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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis pengaruh antara 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru,  pengaruh motivasi kerja terhadap 
kinerja guru; pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja guru; serta pengaruh 
antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap kinerja guru 
SMA PPMI ASSALAM Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 
penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Penelitian ini adalah penelitian 
populasi sebanyak 55 guru dengan perolehan data angket  yang sebelumnya 
diujicobakan dan diuji validitas serta reliabilitas. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, dan 
sumbangan relatif dan efektif. 
 Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 8,143 + 
0,283X1 + 0,286X2 + 0,235X3. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) Gaya 
kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja guru SMA PPMI ASSALAM 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,796 > 2,008 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007 dengan sumbangan efektif sebesar 18,8%; 2) 
Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja guru SMA PPMI ASSALAM 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,532 > 2,008 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 24%; 3) 
Kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja guru SMA PPMI ASSALAM 
Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 22,390 > 2,008 dan 
nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,021, dengan sumbangan efektif sebesar 15,1%; 4) 
Gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh positif terhadap 
kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat 
diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 
bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 23,400 > 2,786 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 
0,000; 5) Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,579 menunjukkan bahwa 
besarnya pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi terhadap 
kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, 
adalah sebesar 57,9% sedangkan sisanya sebesar 42,1% sisanya dipengaruhi oleh 
variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci: Gaya Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Kompensasi dan Kinerja Guru 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang paling mendasar dan sedang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang 

dan satuan pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain melelui berbagai 

pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan buku, perbaikan sarana 

prasarana pendidikan lainnya, serta peningkatan mutu manajemen sekolah. 

Namun, dari berbagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan 

peningkatan yang merata, sebagian sekolah terutama di kota-kota 

menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan 

namun sebagian lainnya masih memprihatikan.  

Mutu pendidikan akan tercapai apabila komponen yang terdapat dalam 

meningkatkan mutu pendidikan memenuhi syarat tertentu. Komponen yang 

berperan dalam peningkatan mutu pendidikan salah satunya adalah tenaga 

pendidik bermutu yang mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat 

dan bertanggung jawab. Tenaga pendidik mempunyai peran yang sangat 

strategis dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta 

didik, karena itu tenaga pendidik yang professional akan melaksanakan 

tugasnya secara professional sehingga menghasilkan siswa yang lebih 

bermutu. 

Guru adalah salah satu tenaga kependidikan yang mempunyai peran  

sebagai  salah  satu  faktor  penentu  keberhasilan  tujuan  pendidikan, karena  

guru  bersinggungan secara langsung dengan  peserta  didik,  untuk 

memberikan bimbingan yang akan menghasilkan tamatan yang diharapkan. 

Guru merupakan  sumber daya manusia yang menjadi perencana, pelaku dan 

penentu tercapainya tujuan organisasi. 

Gibson et.al. (1996:118) mengatakan, kinerja adalah tingkat 

keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  
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Alasan penelitian ini dilakukan adalah karena  kinerja guru berperan 

penting ketika lembaga akan melakukan reposisi. Artinya bagaimana lembaga 

harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja. Hasil 

analisis akan bermanfaat untuk membuat program pengembangan SDM sacara 

optimum.  

Idealnya kinerja menurut Mitchell dalam mulyasa, (2005 : 125) kinerja 

dalapat ditujukan dalam beberapa criteria yaitu quality of work, promptness, 

initiative, capability, and communication. Hal ini menunjukan bahwa 

peningkatan kinerja guru dapat dilakukan dengan adanya kesungguhan setiap 

guru untuk melaksanakan tugasnya secara professional dan peningkatan 

kinerja guru dapat didorong juga dari beberapa aspek ekstern seperti gaya 

kepemimpinan, motivasi ataupun kompensasi. 

Menurut salah satu staff di tempat penelitian ini berlangsung, beliau 

menyatakan bahwa semakin tahun kinerja guru SMA PPMI Assalam 

Surakarta mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dapat di lihat dari 

kedisplinan, komunikasi antar guru, kualitas kegiatan belajar mengajar dan 

masih banyak lagi. Hal ini pula yang mendasari peneliti untuk meneliti adakah 

pengaruh faktor ekstern seperti gaya kepemimpinan, motivasi dan kompensasi 

terhadap majunya kinerja guru SMA PPMI Assalam Surakarta yang 

meningkat beberapa tahun ini. 

Diantara faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain. Menurut Handoko (2000: 306) gaya kepemimpinan yang 

ideal adalah gaya yang secara aktif melibatkan bawahan dalam penetapan 

tujuan dengan menggunakan teknik-teknik manajemen partisipatif dan 

memusatkan perhatian baik terhadap karyawan dan tugas. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi kerja. 

Motivasi mempunyai sifat yang tidak lepas dari sifat manusia yang secara 

individual mempunyai kualitas yang berbeda satu sama lain. Motivasi 

mempersoalkan bagaimana caranya gairah kerja guru, agar bekerja keras 
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dengan menyumbangkan segenap kamampuan, pikiran keterampilan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan. Motivasi  merupakan  suatu  kekuatan  

potensial yang ada pada diri seseorang manusia, yang dapat dikembangkannya  

sendiri, atau dikembangkan  oleh  sejumlah  kekuatan  luar. 

Motivasi adalah sebuah faktor yang lebih mengarah pada perilaku 

dalam organisasi. Motivasi berasal dari kata motive. Motive adalah keadaan 

dalam diri seseorang yang menimbulkan kekuatan, menggerakkan, 

mendorong, mengarahkan motivasi. Motivasi merupakan keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan (Handoko, 2000: 252 Prestasi 

kerja guru bukanlah suatu kebetulan saja, tetapi banyak faktor yang  

mempengaruhi diantaranya pemberian motivasi dan kompensasi. Menurut 

Samsudin (2006:187) menyatakan bahwa “kompensasi mencakup balas jasa, 

baik secara finansial  berupa uang dan non- finansial berupa penghargaan.” 

Pemberian  kompensasi  secara  keseluruhan  menunjukkan  beragam hasil 

(meliputi pembayaran secara finansial, tunjangan dan pelayanan) yang 

diperoleh atau diterima pegawai  atas pekerjaan yang telah atau akan 

dilakukan sebagai bagian  dari  hubungan  ketenagakerjaan.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA, DAN KOMPENSASI 

TERHADAP KINERJA GURU SMA PPMI ASSALAM SURAKARTA 

TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: Menganalisis pengaruh antara 

gaya kepemimpinan terhadap kinerja guru,  pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja guru; pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja guru; serta 

pengaruh antara gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kompensasi terhadap 

kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta tahun pelajaran 2011/2012. 
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LANDASAN TEORI 

A. Kinerja 

Istilah kinerja sering juga disebut dengan performance. Ada beberapa 

pandangan dan pendapat mengenai kinerja. Walaupun definisi tentang kinerja 

dapat diartikan dengan berbagai arti, namun tulisan ini akan menguraikan 

tentang definisi dari kinerja atau produktivitas kerja dari para karyawan atau 

guru. 

Terkait kinerja guru telah dijelaskan, Jalal (2001:293) menjelaskan 

adalah kemampuan guru untuk meningkatkan efektifitas mengajarnya, 

mengatasi persoalan-persoalan praktis praktis dalam proses pembelajaran. 

Dessler juga (2000;5) menyatakan beberapa syarat penilaian atas kerja yang 

harus dipenuhi agar mendapatkan hasil kerja yang baik yaitu : relevan, dapat 

diterima, dapat dipercaya, peka, dan dapat mendukung tujuan perusahaan. 

Adapun ukuran kinerja menurut T.R. Mitchell (1989) dapat dilihat dari 

empat hal, yaitu: Quality of work ,  Promptness ,  Initiative ,  Capability and   

Comunication   

 

B. Gaya Kepemimpinan 

Dalam siklus kehidupannya, organisasi yang bisa dikatakan berhasil 

adalah organisasi yang mempunyai kepemimpinan yang dinamis dan efektif. 

Masaong dan Tilomi (2011:151) menyatakan bahwa “Gaya kepemimpinan 

didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk 

mengintegrasikan tujuan organisasi tujuan organisasi dengan tujuan individu 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu.”  

 

C. Motivasi Kerja 

Menurut Robins dan Judge (2008:222), motivasi bisa didefinisikan 

sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang 

individu untuk mencapai tujuannya. Dari definisi tersebut mengatakan bahwa 

motivasi ternyata mempengaruhi efektifitas kerja dan dalam hal ini adalah 

mempengaruhi kinerja guru. Motivasi dapat berpengaruh terhadap kinerja 
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guru dapat diukur dengan indikator :Aktualisasi diri, Penghargaan, Prestasi, 

Kenaikan pangkat, Imajinasi dan kreativitas, Pengarahan, Harapan 

(expection) dan Rangsangan 

 

D. Kompensasi  

Menurut Ardana (2012:153)  mendefinisikan kompensasi sebagai segala 

sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa atas kontibusinya 

kepada perusahaan atau organisasi dapat dikatakan. Kompensasi dapat 

berpengaruh terhadap kinerja guru dapat diukur dengan indikator : Kebutuhan 

fisik minimum , Prinsip keadilan, Sistim pembayaran , Kondisi perekonomian 

nasional, Produktifitas kerja karyawan dan , Pendidikan dan pengalaman 

kerja 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

penarikan kesimpulan melalui analisis statistik. Penelitian ini adalah penelitian 

populasi yaitu sebanyak 55 guru dengan perolehan data angket  yang 

sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, uji R2, 

dan sumbangan relatif dan efektif 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, motivasi kerja 

dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja guru. Hal ini dapat dilihat dari 

persamaan regresi linier sebagai berikut Y = 8,143 + 0,283X1 + 0,286X2 + 

0,235X3, berdasarkan persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari 

masing-masing variabel independen bernilai positif, artinya variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi secara bersama-sama 

berpengaruh positif terhadap kinerja guru. 
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1. Variabel Gaya Kepemimpinan 

Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari 

variabel gaya kepemimpinan (b1) adalah sebesar 0,283 atau positif, sehingga 

dapat dikatakan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji keberartian koefisien regesi linier 

berganda untuk variabel gaya kepemimpinan (b1) diperoleh thitung > ttabel, yaitu 

2,796 > 2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,007, dengan sumbangan 

relatif sebesar 32,4% dan sumbangan efektif  18,8%. Berdasarkan kesimpulan 

tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan akan 

semakin tinggi kinerja guru. Sebaliknya semakin rendah gaya kepemimpinan, 

maka semakin rendah pula kinerja guru. Hasil tersebut mendukung teori Gaya 

kepemimpinan  menurut Tjiptono (dalam Roy, 2009:31)  

2. Variabel Motivasi Kerja 

Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

motivasi kerja (b2) adalah sebesar 0,286 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

guru. Berdasarkan uji t untuk variabel motivasi kerja (b2) diperoleh thitung > 

ttabel, yaitu 3,532 > 2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, dengan 

sumbangan relatif  sebesar 41,5% dan sumbangan efektif 24%. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik motivasi kerja akan 

semakin tinggi kinerja guru, demikian pula sebaliknya semakin rendah 

motivasi kerja akan semakin rendah kinerja guru seperti diungkap oleh 

Gerungan (198: 23),  

3. Variabel Kompensasi 

Hasil uji hipotesis ketiga diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 

kompensasi (b3) adalah sebesar 0,235 atau bernilai positif, sehingga dapat 

dikatakan bahwa variabel kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

guru. Berdasarkan uji t untuk variabel kompensasi (b3) diperoleh thitung > ttabel, 

yaitu 2,390 > 2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,021, dengan 

sumbangan relatif  sebesar 26,1% dan sumbangan efektif 15,1%. Berdasarkan 

kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik kompensasi akan 
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semakin tinggi kinerja guru, demikian pula sebaliknya semakin rendah 

kompensasi akan semakin rendah kinerja guru. Kompensasi acapkali juga 

disebut penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk 

penghargaan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa atas 

kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi seperti teori yang 

dipaparkan oleh Mutiara S. Panggabean.  

Berdasarkan uji keberartian regresi linier berganda atau uji F diketahui 

bahwa nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 23,400 > 2,786 dan nilai signifikansi < 0,05, 

yaitu 0,000. Hal ini berarti gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi 

secara bersama-sama berpengaruh positif. Berdasarkan kesimpulan tersebut 

dapat dikatakan bahwa kecenderungan peningkatan kombinasi gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi akan diikuti peningkatan 

kinerja guru, sebaliknya kecenderungan penurunan kombinasi variabel gaya 

kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi akan diikuti penurunan kinerja 

guru. Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,579, arti dari 

koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel 

gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja guru 

adalah sebesar 57,9% sedangkan sisanya sebesar 42,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain. 

Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel gaya kepemimpinan 

memberikan sumbangan relatif sebesar 32,4% dan sumbangan efektif 18,8%. 

Variabel motivasi kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 41,5% dan 

sumbangan efektif 24%. Dan variabel kompensasi memberikan sumbangan 

relatif sebesar 26,1% dan sumbangan efektif 15,1%. Dengan membandingkan 

nilai sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel motivasi kerja 

memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja guru dibandingkan 

variabel gaya kepemimpinan dan kompensasi. 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja 

guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 2,796 > 2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,007 dengan sumbangan efektif sebesar 18,8%. 

2. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru 

SMA PPMI ASSALAM Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui 

bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,532 > 2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,001, dengan sumbangan efektif sebesar 24%. 

3. Kompensasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru SMA 

PPMI ASSALAM Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat diterima. 

Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 2,390 > 2,008 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,021, 

dengan sumbangan efektif sebesar 15,1%. 

4. Gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh positif 

terhadap peningkatan kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012, dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 

variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 

23,400 > 2,786 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

5. Hasil uji koefisien determinasi (R2) sebesar 0,579 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi 

terhadap peningkatan kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012, adalah sebesar 57,9% sedangkan sisanya 

sebesar 42,1% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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B. Implikasi 

Kesimpulan di atas memberikan implikasi bahwa dengan peningkatan 

positif variabel gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi 

berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja guru SMA PPMI 

ASSALAM Surakarta Tahun Pelajaran 2011/2012. 

Peningkatan kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta dilihat 

dengan menggunakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kenerja guru, 

yaitu antara lain gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kompensasi. Hal 

tersebut dapat meningkatkan kinerja guru SMA PPMI ASSALAM Surakarta. 

Dari sekian faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

guru, variabel atau faktor motivasi kerja adalah variabel yang memiliki 

pengaruh lebih besar terhadap kinerja guru SMA PPMI ASSALAM 

Surakarta, sehingga dari motivasi kerja itulah peningkatan kinerja guru 

semakin optimal dan meningkat. 



10 
 

DAFTAR PUSTAKA 
  
Ardana. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : Graha Ilmu 
 
Arikunto,  Suharsimi. 2006. Metode Penelitian Suatu Pendekatan  Praktek. 

Jakarta : Rineka Cipta.  
 
Azwar, Saifuddin .2010. Metode Penelitian. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.  
 
Dessler, Gerry. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : Erlangga  
 
Ghozali,  Imam. 2005. Aplikasi  Analisis  Multivariate dengan Program SPSS  

edisi 3, Semarang : BP UNDIP.   
 
Gibson,  James  L.,  John  M.  Ivancevich  dan  James  H.  Donnelly,  Jr.  (1996). 

Organisasi,  Perilaku,  Struktur,  Proses,  (Alih  Bahasa  Nunuk  Adiarni), 
Jakarta : Penerbit Binarupa Aksara.  

 
Hadari,  Nawawi  . 2005.  Penelitian  Terapan.  Yogyakarta  :  Gadjah  Mada 

University Press.   
 
Gibson.1996.  Organisastion  :  behavior,  structure,  processes.  New  York: 

McGraw-Hill Irwin  
 
Handoko. 2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta : BPFE  
 
Handoko. 2000. Manajemen. Edisi II. Yogyakarta : BPFE  
 
Hasibuan, Malayu SP. (2001).  Manajemen Sumber Daya  Manusia. Jakarta: 

Bumi Aksara.  
 
Jogiyanto. 2008. Pedoman Survei Kuesioner. Yogyakarta : BPFE.    
 
Lies Indriyatni.  2009  .”Analisis  Pengaruh  Kompensasi  Dan  Lingkungan  

Kerja Terhadap  Produktifitas  Kerja  Perawat  Dengan  Kepuasan  Kerja  
Perawat Dengan  Kepuasan  Kerja  Sebagai  Variable  Mediasi”  jurnal  
ekonomi-manajemen-akuntansi, no. 26, th. xvi, pp. 117-127 

 
Malayu . Hasibuan .2002. Manajemen Dasar. Jakarta : Bumi Aksara  
 
Malayu . Hasibuan .  2008.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Edisi  revisi., 

Jakarta : Bumi Aksara.  
 
Mangkunegara,  Anwar  Prabu.  (2000).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia. 

Bandung: Rosdakarya  
 



11 
 

Masaong  Abdul.  Kadim  dan  Tilomi  A.  Arfan.2011.  Kepemimpinan  Berbasis  
Multiple Intellegence. Bandung : Alfabeta   

 
Muhadjir,  Noeng  .2007.  Metodologi  Keilmuan  Paradigma  Kualitatif,  

Kuantitatif  dan Mixed. Yogyakarta : Rake Sarasin.    
 
Nawari. 2008.    Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Yogjakarta  :  Gajah  

Mada University Press.  
 
Panggaben,  Mutiara .  2002.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  

Ghallia Indonesia.  
 
Panggaben,  Mutiara  .  2002.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Jakarta:  

Murai  Kencana.  
 
Rahardja,  Alice  Tjandralila.  (2004).   “Hubungan  Antara  Komunikasi  antar  

Pribadi  Guru dan Motivasi  Kerja Guru  dengan Kinerja  Guru SMUK 
BPK  PENABUR  Jakarta.  Jurnal  Pendidikan  Penabur.  III  (3).  [Online]. 
Tersedia: www.bpkpenabur.or.id/jurnal.  [20  Oktober  2005]  

 
Rivai, Veithzal,  (2004).  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia  Untuk  

Perusahaan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada  
 
Rivai, Veithzal  dan  Mohd.  Basri,  Ahmad  Fawzi.  2005.  Performance  

Appraisal; Edisi Kedua. BPFE. Yogyakarta Robins dan Judge .2008.  
 
Rivai, Veithzal. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: dari 

Teori ke Praktik. Murai Kencana. Jakarta.  
 
Robbins,  Stephen  .  (2001),  Organizational  Behavior,  New  Jersey:  Pearson 

Education International.  
 
Robbins. 2008. The Truth about managing people. Upper sadle river, New Jersey 

: Pearson Education, Inc  
Samsudin,  Sadili,  2006.  Manajemen  Sumber  Daya  Manusia.  Pustaka  jaya  : 

Bandung  
 
Sedarmayanti.  (2001). Sumber Daya Manusia  dan Produktivitas Kerja. 

Bandung:  Mandar Maju  
 
Sugiyono.2008. Metodologi Penelitian Bisnis. Bandung : Alfabeta. 
 
Sukandarrumidi.2006.  Metodologi  Penelitian;  Petunjuk  Praktis  Untuk  

Pemula. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 
 
Sutrisno Hadi. 2000. Metodologi Research. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM 



12 
 

 
Tciptono, Diana, . 1995. Total Quality Manajemen. Yogyakarta : Andi Offset 
 
Usman, Husaini .2010. Manajemen :Teori, Praktik dan Riset Pendidikan. Jakarta :  

Bumi Aksara.  
  
  
  

 


