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KONTRIBUSI MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

GURU DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SMK 

MUHAMMADIYAH SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018 

  

Abstrak 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui kontribusi motivasi terhadap 

kinerja guru. 2) Untuk mengetahui kontribusi kepuasan kerja terhadap kinerja guru. 

3) Untuk mengetahui motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Jenis 

penelitian ini kuantitatif assosiatif. Populasi dalam penelitian ini guru SMK 

Muhammadiyah Surakarta yang berjumlah 140. Sampel diambil 103 guru dengan 

proportional random sampling. Data diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 

Teknik analisis data yaitu analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, R
2
, sumbangan 

relatif dan sumbangan efektif. Berdasarkan hasil analisis data diperoleh persamaan 

regeresi linier ganda sebagai berikut: Y= 5,559 + 0,512 X1 + 0,725 X2. Persamaan 

tersebut menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh motivasi dan kepuasan 

kerja. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: (1) Ada 

kontribusi motivasi terhadap kinerja guru. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 2,311> 2,00 dan nilai signifikansi < 0,005, 

yaitu 0,023 dengan sumbangan relatif sebesar 46,58% dan sumbangan efektif 

17,09%. (2) Ada kontribusi Kepuasan kerja terhadap kinerja guru. Hal ini 

berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, 7,613 > 

2,00 dan nilai signifikansi < 0,005, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 

53,43% dan sumbangan efektif 19,61%. (3) Ada kontribusi motivasi dan kepuasan 

kerja terhadap kinerja guru. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda 

(uji F) diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 29.000 > 1,48 dan nilai signifikansi < 

0,05, yaitu 0,000. Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,367 atau sebesar 36,7% 

sedangkan 63,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

Kata Kunci:  kinerja guru, kepuasan kerja, dan  motivasi 

 

Abstract 
The aims of this research are: 1) To know the contribution of motivation to teacher 

performance. 2) To know the contribution of job satisfaction to teacher performance. 

3) To know motivation and job satisfaction on teacher performance. This type of 

research is quantitative assosiative. The population in this study is the teacher of 

SMK Muhammadiyah Kota Surakarta which amounted to 140. Samples were taken 

103 teachers with proportional random sampling. Data obtained through 

questionnaire and documentation. The techniques for analyzing data are multiple 

linear regression analysis, T-test, F-test, R2, relative donation and effective 

contribution. Based on the result of data analysis obtained by equation of double 

linear regression as follows: Y = 5,559 + 0,512 X1 + 0,725 X2. The equation shows 

that the teacher performance is influenced by motivation and job satisfaction. Based 

on the analysis and discussion can be concluded that: (1) There is a contribution of 

motivation to teacher performance. It is based on double linear regression analysis (t 
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test) known that tcount> ttable, 2,311> 2,00 and significance value <0,005, that is 

0,023 with relative donation equal to 46,58% and effective contribution 17,09%. (2) 

There is contribution of job satisfaction to teacher performance. It is based on 

double linear regression analysis (t test) known that t count> ttable, 7,613> 2,00 and 

significance value <0,005, that is 0.000 with relative contribution equal to 53,43% 

and effective contribution 19,61%. (3) There is a contribution of motivation and job 

satisfaction to the performance of teachers. This is based on analysis of double 

linear regression variance (F test) known that Fcount> Ftable, that is 29.000> 1,48 and 

significance value <0,05, that is 0.000. The coefficient of determination (R2) of 

0,367 or by 36,7%, while the remaining 63,3% is influenced by other variables that 

are not examined. 

Keywords: teacher performance, job satisfaction, and motivation 

 

1. PENDAHULUAN 

Kinerja guru dipengaruhi oleh faktor motivasi, motivasi yang diartikan sebagai 

keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan (Handoko, 2009: 252). 

Sri Mulyani mengatakan bahwa  kinerja guru di Indonesia yang dilihat dari datanya 

ada sekitar 4 juta guru yang setiap tahunnya dibayar pemerintah akan tetapi 

kinerjanya tidak kompeten. Kinerja guru dalam proses pembelajaran mengalami 

peningkatan dengan adanya motivasi, kebanyakan orang telah dimotivasi untuk 

melakukan pekerjaan secara baik dan bahwa mereka tidak secara otomatis melihat 

pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak dapat menyenangkan (Handoko dalam Maslow, 

2009: 253). Kenyataan yang terjadi pada sekolah-sekolah masih banyak terlihat 

adanya masalah kinerja guru, seperti guru masih ada yang belum membuat persiapan 

pembelajaran sebelum mengajar, guru yang belum dapat mengkondusifkan keadaan 

kelas menjadi tenang ketika ada siswa yang melakukan keributan dikelas. kinerja 

guru dalam proses pembelajaran mengalami peningkatan dengan adanya motivasi, 

kebanyakan orang telah dimotivasi untuk melakukan pekerjaan secara baik dan 

bahwa mereka tidak secara otomatis melihat pekerjaan sebagai sesuatu yang tidak 

dapat menyenangkan (Handoko dalam Maslow, 2009: 253). Musriadi (2016: 213) 

menjelaskan bahwa pembinaan dan pengembangan profesi guru bertujuan untuk 

meningkatkan kinerja, semakin sering profesi guru dikembangkan maka 

mendekatkan guru pada pencapaian predikat guru yang profesional dalam 

menjalankan tugasnya sehingga harapan kinerja guru yang lebih baik akan tercapai. 
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Selain faktor diatas, kepuasan kerja merupakan juga faktor untuk menilai 

hasil kinerja melalui kepuasan tertentu yang dapat ia rasakan berdasarkan hasil nyata 

yang ia peroleh meskipun hal tersebut tidak begitu universal. Keberhasilan suatu 

pendidikan hanya dinilai berdasarkan hal-hal objektif apa yang bisa dinilai. Guru 

menilai hasil kinerjanya melalui kepuasan tertentu yang dapat ia rasakan berdasarkan 

hasil nyata yang ia peroleh meskipun hal tersebut tidak begitu universal. 

Keberhasilan suatu pendidikan hanya dinilai berdasarkan hal-hal objektif apa yang 

bisa dinilai. Guru tampak berusaha menilai kinerjanya secara objektif, namun 

sesungguhnya yang sedang dilakukanya adalah sekedar menilai apa yang dapat 

dinilai secara objektif dan menghindari hal-hal apa yang tidak bisa dinilai secara 

objektif (Koesoema, 2011: 90). Guru tampak berusaha menilai kinerjanya secara 

objektif, namun sesungguhnya yang sedang dilakukanya adalah sekedar menilai apa 

yang dapat dinilai secara objektif dan menghindari hal-hal apa yang tidak bisa dinilai 

secara objektif (Koesoema, 2011: 90). Menurut Umar (2008: 213), menyatakan 

bahwa kepuasan kerja adalah perasaan dan penilaian seorang atas pekerjaanya, 

khususnya mengenai kondisi kerjanya, dalam hubungannya dengan pekerjaanya 

apakah sudah mampu memenuhi harapan, kebutuhan dan keinginanya. Guru 

merupakan tokoh utama dalam lingkup pendidikan khususnya disekolah, oleh sebab 

itu perlu adanya motivasi yang dapat menunjang prestasi kerja seorang guru untuk 

memperoleh keberhasilan dalam kegiatan proses belajar mengajar, dan tentunya hal 

tersebut berkaitan dengan kinerja guru. Seringkali motivasi dan kepuasan kerja 

seorang guru kurang maksimal, sehingga terjadi kinerja yang kurang maksimal. 

Kinerja guru pada Sekolah Menengah Kejuruan sangat diperhatikan dalam 

pelaksanaannya, dikarenakan guru SMK akan lebih memberikan skill yang nantinya 

akan digunakan ke dunia usaha maupun ke dunia industri. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif assosiatif. Penelitian kuantitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada  filsafat positivesme, digunakan untuk 

meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengumpulan sampel dilakukan secara 

random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 
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kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah diterapkan. 

Penelitian assosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh/hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2013: 14). Tempat 

penelitian dilakukan di SMK Muhammadiyah 2,3 dan 4 Surakarta, Penelitian ini 

dilakukan pada bulan Maret s/d April periode tahun 2018.  

Populasi dalam penelitian ini yaitu guru SMK Muhammadiyah 2, 3, dan 4 

Surakarta, Sampel dalam penelitian ini diambil dari sebagian guru SMK 

Muhammadiyah 2, 3, dan 4 Surakarta dengan taraf signifikan 5% dengan sampel 

yang digunakan 103 dari jumlah keseluruhan 140 . Cara pengambilan sampel 

mengunakan rumus dari (Taro Yamane dalam Riduwan, 2012: 65). Untuk 

menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik 

proportional random sampling, yang digunakan untuk menentukan 3 sekolah SMK 

Muhammadiyah Surakarta yaitu SMK Muhammadiyah 2 Surakarta, SMK 

Muhammadiyah 3 Surakarta, SMK Muhammadiyah 4 Surakarta, dengan total jumlah 

guru 140. Proportional random sampling adalah pengambilan sampel dari anggota 

populasi secara acak dan berstrata secara proporsional, dilakukan samlping ini 

apabila anggota populasinya heterogen / tidak sejenis (Riduwan, 2010: 58). Dalam 

penelitian ini samplingnya tidak sejenis yaitu berupa semua guru mata pelajaran. 

Variabel independen yang pertama motivasi, yaitu filsafat atau pandangan 

hidup yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan keinginan seseorang. Kedua, 

kepuasan kerja merupakan keadaan menyenangkan yang dialami individu dalam 

organisasi oleh berbagai hal yang menjadi penyebabnya. Adapun wujud dari 

kepuasan kerja yaitu terjadinya pada tingkatan dimana hasil pekerjaan diterima 

idividu seperti yang diharapkan, semakin menerima hasil akan semakin puas dan 

sebaliknya. Variabel dependennya yaitu kinerja guru merupakan prestasi kerja atau 

perfomance yang telah berhasil dilakukan oleh seorang guru setelah melakukan 

aktivitasnya disekolah (Jelantik, 2015: 92). Adapun wujud dari kinerja guru yaitu 

pembelajaran, dimana segala pembelajaran yang dilakukan guru harus menyatu 

dengan kemampuan peserta didik serta kemampuan guru mengorganisasi materi 

pembelajaran dengan penggunaan ragam teknologi pembelajaran yang memadai.  
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Analisis uji instrumen yang dipakai dalam penelitian ilmiah adalah angket, 

yang bertujuan untuk mengetahui pendapat seseorang mengenai sesuatu hal, seperti 

sikap siswa/mahasiswa, kepuasan, motivasi dan sebagainya (Joko Widyanto, 2015: 

32). Suatu angket dikatakan valid jika pertanyaan pada suatu angket mampu 

mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh angket tersebut. Uji validitas di 

ujikan kepada sebagian guru  SMK Muhammadiyah 4 Surakarta dengan mengambil 

15 orang. Analisis yang digunakan Korelasi Bivariate Pearson (Product Moment 

Pearson Correlation). Uji realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat ukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang (Joko Widyanto, 2015: 41). Dalam program SPSS 

metode yang sering digunakan adalah dengan menggunakan metode Alpha 

Cronbach’s. penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan bantuan SPSS 

dan dokumen, dokumen yang dimaksud disini berupa profil sekolah secara 

keseluruhan. Profil sekolah secara singkat yaitu dari SMK Muhammadiyah surakarta 

yang beralamat di Kota Surakarta dengan tempat yang berbeda-beda dan dengan 

keunggulan serta jurusan yang berbeda pula. SPSS yang digunakan berupa Analisis 

Regresi Linier Ganda. Menurut Joko Widyanto, 20115: 103). 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil Penelitian 

Hasil uji yang pertama pada penelitian ini yaitu uji normalitas, uji normalitas 

digunakan untuk mengetahui apakah populasi berdistribusi normal atau tidak. Jika 

nilai sig < 0,05 maka data berdistribusi tidak normal. Jika nilai sig > 0,05 maka 

dikatakan data berdistribusi normal (Widiyanto, 2015 : 51).  

Tabel 1 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstand

ardized Residual 

N 103 

Normal Parameters
a
 Mean .000000

0 
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Std. Deviation 3.97083

499 

Most Extreme Differences Absolute .071 

Positive .059 

Negative -.071 

Kolmogorov-Smirnov Z .721 

Asymp. Sig. (2-tailed) .676 

a. Test distribution is Normal.

Sumber : Data Primer yang diolah 2018 

Pada penelitian ini dapat diketahui nilai probabilitas 0,676 > 0,05 maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai residual berdistribusi normal.  

Tabel 2 

Hasil Uji Linearitas 

Variabel Signifikasi Keteranga

n 

Motivasi terhadap kinerja guru 0,871 Linear 

Kepuasan kerja terhadap kinerja 

guru 

0,385 Linear 

Sumber : Data Primer yang diolah 2018 

Uji lineritas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak secara signifikan. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka 

dikatakan hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear, jika nilai probabilitas 

< 0,05 maka dikatakan hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear 

(Widiyanto, 2015 : 52). Hasil uji linearitas berdasarkan tabel 5.2 menunjukkan nilai 

sig. Deviation from Linearity pada motivasi terhadap kinerja guru sebesar 0,871 > 

0,05 dan menunjukkan nilai sig. Deviation from Linearity pada kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru sebesar 0,385 > 0,05. Maka dapat disimpulkan kedua variabel 

X tersebut terdapat hubungan yang linier pada variabel Y.  



7 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Dimensi Tolerance VIF Kesimpulan 

Motivasi 0,922 1,084 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Kepuasan 

Kerja 

0,922 1,084 Tidak terjadi 

multikolinieritas 

Sumber : Data Primer yang diolah 2018 

Uji Multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel 

bebas memiliki korelasi yang kuat atau tidak. Apabila nilai tolerance di atas 0,1 dan 

nilai VIF di bawah 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Hasil uji multikolinieritas 

berdasarkan tabel 5.3 menunjukkan nilai tolerance di atas 0,1 yaitu sebesar 0,922 

pada variabel motivasi dan 0,922 pada variabel kepuasan kerja. Nilai VIF yang 

terjadi yaitu 1,084 pada variabel motivasi dan 1,084 pada variabel kepuasan kerja 

yang keduanya di bawah 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. 

Tabel 4 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 

Variabel 
Koefisien 

Regresi 
thitung Sig. 

Konstanta 5,559 

Motivasi 0,152 2,311 0,023 

Kepuasan 

kerja 
0,725 7,613 0,000 

Fhitung 29.000 

R
2

0,367 

Sumber : Data Primer yang diolah 2018 

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah ada kontribusi motivasi 

terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan uji regresi linier 

ganda pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh positif terhadap 

Tabel 3 
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kinerja guru dalam proses belajar mengajar ditunjukkan dengan nilai thitung  2,311 

dengan probabilitas = 0,023 < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti bahwa ada 

kontribusi yang nyata (signifikan) variabel Motivasi terhadap Kinerja Guru dalam 

proses belajar mengajar. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah ada kontribusi kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan uji regresi linier 

ganda pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh positif terhadap 

kinerja guru dalam proses belajar mengajar ditunjukkan dengan nilai thitung  7,613 

dengan probabilitas = 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti bahwa ada 

kontribusi yang nyata (signifikan) variabel Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru 

dalam proses belajar mengajar. 

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah ada kontribusi motivasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Berdasarkan uji 

regresi linier ganda pada Tabel 6.1 menunjukkan bahwa kepuasan berpengaruh 

positif terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar ditunjukkan dengan nilai 

Fhitung  29.000 dengan probabilitas = 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak yang berarti 

bahwa ada kontribusi yang nyata (signifikan) variabel Motivasi dan Kepuasan Kerja 

secara simultan (bersama-sama) terhadap Kinerja Guru dalam proses belajar 

mengajar. 

Berdasarkan analisis data menggunakan SPSS Versi 2016 diperoleh nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,367. Arti dari koefisien ini bahwa pengaruh 

yang diberikan oleh kontribusi variabel motivasi dan kepuasan kerja secara bersama-

sama terhadap kinerja guru adalah sebesar 36,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. Adapun Sumbangan Relatif hasil perhitungan (SR) kontribusi 

motivasi (X1) sebesar 46,58% dan kepuasan kerja (X2) sebesar 53,43%. Sedangkan 

Sumbangan Efektif (SE) untuk kontribusi motivasi (X1) sebesar 17,09% dan 

kepuasan kerja (X2) sebesar 19,61%.  

3.2 Pembahasan 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kontribusi motivasi terhadap 

kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Pengaruh positif menunjukkan semakin 
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tinggi motivasi kerja, maka kinerja guru akan meningkat. Semakin terpenuhi 

kebutuhan guru maka kinerja guru akan meningkat. Seperti kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, mengaktualisasikan 

diri di sekolah, maka guru akan meningkatkan kinerjanya. Skor tertinggi indikator 

variabel motivasi terdapat pada kebutuhan penghargaan (4,31). Maka pemberian 

penghargaan akan mendorong mereka meningkatkan kinerjanya. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Astiti, (2015) yang menyimpulkan bahwa 

motivasi memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja guru, semakin tinggi 

motivasi maka kinerja guru akan semakin meningkat yang ditunjukkan dengan 

pemenuhan kebutuhan mempertahankan hidup, akan rasa aman, kebutuhan sosial, 

kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan dalam mengaktualisasikan diri disekolah 

maka guru akan berusaha meningkatkan kinerjanya. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kontribusi kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Pengaruh positif menunjukkan 

semakin tinggi kepuasan kerja, maka kinerja guru akan meningkat. Semakin rasa 

puas yang dimiliki oleh seorang guru maka akan semakin meningkat kinerjanya, hal 

ini terdapat beberpaa hal yang mempengaruhi kepuasan kerja diantaranya : 

menyenangi pekerjaanya, mencintai pekerjaanya, moral kerja, kedisiplinan, prestasi 

kerja. Jika semua hal tersebut terpenuhi makan kepuasan kerja akan tercipta. Dalam 

penelitian ini terdapat indiaktor yang memiliki skor tertinggi yaitu pada indikator 

menyenangi pekerjaannya (1,41). Seseorang ketika sudah menyenagi pekerjaanya 

akan meningkat dalam kinerjanya. 

Hal ini diperkuat oleh penelitian Ahmadiansyah, (2016) yang menyimpulkan 

bahwa motivasi merupakan dorongan kearah suatu hasil sedangkan kepuasan 

merupakan hasil yang telah dicapai atau dialami. Dengan kata lain jika guru puas 

terhadap perlakuan organisasi sekolah, mereka akan terdorong untuk bekerja lebih 

semangat dan bertanggung jawab. Oleh hal tersebut kepuasan akan tercipta jika telah 

mencapai hasil yang di inginkan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada kontribusi motivasi dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Semakin tinggi 

motivasi dan kepuasan kerja maka akan semakin meningkat kinerjanya. Hal ini 
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dibuktikan dengan adanya hubungan simultan antara motivasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja guru dalam proses belajar mengajar. Dengan meningkatkan 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, mengaktualisasikan diri di sekolah pada variabel motivasi. Pemenuhan 

pada rasa menyenangi pekerjaanya, mencintai pekerjaanya, moral kerja, kedisiplinan, 

prestasi kerja maka kepuasan kerja akan tercipta maka guru akan meingkatkan 

kinerjanya. 

Hasil ini diperkuat oleh penelitian Linda, (2015) yang menyimpulkan bahwa 

kepuasan kerja semakin baik maka akan semakin baik kinerja guru atau sebaliknya 

semakin rendah kepuasan kerja maka akan semakin rendah pula kinerjanya. Semakin 

baik motivasi kerja maka akan semaikin meningkat kinerja guru atau sebaliknya 

semakin rendah motivasi maka akan semakin rendah kinerja guru. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data yang telah dianalisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan : 

1. Ada kontribusi motivasi terhadap kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar di SMK Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 

dengan besarnya sumbangan efektif 17,09%.  

2. Ada kontribusi kepuasan kerja terhadap kinerja guru dalam proses belajar 

mengajar di SMK Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018 

dengan besarnya sumbangan efektif 19,61%.  

3. Ada kontribusi motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar di SMK Muhammadiyah Surakarta Tahun Ajaran 

2017/2018 dengan total besarnya sumbangan efektif 36,7%. 
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