberikan kepuasan pribadi 

yang lebih besar daripada menerima pujian atau pengakuan. Pujian dan 

pengakuan hanyalah efek samping saja bagi tipe n-Ach. Kepuasan 

mencapai target itulah ganjaran yang paling dicari sebenarnya. 

 Tipe n-Ach membutuhkan umpan balik dari sekitar. Mereka perlu 

merasa ada progres atau patokan apakah yang dijalaninya telah on the 

track atau belum. Umpan balik yang diharapkan adalah umpan balik 

yang objektif, faktual, dan jelas. 

 Bagi orang dengan n-Ach tinggi memiliki keinginan untuk terus 

memperbaiki diri. Mereka membutuhkan ruang yang fleksibel untuk 

menetapkan tujuannya, entah itu di bidang penjualan, manajemen 

bisnis, dan kewirausahaan. 

McClelland secara tegas yakin bahwa orang dengan tipe n-Ach akan 

membuat hal yang dikonsepkan bisa terjadi dan berhasil. N-Ach akan 

menggunakan setiap orang dan sumber daya untuk membantunya 

mencapai tujuan. Dikarenakan hal ini maka banyak diantara staf mereka 

yang merasa mendapatkan tuntutan pekerjaan yang tinggi. 
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Kesimpulan Teori Motivasi dan Kebutuhan McClelland 

Para manajer dan pimpinan perusahaan membutuhkan pengetahuan yang 

cukup luas untuk dapat memotivasi karyawannya. Dengan cara motivasi 

yang tepat, maka berbagai hal bisa dihemat oleh perusahaan, misalnya saja 

waktu, biaya, energi, dan lainnya. Motivasi dengan cara yang tepat akan 

menghasilkan produktifitas, sebaliknya jika caranya tidak tepat justru akan 

membuang banyak sumber daya atau malah bisa mendemotivasi.  

 

e. Teori ERG Aldefer  

 

Teori Aldefer merupakan teori motivasi yang mengatakan bahwa individu 

mempunyai kebutuhan tiga hirarki yaitu : ekstensi (E), keterkaitan 

(Relatedness) (R), dan pertumbuhan (Growth) (G).  Teori ERG juga 

mengungkapkan bahwa sebagai tambahan terhadap proses kemajuan 

pemuasan juga proses pengurangan keputusan. Yaitu, jika seseorang terus-

menerus terhambat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan 

menyebabkan individu tersebut mengarahkan pada upaya pengurangan 

karena menimbulkan usaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih rendah.  

 

Penjelasan tentang teori ERG Aldefer menyediakan sarana yang penting 

bagi manajer tentang perilaku. Jika diketahui bahwa tingkat kebutuhan 

yang lebih tinggi dari seseorang bawahan misalnya, pertumbuhan nampak 

terkendali, mungkin karena kebijaksanaan perusahaan, maka hal ini harus 
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menjadi perhatian utama manajer untuk mencoba mengarahkan kembali 

upaya bawahan yang bersangkutan memenuhi kebutuhan akan keterkaitan 

atau kebutuhan eksistensi. Teori ERG Aldefer mengisyaratkan bahwa 

individu akan termotivasi untuk melakukan sesuatu guna memenuhi salah 

satu dari ketiga perangkat kebutuhan. 

 

Upaya memotivasi karyawan, seorang pimpinan harus mencari waktu yang 

tepat sesuai situasi dan kondisinya. Situasi yang dapat dipilih oleh 

pimpinan untuk memotivasi karyawan dilaksanakan secara terencana 

dalam pertemuan atau rapat yakni seperti berikut : 

a. Waktu memberikan tugas kepada bawahan. 

b. Waktu mengecek bawahan 

c. Waktu memberikan pengarahan untuk suatu tugas 

d. Waktu pimpinan melakukan percakapan ringan dengan karyawannya 

secara spontan dan santai. 

 

Adapun pemberian motivasi yang efektif menurut Armstrong (2005: 69) 

yakni perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini : 

a. Memahami proses dasar motivasi, model kebutuhan, sasaran, tindakan 

serta pengaruh pengalaman dan harapan. 

b. Mengetahui faktor–faktor yang mempengaruhi motivasi, pola kebutuhan 

yang mendorong kearah sasaran dan keadaan dimana kebutuhan 

tersebut terpenuhi atau tidak terpenuhi.  
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c. Mengetahui bahwa motivasi tidak dapat dicapai hanya dengan 

menciptakan perasaan puas, karena banyak perasaan puas dapat 

menimbulkan puas diri dan kelambanan. 

d. Memahami bahwa disamping semua faktor diatas ada hubungan yang 

kompleks antara motivasi dan prestasi kerja. 

 

Motivasi akan menjadi lebih efektif jika didukung oleh beberapa kondisi 

diantaranya seperti : 

a. Memberikan insentif yang disesuaikan dengan sistem dan peraturan yang 

berlaku 

b. Menciptakan hubungan sosial yang penuh dengan kekeluargaan 

c. Jaminan harapan masa depan demi keamanan bekerja 

d. Memberikan penghargaan setiap kegiatan yang positif  

e. Memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan diri demi 

kepentingan umum atau kelembagaan. 

 

f. Teori motivasi V.H.Vroom 

Dalam istilah yang lebih praktis, teori pengharapan, mengatakan seseorang 

karyawan dimotivasi untuk menjalankan tingkat upaya yang tinggi bila ia 

menyakini upaya akan menghantar ke suatu penilaian kinerja yang 

baik  (Vroom dalam Robbin 2003: 229). Apabila harapan dapat menjadi 

kenyataan, karyawan akan cenderung meningkatkan gairah kerjanya. 

Sebaliknya jika harapan tidak tercapai, karyawan akan menjadi malas. 
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Teori ini dikemukakan oleh Victor Vroom yang mendasarkan teorinya 

pada tiga konsep penting: 

            a. Harapan (expentancy) 

Suatu kesempatan yang diberikan terjadi karena prilaku .Harapan 

merupakan propabilitas yang memiliki nilai berkisar nol yang berati tidak 

ada kemungkinan hingga satu yang berarti kepastian. 

b. Nilai (Valence) 

Akibat dari prilaku tertentu mempunyai nilai atau martabat tertentu (daya 

atau nilai motivasi) bagi setiap individu tertentu. 

c. Pertautan (Inatrumentality) 

Persepsi dari individu bahwa hasil tingkat pertama akan dihubungkan 

dengn hasil tingkat ke dua.Vroom mengemukakan bahwa pertautan dapat 

mempunyai nilai yang berkisar antara –1 yang menunjukan persepsi 

bahwa tercapinya tingkat ke dua adalah pasti tanpa hasis tingkat pertama 

dan tidak mungkin timbul dengan tercapainya hasil tingkat pertama dan 

positip satu +1 yang menunjukan bahwa hasil tingkat pertama perlu dan 

sudah cukup untuk menimbulkan hasil tingkat ke dua. 

 

2.1.2. Disipin Kerja  

Menurut David dalam Mangkunegara (2001: 129) disiplin kerja dapat 

diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-

pedoman organisasi. Menurut Siagian (2004: 305) mengemukakan bahwa 

disiplin merupakan tindakan manajemen untuk mendorong anggota 
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organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan kata 

lain, disiplin pegawai adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha 

memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai 

sehingga para pegawai tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara 

kooperatif dengan para pegawai lainnya, dan meningkatkan prestasi kerja.  

Untuk dapat mewujudkan cita- cita perusahaan sangatlah diperlukan 

disiplin kerja yang tinggi, atau dengan kata lain diperlukan mentalitas 

nasional yang sesuai dengan watak pembangunan, yang arahnya adalah 

menuju kepada pertumbuhan, perubahan dan kemajuan. Apabila karyawan 

yang menjadi subyek dan sekaligus obyek pembangunan tersebut tidak 

memiliki mentalitas pembangunan yang sesuai, maka sangat mengganggu 

jalannya perusahaan tersebut. 

 

Disiplin kerja dipengaruhi oleh faktor yang sekaligus sebagai indikator 

dari disiplin kerja yaitu (Soejono,2007: 67) : 

1). Ketepatan waktu. Para pegawai datang ke kantor tepat waktu, tertib dan 

teratur,dengan begitu dapat dikatakan disiplin kerja baik.  

2). Menggunakan peralatan kantordengan baik. Sikap hati-hati dalam 

menggunakan peralatan kantor, dapat menunjukkan bahwa seseorang 

memiliki disiplin kerja yang baik, sehinga peralatan kantor dapat terhindar 

dari kerusakan. 

3) Tanggung jawab yang tinggi. Pegawai dapat menyelesaikan tugas yang 

di bebankan kepadanya sesuai dengan prosedur dan bertanggung jawab 
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atas hasil kerja, dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. 4) 

Ketaatan terhadap aturan kantor.  

Menurut Sastrohadiwiyo (2003: 291) disiplin kerja dapat didefinisikan 

suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat, terhadap peraturan-

peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta 

sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-

sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan 

kepadanya. Menurut Sinungan (2003: 146) mendefinisikan disiplin 

mempunyai pengertian yang berbeda-beda dari berbagai pengertian itu 

dapat disarikan beberapa hal sebagai berikut : 

a. Kata disiplin dilihat dari segi (terminologis) berasal dari kata latin 

disiplina yang berarti pengajaran, latihan dan sebagainya (berawal dari 

kata disiplus yaitu seorang yang belajar). Jadi secara etimologis ada 

hubungan pengertian antara discipline dengan disciple (inggris yang 

berarti murid, pengikut yang setia, ajaran atau aliran). 

b. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, watak atau ketertiban 

dan efisien. 

c. Kepatuhan atau ketaatan (obedience) terhadap ketentuan peraturan 

pemerintah atau etik, norma dan kaidah yang berlaku dalam 

masyarakat. 

d. Penghukuman (punishment) yang dilakukan melalui koreksi dan latihan 

untuk mencapai perilaku yang dikendalikan (controlled behaviour). 
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Disiplin kerja merupakan suatu kepatuhan terhadap sebuah peraturan, yang 

dalam proses pelaksaannya selalu mengalami proses latihan dan penilaian. 

Seorang guru harus mampu mengoreksi kedsiplinan diri sendiri dengan 

memerhatikan peraturan apa saja yang sudah ditetapkan disebuah 

perusahaan baik yang tertulis maupun lisan. 

Kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin yang 

baik mencerminkan besarnya tanggung jawab seseorang terhadap tugas-

tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini akan mendorong gairah kerja, 

semangat kerja dan terwujudnya tujuan organisasi. 

Kesimpulan dari definisi  diatas dapat diambil kesimpulan bahwa disiplin 

kerja pegawai merupakan sikap atau tingkah laku yang menunjukkan 

kesetiaan dan ketaatan seseorang atau sekelompok orang terhadap 

peraturan yang telah ditetapkan oleh instansi atau organisasi baik yang 

tertulis maupun tidak tertulis sehingga diharapkan pekerjaan yang 

dilakukan efektif dan efisien. 

Disiplin kerja dapat dilihat sebagai sesuatu yang besar manfaatnya, baik 

bagi kepentingan organisasi maupun bagi para pegawainya. Bagi 

organisasi adanya disiplin kerja akan menjamin terpeliharanya tata tertib 

dan kelancaran pelaksanaan tugas, sehingga diperoleh hasil yang optimal. 

Sedangkan bagi pegawai akan diperoleh suasana yang menyenangkan 

sehingga akan menambah semangat kerja dalam melaksanakan 
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pekerjaannya. Dengan demikian pegawai dapat melaksanakan tugas 

dengan penuh kesadaran serta mengembangkan tenaga dan pikirannya 

semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. 

Tiga pendekatan disiplin menurut Mangkunegara (2001: 130) sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan Disiplin Modern 

Pendekatan disiplin modern yaitu mempertemukan sejumlah keperluan 

atau kebutuhan baru diluar hukuman. Pendekatan ini berfungsi, disiplin 

modern merupakan suatu cara menghindari hukuman secara fisik, 

melindungi tuduhan yang benar untuk diteruskan pada proses hukum yang 

berlaku. 

2. Pendekatan Disiplin dengan Tradisi 

Pendekatan disiplin dengan tradisi yaitu, pendekatan disiplin dengan cara 

memberikan hukuman. Pendekatan ini berasumsi disiplin dilakukan oleh 

atasan kepada bawahan dan tidak pernah ada peninjauan kembali bila telah 

diputuskan. 

3. Pendekatan Disiplin Bertujuan 

Pendek atan disiplin bertujuan berasumsi bahwa disiplin kerja harus dapat 

diterima dan dipahami oleh semua pegawai.Disiplin ditujukan untuk 
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perubahan perilaku yang lebih baik dan bertanggung jawab terhadap 

perubahannya. 

Untuk mengetahui ada atau tidaknya disiplin kerja dapat dilihat dari: 

1. Kepatuhan pegawai terhadap peraturan yang berlaku, termasuk tepat 

waktu dan tanggung jawab terhadap pekerjaannya; 

2. Bekerja sesuai prosedur yang ada; 

3. Pemeliharaan sarana dan perlengkapan kantor dengan baik. 

a. Macam-macam Disiplin Kerja 

Handoko (2001: 208) ada tiga macam kedisiplinan, yaitu:   

1. Disiplin Preventif  

Disiplin  preventif  adalah  kegiatan  yang  dilaksanakan  untuk  

mendorong para karyawan agar mengikuti berbagai standar dan aturan, 

sehingga penyelewengan-penyelewengan  dapat  dicegah.  Sasaran  

pokoknya  adalah  untuk  mendorong disiplin  diri  diantara  para  

karyawan.  Dengan  cara  itu,  para  karyawan menjaga disiplin  diri  

mereka  bukan  semata-mata  karena dipaksa  manajeman. Adapun 

aturannya  seperti:  kehadiran,  penggunaan  jam  kerja, ketetapan waktu, 

penyelesaian pekerjaan. 

 



29 

 

2. Disiplin korektif  

Disiplin  korektif  adalah  kegiatan  yang  diambil  untuk  menangani 

pelanggaran terhadap aturan-aturan dan mencoba untuk menghindari 

pelanggaran-pelanggaran lebih lanjut. Yang berguna dalam pendisiplinan 

korektif yaitu : 

a. Peringatan pertama dengan mengomunikasikan semua peraturan 

terhadap karyawan. 

b. Sedapat  mungkin  pendisiplinan  ditetapkan  supaya  karyawan  dapat 

memahami hubungan peristiwa yang dialami oleh karyawan. 

c. Konsisten  yaitu  para  karyawan  yang  melakukan  kesalahan  yang  

sama maka  hendaknya  diberikan  sanksi  yang  sesuai  dengan  

kesalahan  yang mereka buat. 

d. Tidak  bersifat  pribadi  maksudnya  tindakan  pendisiplinan  ini  tidak 

memandang  secara  individual  tetapi  setiap  yang  melanggar  akan 

dikenakan sanksi yang berlaku bagi perusahaan. 

 

3. Disiplin progresif  

Disiplin  progresif  berarti  memberikan  hukuman-hukuman  yang  lebih  

berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya adalah 

memberikan kesempatan  kepada  karyawan  untuk  mengambil  tindakan 

korektif  sebelum hukuman-hukuman  yang  lebih  serius  dilaksanakan. 
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Adapun langkah-langkah dalam memberikan hukuman progresif adalah 

peringatan lisan, peringatan tertulis, skorsing dan pemecatan. 

Handoko (2001: 129) menyebutkan tipe-tipe kegiatan pendisiplinan yaitu: 

1. Pendisiplinan dilakukan secara pribadi 

Pendisiplinan ini dilakukan dengan menghindari menegur kesalahan 

dihadapan orang banyak karena bila hal tersebut dilakukan menyebabkan 

pegawai yang bersangkutan malu dan tidak menutup kemungkinan akan sakit 

hati. 

2. Pendisiplinan yang bersifat membangun 

Selain menunjukkan kesalahan yang dilakukan pegawai, haruslah disertai 

dengan memberi petunjuk penyelesaiannya, sehingga pegawai tidak merasa 

bingung dalam menghadapi kesalahan yang dilakukan. 

3. Keadilan dalam pendisiplinan 

Dalam melakukan tindakan pendisiplinan, hendaknya dilakukan secara adil 

tanpa pilih kasih serta tidak membeda-bedakan antar pegawai. 

4. Pendisiplinan dilakukan pada waktu pegawai tidak absen 

Pimpinan hendaknya melakukan pendisiplinan ketika pegawai yang 

melakukan kesalahan hadir, sehingga secara pribadi ia mengetahui 

kesalahannya. 
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5. Setelah pendisiplinan hendaknya dapat bersikap wajar 

Hal itu dilakukan agar proses kerja dapat berjalan lancar seperti biasa dan 

tidak kaku dalam bersikap. 

Terry (1993: 218), membagi jenis disiplin kerja menjadi 2, yaitu self 

discipline dan command discipline. Penjelasannya sebagai berikut: 

1. Self discipline 

 Disiplin ini timbul karena seseorang merasa terpenuhi kebutuhannya dan 

telah menjadi bagian dari organisasi, sehingga orang akan tergugah hatinya 

untuk sadar dan secara sukarela mematuhi segala peraturan yang berlaku. 

2. Command discipline 

 Disiplin ini tumbuh bukan dari perasaan ikhlas, akan tetapi timbul karena 

adanya paksaan/ancaman orang lain. 

Disiplin mengacu pada pola tingkah laku dengan ciri–ciri sebagai berikut: 

1. Adanya hasrat yang kuat untuk melaksanakan sepenuhnya apa yang sudah 

menjadi norma, etika, kaidah yang berlaku. 

2. Adanya perilaku yang terkendali. 

3. Adanya ketaatan 
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b. Indikator Disiplin Kerja 

Harlie (2010: 82 ) menjelaskan indikator-indikator disiplin kerja di 

antaranya sebagai berikut:  

1. Selalu hadir tepat waktu 

2. Selalu mengutamakan presentase kehadiran 

3. Selalu menaati ketentuan jam kerja  

4. Selalu mengutamakan jam kerja yang efisien 

5. Memiliki keterampilan kerja pada bidang tugasnya  

6. Memiliki semangat kerja yang tinggi 

7. Memiliki sikap yang baik  

8. Selalu kreatif dan inovatif dalam bekerja  

Menurut Davis disiplin kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. Disiplin 

kerja akan membuat seorang pegawai menjadi teratur dalam melaksanakan 

pekerjaan dan tanggung jawabnya, di Yayasan Swadhipa memiliki 

beberapa peraturan disiplin kerja diantaranya kehadiran, dan tanggung 

jawab terhadap pekerjaan, yang sama dengan indikator disiplin kerja dari 

Davis. 

Davis (2000: 165) ada beberapa indikator kedisiplinan antara lain adalah: 

1)  Kehadiran, yaitu kegiatan yang menandakan datang atau tidaknya 

pegawai untuk melakukan aktivitas kerja. 
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2)  Tata cara kerja, yaitu aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh 

pemberi kerja dan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. 

3)  Ketaatan pada atasan, yaitu patuh atau mengikuti apa yang diberikan 

pimpinan dalam organisasi guna mengerjakan pekerjaan dengan baik. 

4)  Kesadaran bekerja, yaitu sikap seseorang secara sukarela mentaati 

peraturan-peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab, jadi 

pegawai akan mengerjakan tugasnya dengan baik. 

5)  Tanggung  jawab, yaitu kesediaan pegawai dalam mempertanggung 

jawabkan kebijaksanaan pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan 

prasarana yang dipergunakannya serta perilaku kerjanya. 

 

2.1.3. Kinerja Guru 

Setiap organisasi selalu berusaha agar produktivitas kerja dari para 

pegawainya dapat ditingkatkan. Untuk dapat meningkatkan produktivitas 

lebih tinggi lagi, organisasi perlu menimbulkan semangat dan kegairahan 

kerja dari para pegawai. Oleh karena itu sudah sewajarnya bila setiap 

organisasi akan selalu berusaha agar semangat dan kegairahan kerja 

pegawai akan dapat meningkat. Secara konseptual, Nitisemito (2002:160) 

merumuskan kinerja pegawai  adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 
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mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  

Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya 

(Mangkunegara, 2009: 18). Tingkat keberhasilan suatu kinerja meliputi 

aspek kuantitatif dan kualitatif. Sedangkan, menurut Siswanto (dalam 

Muhammad Sandy, 2015: 11) kinerja ialah prestasi yang dicapai oleh 

seseorang dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya.  

 

Pengertian kinerja menurut Robbins yang diterjemahkan oleh Harbani 

Pasolong “Kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh karyawan dibandingkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, “ 

(Pasolong, 2007: 176). Pengertian kinerja menurut Moeheriono (2012: 95) 

yaitu “Kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi.” (Abdullah, 2014: 3). 

Amstrong dan Baron (1998: 15) memberikan pengertian bahwa kinerja 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan 

strategi organisasi, kepuasan konsumen dan memberikan kontribusi 

ekonomi. 
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Menurut Miao et al (2007), kinerja adalah kemampuan individu dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Selama beberapa dekade terakhir, tren untuk 

meningkatkan koordinasi dalam organisasi yang bertujuan meningkatkan 

kinerja merupakan tantangan besar untuk pemimpin dalam memotivasi 

pengikutnya, meningkatkan kinerja tim secara bersamaan serta menjaga 

kesimbangan antar keduanya (Chen et al, 2007). 

 

Teori Attribusi atau Expectancy Theory As’ad (2000) mengatakan bahwa 

teori ini pertama kali dikemukakan oleh Heider. Pendekatan teori atribusi 

mengenai kinerja dirumuskan P = MXA, dimana P =performance, M = 

motivation, A = ability menjadi konsep sangat populer oleh ahli lainya 

seperti Maiter, Lawler, Porter dan Vroom. Berpedoman pada formula 

diatas, menurut teori ini kinerja adalah hasil interaksi anatra motivasi 

dengan ability (kemampuan dasar). Dengan demikian, orang yang tinggi 

motivasinya tetapi memilki ability yang yang rendah akan menghasilkan 

kinerja yang rendah. Begitu pula halnya dengan orang yang mempunyai 

ability tinggi tetapi rendah motivasinya. 

 Sistem kontrol kinerja dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 

kinerja hasil dan kinerja perilaku. Berdasarkan hasil penelitian Anderson 

dan Oliver (1987) dalam Cravens et al (2012), banyak perusahaan yang 

hanya mengontrol sistem kinerja hasil saja, padahal sistem kontrol kinerja 

perilaku justru lebih penting.  
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Berdasarkan beberapa pendapat tentang kinerja dan prestasi kerja dapat 

disimpulkan bahwa pengertian kinerja maupun prestasi kerja mengandung 

substansi pencapaian hasil kerja oleh seseorang. Kinerja perorangan 

(individual performance) dengan kinerja lembaga (institutional 

performance) atau kinerja perusahaan (corporate performance) terdapat 

hubungan yang erat. Dengan perkataan lain bila kinerja karyawan 

(individual performance) baik maka kemungkinan besar kinerja 

perusahaan (corporate performance) juga baik. 

a. Dampak yang diakibatkan rendahnya kinerja guru 

Berdasarkan penelusuran teori dan konsep kinerja pegawai dapat diketahui 

bahwa beberapa akibat yang disebabkan kinerja pegawai dan kegairahan 

kerja (Nitisemito 2002: 161 ), antara lain : 

1.  Turun atau rendahnya produktivitas kerja. 

Turunnya kinerja dapat diukur dengan waktu sebelumnya. Kinerja yang 

turun ini dapat terjadi karena kemalasan, penundaan pekerjaan dan 

sebagainya. Terjadinya penurunan kinerja, merupakan indikasi bahwa 

dalam organisasi tersebut semangat dan kegairahan kerja menurun. 

2.  Tingkat absensi yang naik atau tinggi. 

Tingkat absensi yang tinggi atau naik juga merupakan indikasi turunnya 

kinerja pegawai. Sebab, umumnya bila semangat dan kegairahan kerja 

turun, maka mereka akan malas untuk setiap hari datang bekerja.  
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3.  Tingkat perpindahan pegawai  yang tinggi. 

Keluar masuknya pegawai yang meningkat merupakan indikasi turunnya 

kinerja pegawai, hal ini disebabkan karena ketidaksenangan mereka 

bekerja pada organisasi tersebut, sehingga mereka berusaha mencari 

pekerjaan lain yang dianggap lebih sesuai atau menyenangkan. 

4.  Tingkat kerusakan yang tinggi. 

Naiknya tingkat kerusakan yang merupakan salah satu indikasi turunnya 

kinerja pegawai, menunjukkan bahwa perhatian pegawai dalam pekerjaan 

berkurang, terjadinya kecerobohan dalam pekerjaan dan sebagainya. 

5.  Kegelisahan dimana-mana. 

Kegelisahan akan terjadi bila kinerja pegawai turun. Kegelisahan dapat 

terwujud dalam bentuk ketidaksenangan kerja, keluh kesah dan lain-lain.  

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja  guru 

 Menurut Zainun, (2001: 156) beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai adalah sebagai berikut:  

1. Hubungan yang harmonis antara pimpinan dan bawahan terutama 

antara pimpinan kerja yang sehari-hari langsung berhubungan dan 

berhadapan dengan para pegawai yang dibawahnya. 

2. Kepuasan pegawai terhadap yang disukai sepenuhnya. 

3. Terdapat suatu suasana dan iklim kerja yang bersahabat 
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4. Rasa kemanfaatan bagi tercapainya tujuan organisasi yang merupakan 

tujuan bersama mereka harus diwujudkan secara bersama-sama pula. 

5. Adanya tingkat kepuasan ekonomi yang memadai sebagai imbalan yang 

dirasakan adil terhadap jerih payah yang telah diberikan kepada 

organisasi. 

6. Adanya ketenangan jiwa, jaminan kepastian serta perlindungan 

terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan diri pribadi dan 

karir dalam kepegawaian. 

Menurut Mangkunegara (2000: 33) menyatakan bahwa faktor 

mempengaruhi kinerja seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja 

yaitu 1) Motivasi, motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. 2) Sikap mental merupakan 

kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

potensi kerja secara maksimal. 

d.   Indikator untuk mengukur kinerja guru 

Mathis dan Jackson (2006: 378) mengatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan 

karyawan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kuantitas pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada karyawan / 

kuantitas pekerjaan pada suatu bagian. 
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2. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan 

karyawan.  

3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas, para karyawan bukan 

hanya dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga 

harus tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 

4. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang 

dimiliki oleh karyawan. 

5. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian 

lain. 

Kesimpulan teori ini menyatakan bahwa kinerja karyawan diukur 

berdasarkan kuantitas, kualitas, ketepatan waktu, kehadiran dan 

kemampuan bekerjasama dengan baik.  

 

Menurut Werther dan Davis (1996: 342) dalam buku Manajemen SDM 

dalam Organisasi Publik dan Bisnis (Suwatno, et al, 2011: 196) penilaian 

kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi perusahaan dan 

karyawan yang dinilainya, antara lain: 

1. Performance Improvement. Memungkinkan karyawan dan manajer 

untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan 

kinerja. 
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2. Compensation Adjustment. Membantu para pengambil keputusan untuk 

menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau 

sebaliknya. 

3. Placement Decision. Menentukan promosi, transfer dan demotion. 

4. Training and Development Needs. Mengevaluasi kebutuhan pelatihan 

dan pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal 

5. Career Planning and Development. Memandu untuk menentukan jenis 

karir dan potensi karir yang dapat dicapai. 

6. Staffing Process Deficiencies. Mempengaruhi prosedur perekrutan 

karyawan. 

7. Informational Inaccuracies and Job-Design Errors. Mengetahui 

ketidaktepatan informasi dan kesalahan perancangan pekerjaan. 

8. Equal Employment Opportunity. Kesempatan yang sama dalam 

pekerjaan. 

9. External Challenges. Tantangan-tantangan eksternal. 

10. Feedback. Umpan balik bagi karyawan dan perusahaan Pengukuran 

terhadap kinerja didapat dari : atasan langsung, penanggungjawab, dan 

rekan kerja menurut Becker & Klimoski (1989 : 348) dalam Journal 

of Personneel Psychology Vol. 42, indikator kinerja adalah sebagai 

berikut : 

a. Kualitas Pekerjaan 

b. Kuantitas Pekerjaan 

c. Sikap 
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d. Kerjasama 

e. Komunikasi 

f. Kinerja Keseluruhan 

 

Dilihat dari sudut pandang ahli yang lain, kinerja adalah banyaknya upaya 

yang dikeluarkan individu pada pekerjaannya (Robbins, 2001). Menurut 

Bernardin berhasil tidaknya kinerja yang telah dicapai oleh 

suatu organisasi, dipengaruhi oleh tingkat kinerja dari karyawan, baik 

secara individual maupun secara kelompok, dengan asumsi bahwa 

semakin baik kinerja karyawan maka diharapkan kinerja organisasi akan 

semakin baik. Sehubungan dengan hal itu, pendekatan untuk mengukur 

sejauh mana kinerja karyawan secara individual ada enam kriteria, yaitu : 

(Robbins, 2002: 260): 

1. Kualitas  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan 

yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

2. Kuantitas  

Kuantitas diukur dari persepsi karyawan terhadap jumlah aktivitas yang 

ditugaskan beserta hasilnya. 

3.Ketepatan waktu 

Ketepatan waktu diukur dari persepsi karyawan terhadap suatu aktivitas 

yang diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. 
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4. Efektivitas  

Tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, 

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud menaikkan hasil dari setiap 

unit di dalam penggunaan sumber daya, efektivitas kerja karyawan dalam 

menilai pemanfaatan waktu dalam menjalankan tugas, efektivitas 

penyelesaian tugas yang dibebankan organisasi. 

5. Kemandirian  

Merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan fungsi 

kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan dari orang lain atau 

pengawas. 

6. Komitmen kerja  

Merupakan tingkat dimana karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab terhadap organisasi.  

Berdasarkan berbagai pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa faktor 

yang mempengaruhi kinerja pegawai pada hakekatnya adalah faktor intern 

yang timbul dari dalam diri pegawai itu sendiri dan faktor ekstern yang 

datang dari luar diri pegawai, seperti gaya kepemimpinan dan budaya 

organisasi dimana pegawai tersebut bekerja. 
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2.1.4. Penelitian sebelumnya  

No   Penulis Judul  Metode 

penelitian  

Hasil 

penelitian  

1 Wardoyo et al,  (2015) 

 

 

The Influence of 

Motivation and 

Discipline  

Work against 

Employee Work 

Productivity 

Tona’an Markets  

 

Variabel : 

motivasi, 

disiplin kerja, 

dan kinerja  

 

Pendekatan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan teknik 

analisis regresi 

linear 

Disiplin 

berpengaruh 

bekerja pada 

produktivitas 

karyawan di 

lingkungan 

kantor tona'an 

pasar 

Bangkalan. 

2 Mukuru  et al,  (2013) 

 
 

Effect of 

Motivation on 

Employee 

Performance In 

Public Middle 

Level Technical 

Training 

Institutions In 

Kenya 

 

 

Variabel:  

Motivasi dan 

kinerja  

 

Penelitian 

deskriptif. 

Motivasi kerja 

karyawan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan 

Tingkat Tengah 

Umum 

Lembaga 

Pelatihan 

Teknis di 

Kenya. 

3 Devi Adniaty (2013) Pengaruh 

Motivasi Dan 

Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Pegawai Kantor 

Dinas Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

UPTD. Binjai  

 

Variabel : 

motivasi, 

disiplin kerja 

dan kinerja  

 

Metode analsis 

data 

menggunakan 

metode 

deskriptif dan 

metode 

kuantitaif 

yaitu dengan 

Analisis 

Regresi Linear 

Berganda 

Motivasi kerja 

dan disiplin 

kerja secara 

bersama-sama 

berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja pegawai 

kantor Dinas 

Pendapatan 

Daerah Provinsi 

Sumatera Utara 

UPTD. Binjai. 

4 Nizam, Shah (2015) 

 

 

Impact of 

Employee 

Motivation on 

Organizational 

Varibel : 

motivasi kerja 

dan kinerja  

 

Kinerja dan 

memotivasi 

mereka, 

karyawan puas 
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No   Penulis Judul  Metode 

penelitian  

Hasil 

penelitian  

Performance  

in Oil and Gas 

Sector of Pakistan 

 

Regresi dan 

metode 

korelasi 

dan dengan 

demikian 

tingkat output 

meningkat dan 

meningkatkan 

kinerja 

organisasi 

mereka. 

5 Francis Green and  

Thomas E.Weisskopf 

(2012) 

The Worker  

Discipline  

Effect: a 

Disaggregative  

Analysis  

 

Varibel : 

Disiplin kerja 

 

Pendekatan 

kuatitatif 

 

Analisis 

regresi linier 

berganda  

Disiplin kerja 

merupakan 

salah satu 

pengaruh 

kinerja. 

6 Iqbal et al,  (2010). Effects of 

Motivational 

Factor 

s on Employees 

Job Satisfaction  

a Case Study of 

University of the 

Punjab, Pakistan  

 

Variabel : 

Motivasi dan 

kinerja  

 

Pendekatan 

penelitian 

kuantitatif 

dengan teknik 

analisis regresi 

linear 

Hubungan yang 

signifikan 

antara faktor 

motivasi 

intrinsik 

termasuk 

pengakuan; 

bekerja sendiri, 

kesempatan 

untuk kemajuan, 

pertumbuhan 

profesional, 

tanggung jawab, 

perasaan yang 

baik tentang 

organisasi dan 

kinerja kerja 

karyawan. 

 

 

7 
Quratul-Ain Manzoor 

(2011) 

Impact of 

Employees 

Motivation on 

Organizational  

Effectiveness  

  

 

Variabel : 

Motivasi kerja 

dan organisasi  

 

Anialisis 

variansi 

(ANOVA) 

Faktor-faktor 

penting dalam 

manusia 

pengelolaan 

sumber daya 

saling terkait 

dan karena itu 
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No   Penulis Judul  Metode 

penelitian  

Hasil 

penelitian  

harus bekerja 

sama untuk 

tujuan 

organisasi untuk 

diwujudkan. 

 

8 Miao et al, (2007) The Impact Of 

Salesperson 

Motivation On 

Role  Perceptions 

and Job 

Performance - A 

Cognitive and 

Affective 

Perspective. 

Variabel 

Motivasi 

intrinsik, 

Motivasi 

ekstrinsik dan 

Kinerja 

 

Metode 

Analisis: 

SEM 

Motivasi baik 

ekstrinsik dan 

instrinsik  

memiliki 

pengaruh yang 

positif terhadap 

kinerja 

keprilakuan 

serta kinerja 

hasil.  Persepsi 

memediasi 

hubungan antara 

motivasi dan 

kinerja. 

9 Omollo (2015) Effect of 

motivation on 

employee 

performance of 

commercial banks 

in Kenya: A case 

study of Kenya 

Commercial Bank 

in Migori 

Country. 

Variabel 

Motivasi, 

Kinerja 

Karyawan  

 

Metode 

Analisis: 

Regresi Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa motivasi 

memiliki 

pengaruh yang 

signifikan 

terhadap kinerja 

dan para 

karyawan 

termotivasi oleh 

hadiah uang. 
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2.2. Pengembangan Hipotesis 

Penelitian ini memiliki pengembangan hipotesis dalam penelitaian ini yaitu 

motivasi dam kinerja karyawan, disiplin kerja dan kinerja karyawan dan 

Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru 

2.2.1. Motivasi dan Kinerja Karyawan 

Organisasi dapat mencapai tujuannya dengan memotivasi produktivitas 

karyawan. Motivasi membentuk hubungan yang positif antara kinerja 

karyawan dan pertumbuhan organisasi. Hal ini juga menciptakan 

lingkungan yang sehat dalam organisasi dan kepuasan yang lengkap di 

antara karyawan yang terkait dengan pekerjaan mereka. Motivasi sangat 

penting bagi setiap organisasi dan bagaimana desain organisasi strategi 

yang berbeda untuk memotivasi produktivitas karyawan mereka untuk 

pertumbuhan organisasi yang lebih baik (Omollo, 2015).  

 

Tujuan motivasi adalah untuk menyebabkan orang untuk menempatkan 

usaha terbaik mereka dengan antusiasme dan efektivitas dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi Setiap karyawan memiliki faktor motivasi 

sendiri yang memotivasi mereka untuk melakukan pekerjaan mereka 

secara efektif dan efisien. Beberapa karyawan termotivasi oleh pengakuan 

dan beberapa oleh reward. Organisasi harus mengetahui kebutuhan 

karyawan mereka. karyawan termotivasi produktif, bahagia, berkomitmen 

dan puas terhadap pekerjaan mereka. organisasi akan lebih 

menguntungkan, efektif dan efisien ketika yang pekerja kepercayaan atas 
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mereka dan ini akan menyebabkan produktivitas, tingkat keterlibatan yang 

tinggi (Ouchi et al. 2004). 

 

Hasil penelitian Manzoor et al. (2011), nizam et al. (2015) menjelaskan 

Hubungan yang signifikan antara faktor motivasi intrinsik termasuk 

pengakuan; bekerja sendiri, kesempatan untuk kemajuan, pertumbuhan 

profesional, tanggung jawab, perasaan yang baik tentang organisasi dan 

kinerja kerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja. 

H1 : Motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

 

2.2.2. Disiplin Kerja dan Kinerja   

Menurut Siagian (2004: 305) mengemukakan bahwa disiplin merupakan 

tindakan manajemen untuk mendorong anggota organisasi memnuhi 

tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan kata lain, disiplin pegawai 

adalah suatu bentuk pelatihan yang berusaha memperbaiki dan membentuk 

pengetahuan, sikap dan perilaku pegawai sehingga para pegawai tersebut 

secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dengan para pegawai 

laninnya, dan meningkatkan prestasi kerja. 

 

Disiplin adalah kontrol diri, pelaksanaan karyawan tetap dan menunjukkan 

tingkat kesungguhan dalam tim kerja dalam suatu organisasi. tindakan 
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disipliner menuntut hukuman terhadap karyawan yang gagal untuk 

memenuhi standar yang ditetapkan. Sebuah tindakan disiplin yang efektif 

berpusat pada perilaku karyawan (Sinungan et al, 2000).   

Menurut penelitian (Elqadr 2015 dan idrus et al 2015) disiplin kerja 

sebagai sikap mental yang tercermin dalam tindakan atau perilaku 

individu, kelompok atau masyarakat dalam bentuk ketaatan atau kepatuhan 

terhadap peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah atau etika,norma, dan 

aturan yang berlaku di masyarakat untuk tujuan tertentu. Disiplin 

mempengaruhi kinerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah motivasi 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

H2 : Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja  

 

2.2.3. Pengaruh Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru 

 Motivasi yang dimiliki oleh seorang karyawan dalam suatu perusahaan 

terbukti dapat mempengaruhi kinerjanya. Motivasi mempengaruhi kinerja 

melalui berbagai mekanisme termasuk didalamnya melalui mekanisme 

mediasi.  

Menurut Mangkunegara (2000: 33) menyatakan bahwa faktor 

mempengaruhi kinerja seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja 

yaitu 1) Motivasi, motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai terarah untuk mencapai tujuan kerja. 2) Sikap mental merupakan 



49 

 

kondisi mental yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai 

potensi kerja secara maksimal. 

kinerja karyawan selalu menjadi tantangan besar dalam manajemen 

organisasi. Mengadopsi cara-cara yang efektif untuk memotivasi karyawan 

untuk mencapai dan memberikan prestasi kerja yang lebih tinggi serta 

meningkatkan daya saing organisasi adalah tujuan utama dari setiap 

organisasi bisnis (Lee et al, 2011). Menurut penelitian (Inuwa et al. 2015) 

bahwa kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

motivasi dan disiplin kerja yang memberikan pengaruh positif terhadap 

proses peningkatan kinerja karyawan.  

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua dalam 

penelitian ini adalah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

H3: Motivasi kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama  

berpengaruh positif terhadap kinerja  

 

 

2.2.4.  Kerangka pikir 

Berdasarkan uraian teori tersebut diasumsikan ketika seorang guru 

memiliki motivasi dan disiplin yang tinggi terhadap pekerjaannya maka 

akan langsung mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan tersebut 

Dengan demikian terdapat 3 (tiga) variabel dalam penelitian ini, terdiri 

dari 2 (dua) variabel independen (bebas) dan 1 (satu) variabel dependen 

(tergantung), yaitu: 
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1. Motivasi kerja sebagai variabel independen (X1) 

2.   Disiplin kerja sebagai variabel independen (X2) 

3. Kinerja guru sebagai variabel dependen (Y) 

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai hal 

yang penting. Maka dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran, 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka pikir 

Motivasi Kerja (X1) 
1. Faktor Intrinsik 

2. Faktor Ekstrinsik  
 

Herzberg dalam Hasibuan, 

(2012) 

 

 

Kinerja Guru  (Y) 

1. Kuantitas  

2. Kualitas  

3. Ketepatan waktu  

4. Kehadiran  

5. Kemampuan 

bekerjasama  

 

Mathis dan Jackson 

(2006) 

Disiplin Kerja (X2) 
1. Kehadiran,  

2. Tata cara kerja 

3. Ketaatan pada atasan 

4. Kesadaran bekerja 

5. Tanggung jawab 

Davis ( 2000) 

 

 
 



 

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini adalah penelitian expalanatory, yaitu penelitian yang 

membahas antar variabel penelitian dan menguji hipotesis yang dirumuskan 

sebelumnya serta melakukan pengolahan data menggunakan metode survey 

dan kajian pustaka. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. 

 

Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan 

deskriptif dan komparatif. Karena dengan penelitian ini dapat dibangun 

suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan 

mengontrol suatu gejala (Sugiyono, 2011: 201). 

 

Permasalahan pada penelitian ini bersifat regresi yaitu pengaruh antara dua 

variabel atau lebih. Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh Motivasi 

dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Guru di Yayasan Swadhipa Natar. 

Penelitian ini membatasi permasalahan pada tahun pelajaran 2015/2016. 
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3.2 Jenis dan sumber data 

3.2.1 Data Primer  

 Menurut Umar (2003: 56), data primer merupakan data yang diperoleh 

langsung di lapangan oleh peneliti sebagai obyek penulisan. Data primer 

ini khusus dikumpulkan untuk kebutuhan riset yang sedang berjalan. 

 

 Jenis data yang digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis adalah data 

primer yang diperoleh dari guru di Yayasan Swadhipa sebagai responden 

dengan instrumen utama berupa angket (kuesioner). Sebagai data 

pendukung, diperoleh melalui wawancara dengan guru. 

 

3.2.2  Data Sekunder 

 

 Menurut Sugiyono (2005: 62), data sekunder adalah data yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus 

melalui orang lain atau mencari melalui dokumen. Data sekunder 

umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun 

dalam arsip (data dokumenter) yang di publikasikan dan yang tidak di 

publikasikan. 

 

 Data sekunder dalam penelitian ini meliputi: biodata guru di Yayasan 

Swadhipa Natar yang ada dalam arsip basis data. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

 Terdapat tiga cara untuk mengumpulkan data yang akan diperlukan untuk 

melakukan analisis dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

a. Kuesioner 

Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar 

pertanyaan langsung kepada responden, yaitu Guru Yayasan Swadhipa 

Natar. Skala yang digunakan adalah skala likert untuk mengukur sikap, 

pendapat dan persepsi tentang kejadian atau gejala sosial. 

b. Observasi 

Penelitian ini dilakukan dengan observasi pada guru Yayasan Swadhipa 

Natar berupa pengamatan langsung dan pengambilan data pada objek 

penelitian. 

 

c. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam. Teknik wawancara dapat dilakukan 

secara terstruktur maupun tidak terstruktur (Sugiyono, 2011: 317). 

Penelitian dilakukan melalui wawancara langsung pada guru Yayasan 

Swadhipa Natar. 
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d. Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2011: 329) dokumentasi adalah catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Penelitian dilakukan dengan data-data yang 

diperoleh dari dokumentasi Yayasan Swadhipa Natar seperti absensi, data 

pegawai dan data lain yang sesuai kebutuhan penelitian. 

3.4. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulan 

(Sugiyono, 2011: 80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru 

dalam lingkup di Yayasan Swadhipa Natar berjumlah 125 orang. 

 

3.5 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu atribut atau nilai dari orang, objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2009: 

38). Objek dari penelitian ini adalah Guru di Yayasan Swadhipa Natar. 
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3.6 Indentifikasi Variabel dan Definisi Operasionakl 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2012: 61). Variabel dalam penelitian ini adalah: motivasi kerja, disiplin 

kerja, dan kinerja guru. Variabel tersebut kemudian dikelompokkan 

menjadi variable bebas dan terikat. 

 

3.6.1 Identifikasi Variabel 

Macam-macam variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Variabel Bebas (Independent variabel) 

Variabel bebas merupakan suatu variabel yang mempengaruhi variabel 

lainnya. Dalam penelitian ini variabel bebas yang dipergunakan terdiri dari 

motivasi kerja (X1) dan disiplin kerja (X2). 

2) Variabel Terikat (Dependent variabel) 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel 

lainnya dan penelitian ini variabel terikatnya kinerja guru (Y). 
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Tabel 3.1 Definisi Operasional  

1. Motivasi Kerja (X1)  

Variabel Dimensi  Pernyataan  Nomor  

Motivasi (X1)  

Teori Motivasi Dua 

Faktor atau 

Herzberg's Two 

Factors Motivation 

Theoryada dua 

jenis faktor yang 

mempengarhi 

motivasi kerja, 

yaitu faktor 

instrinsik dan 

faktor ekstrinsik 

(Herzberg). Faktor 

intrinsik dan faktor 

ekstrinsik.  

 

Faktor 

Intrinsik 
Terdiri dari responsibility, advancement, 

the work itself, achievement, recognition. 

1 - 9 

Faktor 

Ekstrinsik 

Terdiri dari company policy and 

administration, working condition, 

wagesand salaries, interpersonal relation. 

10 – 16 

 

2.Disiplin Kerja(X2) 

Variabel Dimensi Pernyataan 

Kuesioner 

Nomer 

Kuesioner 

Disiplin Kerja 

(X2) 

Menurut Davis 

disiplin kerja  dapat 

diartikan sebagai 

pelaksanaan 

manajemen untuk 

memperteguh 

pedoman-pedoman 

organisasi 

 

Kehadiran  Seorang pegawai harus menandakan dating 

atau tidaknya  

1 dan 2  

 

Tata cara 

kerja 

Pegawai harus memnuhi peraturan dalam 

melaksanakan pekerjaan  

3 dan 4 

Ketaatan 

pada 

atasan 

Pegawai harus patuh dan mengikuti apa 

yang diberikan pimpinan dalam perusaah  

5 dan 6 

Kesadaran 

dalam 

bekerja  

Pegawai secara sukarela menaati peraturan-

peraturan dan sadar akan tugas dan 

tanggung jawab, sehingga pegawai 

mengerjakan tugas dengan baik 

7 dan 8 

Tanggung 

jawab  

Kesediaan pegawai dalam mempertanggung 

jawabkan kebijaksanaan pekerjaan dan hasil 

kerjanya, 

 

9 dan 10 
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3. Kinerja Guru (Y) 

Variabel Dimensi Pernyataan kuesioner Nomer 

kuesioner 

Kinerja 

Kuantitas  
 Karyawan mampu menyelesaikan semua 

pekerjaan yang menjadi  

tugas pokoknya.  

 Karyawan mampu menyelesaikan pekerjaan 

tambahan yang  

diberikan kepadanya.  

 

1 dan 2 

Kulitas   
 Karyawan berhati-hati dalam bekerja untuk 

meminimalisir  

kesalahan dalam hasil kerja. 

 Karyawan mampu bekerja sesuai dengan 

standar kerja yang  

telah ditentukan.  

 

3 dan 4 

Ketepatan  

waktu  

 Karyawan mampu menyelesaikan tugas 

tepat waktu sesuai  

dengan ketentuan.  

 Karyawan tidak menunda pekerjaan yang 

telah diberikan.  

5 dan 6 

Kehadiran 

ditempat 

kerja  

 Karyawan hadir di kantor sesuai dengan jam 

kerja yang telah  ditentukan.  

 Karyawan tidak meninggalkan kantor pada 

jam kerja, kecuali  

keperluan pekerjaan.  

7 dan 8 

Sikap 

kooperatif   

 Karyawan mampu bekerja sama dengan baik 

dengan rekan kerja  yang lain. 

 Karyawan taat terhadap peraturan yang ada 

di SMK Swadhipa 2 

9 dan 10 

 

Penelitian ini pada teknik skala likert yang digunakan untuk mengukur 

sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang 

fenomena sosial. Variabel yang diukur menjadi subvariabel, kemudian 

dijabarkan menjadi komponen-komponen yang terukur. ini kemudian 

dijadikan sebagai titik tolak untuk penyusunan item instrumen yang dapat 
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berupa pertanyaan yang kemudian dijawab oleh responden. Jawaban setiap 

item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari 

sangat positif sampai dengan sangat negatif. Berikut contoh tabel skala 

likert: 

Tabel 3.2. Tabel Skala Likert 

Pilihan Jawaban Skor 

Sangat Setuju (SS) 5 

Setuju (S) 4 

Netral (N) 3 

Kurang Setuju (KS) 2 

Tidak Setuju (TS) 1 

 Sumber: Sugiyono (2013: 168) 

  

3.7 Indkator Variabel 

Indikator dapat diperoleh simpulan variabel yan digunakan. Indikator dan 

simpulan inilah yang akan digunakan selanjutnya untuk membuat kisi-kisi 

instrument pnelitian. 

3.7.1  Indikator Motivasi Kerja  

Teori Motivasi Dua Faktor atau Herzberg's Two Factors Motivation 

Theoryada dua jenis faktor yang mempengarhi motivasi kerja, yaitu faktor 

instrinsik dan faktor ekstrinsik (Herzberg dalam Hasibuan, 2012: 157).  

1). Faktor Intrinsik yang berkaitan dengan isi pekerjaan, antara lain: 

a. Tanggung Jawab (Responsibility), besar kecilnya tanggung jawab yang 

dirasakan dan diberikan kepada seorang karyawan. 
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b. Kemajuan (Advancement), besar kecilnya kemungkinan karyawan dapat 

maju dalam pekerjaannya. 

c. Pekerjaan Itu Sendiri (the work itself), besar kecilnya tantangan yang 

dirasakan oleh karuawan dari pekerjaannya. 

d. Pencapaian (achievement), besar kecilnya kemungkinan karyawan 

mendapatkan prestasi kerja, mencapai kinerja tinggi. 

e. Pengakuan (Recognition), besar kecilnya pengakuan yang diberikan 

kepada karyawan atas kinerja yang dicapai. 

2). Faktor-Faktor Ekstrinsik yang menimbulkan ketidakpuasan serta 

berkaitan dengan konteks pekerjaan, antara lain: 

a. Kebijakan dan Administrasi perusahaan (company policy and 

administration),derajat kesesuaian yang dirasakan karyawan dari semua 

kebijakan dan peraturan yang berlaku dalam organisasi. 

b. Kondisi kerja (working condition), derajat kesesuaian kondisi kerja 

dengan pelaksanaan tugas pekerjaannya. 

c. Gaji dan Upah (wagesand salaries), derajat kewajaran dari gaji yang 

diterima sebagai imbalan kinerjanya. 

d. Hubungan Antar Pribadi (interpersonal relation), derajat kesesuaian 

yang dirasakan berinteraksi dengan karyawan lain. 

Kualitas supervisi (Quality supervisor), derajat kewajaran penyeliaan yang 

dirasakan dan diterima oleh karyawan. (Michael dan Intan, 2010: 25). 



60 
 

 

3.7.2  Indikator Disiplin Kerja  

Indikator disiplin kerja yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada 

Davis. Menurut Davis (2000: 165) ada beberapa indikator kedisiplinan 

antara lain adalah: 

1)  Kehadiran, yaitu kegiatan yang menandakan datang atau tidaknya 

pegawai untuk melakukan aktivitas kerja. 

2)  Tata cara kerja, yaitu aturan atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh 

pemberi kerja dan oleh pekerja dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. 

3)  Ketaatan pada atasan, yaitu patuh atau mengikuti apa yang diberikan 

pimpinan dalam organisasi guna mengerjakan pekerjaan dengan baik. 

4)  Kesadaran bekerja, yaitu sikap seseorang secara sukarela mentaati 

peraturan-peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawab, jadi 

pegawai akan mengerjakan tugasnya dengan baik. 

5)  Tanggung jawab, yaitu kesediaan pegawai dalam mempertanggung 

jawabkan kebijaksanaan pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan 

prasarana yang dipergunakannya serta perilaku kerjanya 

3.7.3  Indikator Kinerja 

Mathis dan Jackson (2006: 378) mengatakan bahwa 

kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan dan tidak dilakukan 

karyawan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kuantitas pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada karyawan / 

kuantitas pekerjaan pada suatu bagian. 

2. Kualitas hasil pekerjaan, yaitu menilai baik tidaknya hasil pekerjaan 

karyawan.  
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3. Ketepatan waktu, dalam menyelesaikan tugas, para karyawan bukan 

hanya dituntut untuk cepat menyelesaikan pekerjaannya namun juga 

harus tepat atau sesuai dengan harapan atasan. 

4. Kehadiran, dengan kehadiran menunjukkan semangat kerja yang 

dimiliki oleh karyawan. 

5. Kemampuan bekerjasama baik dengan rekan satu bagian maupun bagian 

lain. 

3.8 Pengujian Data 

Pengujian data dalam penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, uji 

validitas dan uji realibilitas. 

dari 0.50 sehingga data yang dikumpulkan dikatakan tepat untuk analisis 

faktor (Hair et al.,2006). 

 

Proses penghitungan nilai r hitung dilakukan dengan bantuan program 

SPSS 19.0 (Statistical Product and Service Solutions). Nilai r adalah 0,50. 

Hal ini berarti, hasil r hitung harus lebih besar dari r tabel (hasil rhitung > 

0,50). Hasil uji validitas item pertanyaan tentang gaya kepemimpinan 

melayani ditampilkan dalam tabel berikut 
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  Tabel 3.3. Hasil Uji Validitas Motivasi Kerja 

 

Item 

pertanyaan 

Koefisien Korelasi  

(r hitung) 

Nilai Kritis  

(r tabel) 

Ket. 

1 0,8500 0,555 Valid 

2 0,8250 0,555 Valid 

3 0,8500 0,555 Valid 

4 0,7875 0,555 Valid 

5 0,9625 0,555 Valid 

6 0,7250 0,555 Valid 

7 0,8125 0,555 Valid 

8 0,8250 0,555 Valid 

9 0,8250 0,555 Valid 

10 0,9000 0,555 Valid 

11 0,8750 0,555 Valid 

12 0,8500 0,555 Valid 

13 0,8375 0,555 Valid 

14 0,8250 0,555 Valid 

15 0,8750 0,555 Valid 

16 0,8625 0,555 Valid 

17 0,8750 0,555 Valid 

18 0,7875 0,555 Valid 

19 0,8125 0,555 Valid 

20 0,7125 0,555 Valid 

21 0,7125 0,555 Valid 

22 0,7750 0,555 Valid 

23 0,8750 0,555 Valid 

24 0,8250 0,555 Valid 

25 0,7750 0,555 Valid 

 

 Table 3.3 menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan indikator motivasi   

  kerja  yang telah diujikan menunjukan semuanya valid. 

 

 Tabel 3.4. Hasil Uji Validitas Disiplin Kerja 

Item 

pertanyaan 

Koefisien Korelasi  

(r hitung) 

Nilai Kritis  

(r tabel) 

Ket. 

1 0,7750 0,555 Valid 

2 0,9111 0,555 Valid 

3 0,7556 0,555 Valid 
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Item 

pertanyaan 

Koefisien Korelasi  

(r hitung) 

Nilai Kritis  

(r tabel) 

Ket. 

4 0,8889 0,555 Valid 

5 0,9778 0,555 Valid 

6 0,9333 0,555 Valid 

7 0,8667 0,555 Valid 

8 0,9333 0,555 Valid 

9 0,8667 0,555 Valid 

10 0,9330 0,555 Valid 

11 0,9556 0,555 Valid 

12 0,9111 0,555 Valid 

13 0,9111 0,555 Valid 

14 0,9111 0,555 Valid 

15 0,9111 0,555 Valid 

16 0,7556 0,555 Valid 

17 0,8889 0,555 Valid 

18 0,8889 0,555 Valid 

19 0,8444 0,555 Valid 

20 0,9333 0,555 Valid 

21 0,8000 0,555 Valid 

22 0,8222 0,555 Valid 

23 0,8889 0,555 Valid 

24 0,8867 0,555 Valid 

25 0,8444 0,555 Valid 

 

 Table 3.3 menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan indikator  disiplin  

  kerja  kerja  yang telah diujikan menunjukan semuanya valid. 

 

 Tabel 3.5. Hasil Uji Validitas Kinerja 

Item 

pertanyaan 

Koefisien Korelasi  

(r hitung) 

Nilai Kritis  

(r tabel) 

Ket. 

1 0,9000 0,555 Valid 

2 0,7800 0,555 Valid 

3 0,8000 0,555 Valid 

4 0,9400 0,555 Valid 

5 0,8000 0,555 Valid 

6 0,8000 0,555 Valid 

7 0,8200 0,555 Valid 

8 0,9600 0,555 Valid 
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Item 

pertanyaan 

Koefisien Korelasi  

(r hitung) 

Nilai Kritis  

(r tabel) 

Ket. 

9 0,8600 0,555 Valid 

10 0,9200 0,555 Valid 

11 0,9400 0,555 Valid 

12 0,9200 0,555 Valid 

13 0,9400 0,555 Valid 

14 0,9200 0,555 Valid 

15 0,9200 0,555 Valid 

16 0,9200 0,555 Valid 

17 0,9200 0,555 Valid 

18 0,9400 0,555 Valid 

19 0,8600 0,555 Valid 

20 0,8600 0,555 Valid 

21 0,8200 0,555 Valid 

22 0,8200 0,555 Valid 

23 0,8800 0,555 Valid 

24 0,9400 0,555 Valid 

25 0,8600 0,555 Valid 

 

 Table 3.3 menunjukkan bahwa dari 25 item pertanyaan indikator kinerja   

 yang telah diujikan menunjukan semuanya valid. 

 

3.9 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan menghitung nilai cronbach alpha dari 

instrumen suatu variabel. Nilai cut off untuk menentukan reliabilitas 

instrumen adalah nilai cronbach alpha> 0.50 (Nunnally, 1978 dalam 

Indriasari dan Nahartyo, 2008). Menurut Sugiyono (2005: 121). 

Reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian mempunyai kehandalan melalui konsistensi 

hasil pengukuran dari waktu ke waktu. Untuk menentukan apakah suatu 

indikator/item reliabel atau tidak, maka dilihat dari koefisien alpha, yaitu 
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jika koefisien alpha nilainya lebih besar dari alpha standart (α Cronbach > 

0.50), berarti bahwa indikator atau item dinyatakan reliabel. Uji 

Reliabilitas dilakukan dengan uji Alpha Cronbach. Rumus Alpha 

Cronbach sebagai berikut: 

α =  

dimana : 

α = koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 

K = jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑si
2
 = jumlah varian skor item 

sx
2
 =  varian skor-skor tes (seluruh item K) 

Nilai alpha > 0,5 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan 

seluruh tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas 

yang kuat, atau ada pula yang memaknakannya sebagai berikut: 

a. Jika alpha > 0,90 maka reliabilitas sempurna = 5 

b. Jika alpha antara 0,70 – 0,90 maka reliabilitas tinggi = 4 

c. Jika alpha antara 0,50 – 0,70 maka reliabilitas moderat 

d. Jika alpha < 0,50 maka reliabilitas rendah 

Alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel: Segera 

identifikasi dengan prosedur analisis per item. Item Analisis adalah 

kelanjutan dari tes Alpha sebelumnya guna melihat item-item tertentu 
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yang tidak reliabel. Lewat Item Analisis ini maka satu atau beberapa item 

yang tidak reliabel dapat dibuang sehingga Alpha dapat lebih tinggi lagi 

nilainya. 

 

Reliabilitas item diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan 

Reliability Analisis dengan SPSS ver. 19. Akan dilihat nilai Alpha-

Cronbach untuk reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Agar 

lebih teliti, dengan menggunakan SPSS, juga akan dilihat kolom Corrected 

Item Total Correlation. Nilai tiap-tiap item sebaiknya ≥ 0.50 sehingga 

membuktikan bahwa item tersebut dapat dikatakan punya reliabilitas 

Konsistensi Internal. Item-item yang punya koefisien korelasi < 0.50 akan 

dibuang kemudian Uji Reliabilitas item diulang dengan tidak menyertakan 

item yang tidak reliabel tersebut. Demikian terus dilakukan hingga 

Koefisien Reliabilitas masing-masing item adalah ≥ 0.50. 

   Tabel 3.6. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel   
 

Cronbach’s Alpha Keterangan 

X1 0,678 Reliabel 

X2 0,660 Reliabel 

Y 0,656 Reliabel 

 

Menurut Sugiyono (2014), jika nilai reliabilitas kurang dari 0,6 dinyatakan 

kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan 0,8 dinyatakan baik. Dari 

hasil penelitian diperoleh semua nilai cronbach alpha pada variabel lebih 

besar dari 0,6 dengan demikian seluruh instrumen yang digunakan untuk 

menggambarkan semua variabel dapat dinyatakan reliable atau handal. 
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3.9.1  Analisis Regresi Linier Berganda 

Dalam analisis data inidigunakanan alatanalisisregresi linier berganda 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap 

variabel dependen. Model yang digunakan untuk menguji hipotesis-

hipotesis yang diajukan dinyatakan sebagai berikut: 

Y1 = α + β1X1+e 

Y2 = α + β2X2+e 

Keterangan: 

Y : Kinerja Pegawai 

a : Konstanta 

b1, b2 : Koefisien regresi 

X1 : Motivasi  

X2 : Disiplin Kerja 

e : error 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa analisis yang digunakan 

untuk pengujian hipotesis (Ghozali, 2007: 120), yaitu: 

1. Uji F 

Uji F ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel 

independen secara simultan terhadap variabel dependen. Ketentuan 

penerimaan atau penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 
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 Ho : b1 = b2 = 0 (Motivasi dan Disiplin Kerja secara bersama-sama 

tidak berpengaruh terhadap Kinerja Guru di Yayasan Swadhipa Natar) 

 Ha : b1 ≠b2 ≠0 (Motivasi dan Disiplin Kerja secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap Kinerja Guru di SMK Swadhipa Natar) 

 

Jika:signifikansi (p < α, α = 5%, maka H0 :ditolak) signifikansi (p > α, α 

= 5%, maka H0 : diterima),disini p (probabilitas) = F dan Jika : H0 

ditolak, berarti dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variable 

independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Rumus F tabel (k; n-k) 

Keterangan : 

k = jumlah variabel independen (bebas) 

n = jumah responden 

jadi untuk F tabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

Ftabel  = (k; n-k) 

  = (2; 25-2) 

  = (2; 23), sehingga diperoleh Ftabelnya adalah 3,42 

 

2. Uji t 

Uji t ditujukan untuk melihat signifikan dari pengaruh variabel independen 

secara invidual terhadap variabel dependen. Ketentuan penerimaan atau 

penolakan hipotesis H0 adalah sebagai berikut : 

Ha : Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja Guru 
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Yayasan Swadhipa Natar. 

Ha : Disiplin Kerja berpengaruh terhadap Kinerja Guru Yayasan 

Swadhipa Natar. 

Jika  : signifikansi (p < α, α = 5%, maka H0 : ditolak) signifikansi (p > α, 

α = 5%, maka H0 : diterima), p (probabilitas) = t Jika H0 ditolak, berarti 

dengan tingkat kepercayaan tertentu (5%), variabel independen yang diuji 

berpengaruh terhadap variabel dependen. 

3. Nilai R
2
 (Koefisien Determinan) 

Koefisien determinan digunakan untuk mengetahui berapa persen 

pengaruh variabel bebas (X) yang dimasukkan dalam model 

mempengaruhi variabel terikat (Y), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

variabel bebas (X) yang tidak dimasukkan kedalam model dianggap baik 

bila koefisien determinasi sama dengan atau mendekati satu (Ghozali, 

2007: 120). 

3.10. Alat Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 19. 

Penggunaan alat analisis SPSS 19 untuk melakukan uji normalitas data 

sedangkan uji realibilitas, dan uji validitas. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

 

5.1 Simpulan 

Hasil penelitian mengenai Pengaruh Motivasi Kerja dan Disipilin Kerja 

Terhadap Kinerja Guru di Yayasan Swadhipa Natar dapat disimpulkan 

bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan: 

 

1. Motivasi Kerja berpengaruh positif  dan signifikan pada kinerja 

Guru di Yayasan Swadhipa Natar. Hasil penelitian ini bermakna bahwa 

semakin tinggi motivasi kerja guru, maka akan semakin baik kinerja yang 

dihasilkan. Hal ini dikarenakan motivisi intrinsik dan ekstrinsik yang 

dimiliki seorang guru akan memacu semangat bekerja sehingga mampu 

bekerja dengan lebih optimal yang akan berkontribusi positif pada kinerja 

yang dihasilkan  untuk mencapai tujuan dari yayasan.  

 

2. Disiplin kerja tidak berpengaruh positif pada kinerja Guru di 

Yayasan  Swadhipa Natar, artinya meskipun disiplin kerja ditingkatkan 

oleh seorang guru, maka tidak memiliki yang sama dengan kinerja yang 

dihasilkan.  
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3. Motivasi kerja dan Disiplin kerja secara bersama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja Guru di Yayasan 

Swadhipa Natar. Semakin tinggi motivasi kerja dan disiplin yang dimiliki 

oleh seorang guru, maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan. 

Kedua faktor saling mempengaruhi variabel kinerja yang memberikan 

pengaruh positif terhadap kinerja, dengan motivasi instrinsik dan 

ekstrinsik yang dimiliki akan mendorong guru untuk menyelesaikan 

pekerjaan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan pengaruh 

disiplin kerja dan tata cara dalam mengerjakan pekerjaan, sehingga 

menghasilkan kinerja yang maksimal. 

 

 

5.2 Saran  

Hasil penelitian dan hasil kuesioner yang disebrkan maka penulis 

mengambil saran sbb: 

1. Motivasi kerja perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan karena 

memiliki pengaruh terbesar dalam meningkatkan kinerja guru di 

Yayasan Swadhipa Natar.  

2. Perusahaan meningkatkan promosi terhadap karyawan terutama 

karyawan yang memilki prestasi 

3. Disiplin kerja perlu lebih ditingkatkan, karena dengan tingkat disiplin 

guru yang baik maka guru akan menyelasaikan tugas tepat waktu. 
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4. Memberikan kebijakan-kebijakan yang lebih jelas dari atasan kepada 

bawahan, sehingga membuat guru menaati kebijakan dari atasan. 

5. Hasil kinerja harus lebih ditingkakan agar kinerja guru lebih maksimal, 

atasan harus mempertegas seluruh guru agar tidak diijinkan untuk 

meninggalkan kantor pada saat jam kerja. 
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