
 

I.  Pendahuluan 

     A. Latar Belakang Masalah 

Komponen yang paling strategis dan sistematik di antara komponen-

komponen yang dikemukakan di atas adalah komponen guru, terutama yang 

berkenaan dengan kinerja dalam menampilkan kemampuan profesionalnya.  

         Dalam hal ini, guru /pengajar / pendidik adalah pelanggan internal yang perlu  

diperhatikan agar puas dalam menyampaikan proses pembelajaran di kelas dan 

puas dengan hasil yang di capai siswa. Kualitas guru akan dicapai apabila 

dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh guru. 

Kebutuhan guru yang sangat mendasar adalah kebutuhan kompensasi, dimana 

kompensasi masih dirasakan belum  memuaskan, namun kinerja guru tidak 

dipengaruhi oleh faktor kompensasi semata, tetapi faktor lingkungan sekolah, 

gaya kepimpinan kepala sekolah yang bijaksana, mau mendengar dan dikritik 

oleh bawahan atau para guru, akan menentukan pola kinerja, hubungan antar 

sejawat, kebersihan sekolah juga sangat menentukan kinerja guru.  

Motivasi juga sangat dominan dalam menentukan kinerja GTT SMA 

Negeri di Kabupaten Klaten. Seperti teorinya Abraham H.Maslow, mengatakan 

bahwa manusia mempunyai lima kebutuhan yaitu: (1) kebutuhan fisiologis, 

seperti sandang, pangan, papan, (2) kebutuhan rasa aman seperti aman mental 

dan psikologisnya, intelektualnya, (3) kebutuhan sosial, (4) kebutuhan prestice 

seperti simbol status, (5) kebutuhan aktualisasi untuk mengembangkan potensi 

yang terdapat dalam diri seseorang sehingga menjadi kemampuannya nyata. 

Realitas dilapangan khususnya di SMA Negeri di Kabupaten Klaten, 

menunjukkan bahwa ada kecenderungan negatif bahwa kompensasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja GTT, dimana kompensasi yang diterima GTT 

sangat minim sekali, jauh dari memuaskan. Kompensasi yang sering guru 

terima hanya sebatas honor mengajar dan waktu pembayaran honor juga sering 

tidak tepat waktu. Lingkungan sekolah juga berperan sekali terhadap kinerja 

 



 

guru, karena kebersihan, keamanan sekolah, keharmonisan antar guru, pegawai 

tata usaha, tukang kebun, penjaga malam dan lain-lain akan meningkatkan 

motivasi guru dalam mengajar. 

 

B.   Rumusan Masalah 

     Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah yang 

dirumuskan sebagai berikut: Seberapa Besar Pengaruh Kompensasi, 

Motivasi, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja GTT SMA Negeri di 

Kabupaten Klaten.  

 
C.   Tujuan Penelitian 

       Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui pengaruh  

kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja terhadap kinerja GTT SMA  

Negeri di Kabupaten Klaten. 

 

D.   Manfaat Penelitian 

              Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik yang bersifat 

teoritis maupun praktis. 

1. Secara teoritis                        

 Jika dalam penelitian ini kompensasi, motivasi dan lingkungan kerja 

terbukti  memiliki  pengaruh  dengan  GTT,  berarti  hasil  penelitian  dapat  

dijadikan landasan teori untuk kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya, yang 

berkaitan dengan  kinerja GTT. Selanjutnya penelitian ini akan bermanfaat 

untuk pengembangan ilmu dan menambah kasanah bagi manajemen   

pendidikan  khususnya  di  SMA  Negeri  di kabupaten  Klaten. 

 

2. Secara Praktis 

            Penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang baik dengan 

memberikan bukti yang empiris mengenai pengaruh kompensasi, motivasi, 

 



 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja GTT, sehingga dapat menjadi 

landasan kerja di berbagai SMA Negeri di kabupaten Klaten. Sebagai  

masukan bagi kepala sekolah dan dinas P dan K, dalam upaya 

mengembangkan, meningkatkan progam kesejahteraan dan mutu kinerja 

GTT SMA Negeri di Kabupaten. 

 

II. Landasan Teori 

A. Kajian  Teori  

1. Kompensasi Guru  

      Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para GTT sebagai balas 

jasa atau upah, honor, imbalan, gaji yang diterima seorang guru,  pegawai  

di  SMA  Negeri  Kabupaten  Klaten. 

2. Motivasi 

      Motivasi merupakan suatu proses psikologis yang mencerminkan interaksi 

sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang 

yang diakibatkan oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik. 

3. Kingkungan kerja 

      Lingkungan kerja yaitu merupakan keadaan sekitar kerja secara fisik 

maupun secara non fisik yang dapat memberikan kesan menyenangkan, 

mengamankan, menentramkan dan krasan atau betah sehingga  

meningkakan motivasi kerja. 

           4.  Kinerja Guru 

              Kinerja guru didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan di dalam 

melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan,  sehingga  kinerja  seseorang  dinyatakan   baik  dan  sukses. 

           5.  Pengajar / pendidik / guru 

Yaitu merupakan penyampaian pengetahuan dan kebudayaan kepada 

siswa, bertujuan penyampaian penguasaan siswa atas jumlah pengetahuan 

dan kebudayaan. 

 



 

 

      B.  Kerangka Berfikir 

          Setiap guru wajib menunjuk kinerjanya melalui optimalisasi tugas pokok 

guru yaitu merencanakan progam, melaksanakan progam pengajaran, 

melaksanakan hubungan pribadi siswa. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru diantaranya kompensasi, motivasi, lingkungan kerja. GTT yang cerdas 

sudah tentu mempunyai gaya mengajar yang efektif, dalam pengertian ia  

menerapkan  dalam  mengajar  sesuai  dengan  tujuan  dan  kurikulum  yang 

telah ada.  

Kompensasi merupakan satu bentuk penghargaan yang selayaknya 

diterima guru atas jerih payahnya menunaikan tugas mengajar. Kepala 

sekolah selaku pimpinan harus mampu memberikan kompensasi GTT, 

sehingga mereka senang karena potensinya dihargai. Motivasi guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai wujud pengabdian diri, juga merupakan hal 

utama yang akan meningkatkan kinerja guru, motivasinya rendah akan 

menunjukkan kinerja yang rendah. Lingkungan kerja yang sehat, aman, 

tentram, tidak ada perselisihan antar guru atau pegawai, akan meningkatkan 

kinerja guru.  

Berdasarkan konsep diatas, dapat diasumsikan tidak ada pengaruh 

yang signifikan antara kompensasi terhadap kinerja GTT dan terdapat 

pengaruh yang signifikan antara motivasi, lingkungan kerja terhadap kinerja 

GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten. 

Keterkaitan antara variabel penelitian tersebut dapat dijelaskan dalam 

tabel 2.1 berikut ini: 
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     C. Hipotesis 

Berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Ada pengaruh positif atau signifikan antara kompensasi terhadap kinerja 

GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten. 

2. Ada pengaruh positif atau signifikan antara motivasi terhadap kinerja GTT 

SMA Negeri di Kabupaten Klaten. 

3. Ada pengaruh positif atau signifikan antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja GTT  SMA  Negeri  di  Kabupaten  Klaten. 

Kesimpulan hipotesis: Kompensasi, motivasi, dan lingkungan kerja diduga 

akan berpengaruh positif terhadap kinerja GTT SMA Negeri di 

Kabupaten Klaten.   

 

III.  Metode Penelitian 

        A.  Populasi dan Sampel 

         Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 205 GTT  yang tersebar 

di 16 SMA Negeri di Kabupaten Klaten. Teknik  pengambilan  sampel pada 

penelitian ini menggunakan purposive sampling, sampel diambil secara 

judgement yaitu responden yang mengisi kuesioner. Untuk menentukan 

besarnya sampel yaitu ide dasar dari pengambilan sampel adalah bahwa 

dengan menyeleksi bagian dari elemen-elemen populasi. 

             Sekaran (2003:19) memberikan pedoman besarnya sampel penelitian 

lebih besar dari 30 dan lebih kecil dari 500 telah mencukupi untuk semua 

penelitian. Dengan demikian pengambilan sampel yang peneliti ambil 50 

orang dan diharapkan sudah mewakili seluruh populasi yang ada.  

 

 



 

B. Metode Pengumpulan Data 

                Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti 

akan menggunakan cara sebagai berikut: 

1. Data primer / langsung 

a. Kuesioner / angket  dengan melalui daftar pertanyaan yang telah 

disusun, disampaikan langsung kepada responden. Sebelum 

dibagikan dilakukan uji validitas dan reliabilitas. 

b. Observasi yaitu dengan mengamati secara langasung kegiatan GTT 

yang berhubungan dengan masalah yanga telah diteliti. 

              2. Data sekunder atau data pendukung, untuk mengetahui jumlah SMA 

Negeri di Kabupaten Klaten dan jumlah gurunya dengan dokumentasi. 

   

C.   Definisi Variabel 

                   Penelitian ini bermaksud menguji pengaruh kompensasi, motivasi, 

lingkungan kerja dan kinerja GTT SMA Negeri dikabupaten Klaten. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu merupakan 

pencarian yang sistimatik dimana peneliti tidak dapat mengontrol langsung 

variabel bebas karena peristiwanya telah terjadi dan menurut sifatya tidak 

bisa dimanipulasi, penelitian ini mengaji fakta- fakta yang terjadi dan 

pernah dilakukan subyek penelitian.  

         Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang harus diteliti yaitu: 

1. Variabel dependen yaitu variabel terikat atau yang dijelaskan, dalam hal 

ini adalah kinerja yang diberi simbol (Y). 

2. Variabel Independen yaitu variabel bebas atau yang mempengaruhi, 

dalam penelitian ini adalah kompensasi, motivasi, lingkungan kerja yang 

diberi simbol (X1), (X2), (X3).   

      

        D.  Difinisi Operasional Variabel 
 

 



 

1. Kompensasi yaitu segala sesuatu yang seharusnya diterima oleh GTT 

SMA Negeri di Kabupaten Klaten yang berupa imbalan hasil jerih payah 

guru dalam mengajar, yang berujud uang atau barang. Adapun 

indikatornya: (1) kompensasi langsung berupa uang yaitu gaji, honor, 

imbalan setiap bulan, (2) yang tidak langsung berupa imbalan karier, 

imbalan sosial, perlindungan pribadi, pujian dan lain- lain. 

2. Motivasi yaitu suatu proses, usaha, dorongan yang dilakukan guru untuk 

bertindak sesuai tujuan yang diinginkan khususnya yang berkaitan 

dengan proses belajar mengajar. Indikatornya : (1) menyusun rencana, 

(2) melaksanakan rencana, (3) mengevaluasi, (4) analisis evaluasi. 

3. Lingkungan kerja yaitu tempat kerja yang mendukung guru saat 

mengajar,  perlu  suasana  nyaman,   tenang,  bersih  ruangan  dan  kamar  

mandi/ wc, rasa aman, pengaturan penerangan dan udara, pengontrolan 

suara gaduh, kerukunan antar guru dan karyawan lain. 

4. Kinerja guru adalah hasil kerja yang dicapai guru berdasarkan standar 

kemampuan profesional selama melaksanakan tugas dan kewajibannya 

sebagai guru disekolah. Indikatornya: (1) merencanakan progam,(2) 

melaksanakan progam,(3) kemampuan melaksanakan hubungan pribadi 

antar guru dan siswa. 

 

E. Instrumen Penelitian 
 

                      Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan tujuan 

penelitian, diperlukan suatu alat pengumpul data yang disebut instrumen 

penelitian yang dipakai adalah kuesioner yang berisi butir- butir pertanyaan 

yang mengungkap gambaran kompensasi, motivasi, lingkungan kerja dan 

kinerja GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten. Perumusan pertanyan 

dalam kuesioner didasarkan pada indikator-indikator dari variabel 

penelitian, baik variabel bebas maupu  variabel terikat . 

 



 

                      Untuk setiap butir pertanyaan disediakan empat alternatif jawaban yang 

disediakan SS, S, TS, STS yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat 

tidak setuju. Pemberian skor nilai jawaban yaitu 4, 3, 2, 1, dengan posisi 

yang sudah diacak. Jawaban  SS tidak selalu paling baik atau skornya paling 

tinggi dan jawaban STS tidak selalu paling jelek atau skornya paling rendah. 

 

         F. Teknik Analisis Data 

             Untuk menguju hipotesis pertama yaitu ada pengaruh X1  terhadap 

Y, hipotesis kedua ada pengaruh X2  terhadap Y, dan hipotesis ketiga ada 

pengaruh  X3  terhadap Y dengan menggunakan analisis regresi 

sederhana.Untuk mengetahui hasil penelitian ini memakai beberapa cara 

yaitu: 

1. Uji statistik deskriptif 

              Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendiskripsikan atau mengetahui gambaran subyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi, diambil sampel untuk mencari rata-

rata dengan menjumlahkan data seluruh kuesioner dalam variabel dalam 

kelompok, lalu dibagi dengan individu dengan rumus:   

       Me =  Σ Xi 

                   N 

2.    Uji validitas             

       Uji validitas ini pengujian terhadap validitas kuesioner dilakukan untuk 

mengetahui apakah kuesioner yang digunakan memiliki tingkat 

validitas yang cukup untuk mengukur apa yang diukur. 

3.    Uji reliabilitas   

                     Uji reliabilitas yaitu dilakukan untuk mengetahui konsisten dari alat, 

untuk mengujinya digunakan cronbach,s Alfa dari masing-masing 

instrumen dalam satu variabel. 

               4.   Uji hipotesis      

 



 

                     Uji hipotesis ini digunakan untuk pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan ada atau tidaknya motivasi (X2), berpengaruh 

terhadap kinerja (Y) GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten, dengan 

rumus:  Y =  C  + α1 X1  + α 2   X 2  + α3    X 3  +  e 

               5.   Uji t –statistik ( individual test) dan uji F statistik 

         a. Uji t-statistik Yaitu pengujian kompensasi (X1), motivasi (X2), 

lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja (Y) GTT SMA Negeri di 

Kabupaten Klaten, menggunakan nilai tabel dan alfa 5%. 

      b.  Uji F statistik yaitu untuk bertujuan membandingkan variabel 

didalam model terhadap variasi residual e, dari hasil data untuk 

mengetahui hasil F-statistik dan prob.(F-statistik). 

  6.   Uji asumsi klasik model persaman regresi 

             Untuk mengetahui parameter dalam model yang digunakan adalah 

Blue, maka penelitian harus di uji dengan asumsi klasik model 

persamaan regresi, sehingga tidak menyimpang terhadap asumsi 

normalitas heteroskedastisitas dan multikolinieritas. 

                     a)   Uji normalitas  

      Digunakan untuk melihat apakah variabel penelitian berdistribusi 

normal atau tidak dan dilakukan dengan melihat gambar normal 

probability (P-P) plot, uji linieritas dilakukan dengan hasil yang 

memenuhi syarat. Untuk menentukan apakah masing-masing 

variabel bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linier dengan 

variabel terikat, untuk analisis tersebut menggunakan komputer 

pengolah data dengan progam SPSS 10. 

                    b)  Uji heteroskedastisitas 

     Dengan model white, dilakukan dengan regresi auxiliary terhadap 

residu 2, menunjukkan nilai R dan Obs* R Square. 

c)  Uji multikolinierty 

 



 

Yaitu dengan melihat nilai R2 dan nilai Ob* Square, akan terlihat 

angka probabilitas dari alfa, maka harus dicari hipotesis 

alternatif(Ha) dan Ho.  

 

 IV. Hasil Analisis Data  

        A. Hasil penelitian 

             1. Uji  Statistik Deskriptif   

                        Uji statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk 

mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti 

melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, sampel yang 

diambil berjumlah 50 responden. Untuk  mencari rata-rata dengan 

menjumlahkan data seluruh kuesioner dalam variabel dalam kelompok, 

kemudian dibagi dengan jumlah individu dan hasilnya: 

a) Kompensasi (X1), nilai rata-rata berjumlah 41,36, maka kompensasi 

sangat tidak memuaskan. 

b) Motivasi  (X2), nilai rata - rata berjumlah  77,98, maka motivasi tinggi. 

c) Lingkungan Kerja (X3), nilai rata-rata berjumlah 44,38, maka  

lingkungan kerjanya tidak memuaskan. 

d) Kinerja (Y), nilai rata- rata berjumlah 63,62, maka kinerja tinggi. 

Keterangan: 

Me =  mean (rata-rata) 

Σ    =  sigma 

XI   =  nilai X ke 1 sampai n 

N   =  jumlah individu 

 

Tabel 4.2 

                                         Hasil Uji Statistik Deskriptif  

               _________________________________________________________ 
                 No       Variabel      Keterangan   Hasil minim.   Hasil max.  Rata- rata   

 



 

               _________________________________________________________        
                 50           X1            Kompensasi           31                 63             41,36 
                 50           X2            Motivasi                49                 98             77,98 
                 50           X3            Ling. Kerja            24                 64             44,38 
                 50           Y             Kinerja                  53                  89             63,62 
               _________________________________________________________ 
                 Sumber: Data primer, Januari 2005 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Tabel 4.3 
                         Distribusi Responden penelitian Menurut Umur 
                      ______________________________________________                 
                        No      kelompok Umur(Tahun)    Jumlah    Persentase 
                      ______________________________________________  
                         1.                   25-35                         31            62,00 
                         2.                   36-46                         13            26,00 
                         3.                   46-56                          6             13,00 
                      ______________________________________________ 
                       Sumber: Data primer, Januari 2005 
                           
 
                                                             Tabel 4.4 
                          Distribusi Respnden Penelitian Menurut  Pendidikan 
                          ___________________________________________ 
                                 No      Pendidikan      Jumlah         Persentase 
                          ___________________________________________ 
                            1.        Sarjana                 47              94,00 

                   2         Sarjana muda/        3                6,00 
                              Akadaemi 
            ___________________________________________ 
                Sumber: Data  primer, Januari 2005 

 
                                                      
                                            Tabel 4.5 
           Distribusi Responden Penelitian Menurut  Jenis Kelamin 

 



 

           _____________________________________________ 
                   No       Jenis kelamin      Jumlah     Persentase 
           _____________________________________________ 
                   1.         Pria                         20            40,00 
                   2.        Wanita                     30            60,00              
           _____________________________________________ 
            Sumber: Data primer, Januari 2005 
 
 
                                            Tabel 4.6 
            Distribusi Responden Penelitian Menurut Masa Kerja 
           _____________________________________________ 
                    No        Masa Kerja          Jumlah    Persentase 
           _____________________________________________ 
                    1.      Kurang 10 tahun         26              52,00 
                    2.      11  - 15      tahun         24              48,00 
                    3.      15 -  20      tahun         10              20,00 
            ____________________________________________ 
                              Jumlah                        50            100,00 
            ____________________________________________ 
             Sumber: Data primer, Januari 2005 
 
2. Uji Validitas 

            Pada perhitungan validitas angket kompensasi GTT berjumlah 19 

item pertanyaan dan semua item valid, nilai kritis (r tabel) sampel 50 

dengan df 48 (50– 2) pada atingkat signifikasi 5% sebesar 0. Pada 

perhitungan angket motivasi GTT berjumlah 25 item pertanyaan, semua 

item valid dan memiliki nilai koefisien korelasi (r hitung) sampel 50 

dengan df 48 (50– 2) pada tingkat signifikan 5% sebesar 0,279. 

Linkungan kerja perhitungan validitas angket berjumlah 18 item 

pertanyaa, semua memiliki nilai koefisien korelasi (r hitung), dengan 

demikian 18 item bersifat valid. Nilai kritis (r tabel) untuk sampel 50 

dengan df 48 (50- 2) pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,279. 

Perhitungan validitas angket kinerja GTT berjumlah 27 item 

pertanyaan, memiliki  nilai  korelasi  (r hitung)  yang   besar  dari  nilai  

 



 

kritisnya (r tabel),  27  item  bersifat  valid,  nilai  kritisnya sampel 50 

dengan 48 (50 – 2) pada tingkat signifikasi 5% sebesar 0,279. 

                3.  Uji Reliabilitas 

                           Uji reliabilitas  berdasarkan tabel bahwa variabel kompensasi alfa 

sebesar 0,6912; variabel motivasi alfa sebesar 0,7366; variabel 

lingkungan kerja alfa sebesar 0,7202; variabel kinerja alfa sebesar 

0,6862 dan semua variabel mempunyai  nilai r tabel 0,279. 

   

 

 

 

 

4.  Uji Hipotesis hipotesis  

                                     Tabel 4.7 

                            Complete model  Dependen Varibel Y 
                       ____________________________________________ 

                Variabel     Coeffisient     t – statistik      Prob. 
         ____________________________________________ 
             C                   43,55408        5,074445       0,0000 
             X1                 0,101659        0,557530       0,5799 
             X2                 0,217514        2,687862       0,0100 
             X3                 0,264072        2,367310       0,0222 
             R - squared    0,307573 
             F - statistik    6,810997 
             Prob.             0,000679 
         ___________________________________________ 
           Sumber : Data primer, Januari 2005 

 

                   Ilustrasi tabel di atas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut: 

                  Y    =   C  +  α1 X1   +  α1  X2   +  α3  X3   + e 

           =    43,55408  +  0,1016559  X1 +  0,217514  X2 +  0,264072 X3 
      

 



 

             Dengan spesifikasi n diatas 40, alfa 5% adalh 2,021, maka  variabel 

kompensasi tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap kinerja,  

motivasi sangat signifikan dan berpengaruh terhadap kinerja, lingkungan 

kerja  signifikan dan perbengaruh terhadap kinerja. Adapun variabel yang 

sangat dominan terhadap kinerja GTT adalah motivasi. 

             Dari hasil data untuk membandingkan variabel di dalam model 

terhadap variasi residual e, nilai F sebesar 6,810997 dan prob. ( F- 

statistik) 0,000679, prob. < 5%, maka model signifikan pada α  5 %. 

5.  Uji t- statistik dan Uji F statistik 

                         Uji t- statistik yaitu pengujian kompensasi (X1), motivasi (X2), 

lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja (Y) guru GTT SMA Negeri 

Kabupaten Klaten. Dan uji F- statistik yaitu untuk bertujuan untuk 

membandingkan variabel didalam model  terhadap variasi residual e.  

    6. Uji Asumsi  Klasik Model Persamaan Regresi  

         a)  Uji Normalitas dengan metode jarque Bera 

               Hasil analisis terhadap asumsi normalitas dengan uji jarque – Bera   

(JB), menunjukkan nilai JB adalah 0,002609 dan probabilitas 

0,998696 dengan alfa  0,05, berarti varian e normal dan Y normal, 

maka Ho berhasil ditolak dan Ha tidak dapat ditolak. Berarti uji t dan 

F yang dihasilkan dalam penelitian dapat digunakan. 

b) Uji Heteroskedastisitas dengan Metode White 

 

                                 Tabel 4.8 

              White Heteroskedasticity Test 

                   __________________________________________________ 
F – statistik              2,207809      Probability     0,041893 
Obs* R- squared    16,59444      probability     0,055459 

                   __________________________________________________ 
                         
                                      Dependen variabel residu e 

 



 

                   __________________________________________________ 
                        Variabel        Coefficient          t – statistik         Prob.       
                   __________________________________________________               
                   C                        995,4972              3,082371         0,0037 
                   X1                       -14,78112             -1,174840         0,2470 
                   X2                        -7,931223             -1,235811         0,2237 
                   X3                      -15,04836             -1,661015         0,1045 
                   R- squared          0,331889 
                   F – statistik         2,207809 
                   Prob.( F-statisti) 0,041893 
                  ___________________________________________________ 
                  Sumber: Data primer, Januari 2005 

 

c) Multikolonierity Test  ( Klein , s)  

                                                    

                                                        Tabel 4.9 

                           Dependen Variabel X1 

                   __________________________________________________ 
                          Variabel           Coefficient         t- Statistik           Prob. 
                   __________________________________________________ 

          C                          28,55811           5,232168          0,0000 
          X2                        0,054442           0,847366          0,4011 
          X3                        0,192801           2,276580          0,0274 

                        R-squared             0,136097    
                        F-statistik             3,702119 
                        Prob.(F-statistik)  0,032131 
                    _________________________________________________ 
                       Sumber: Data primer, januari 2005 

                       

                          Dependen Variabel X2
                         ________________________________________________ 
                           Variabel                Coefficient          t-Statistik        Prob. 
                         ________________________________________________ 
                           C                            53,93435            4,048797        0,0002 
                           X1                            0,276392            0,847366        0,4011 
                           X3                             0,284228            1,444655        0,1552  
                           R-squared              0,081613                 
                           F-statistik               2,088331 
                           Prob.(F-statistik)    0,135241 

 



 

                         _______________________________________________ 
 

                          Dependen Variabel X3
                         _______________________________________________ 
                             Variabel                Coefficient         t-statistik       Prob. 
                         _______________________________________________ 
                          C                           11,40883               1,027886      0,3093 
                          X1                          0,515144               2,276580      0,0274 
                          X2                              0,149587              1,444655      0,1552 
                          R-squaerd              0,160190 
                          F-statistik               4,482530 
                          Prob(F-statistik )    0,016529 
                          ___________________________________________ 

C. Pembahasan 

1.   Hipotesi 1 

Berdasarkan  hasil analisis regresi X1 bahwa variabel kompensasi tidak 

signifikan terhadap kinerja GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten. 

Dengan demikian kompensasi rendah kinerja GTT SMA Negeri di 

Kabupaten Klaten tetetap berjalan; 

2.   Hipotesis 2 

Analisis regresi X2 bahwa variabel motivasi signifikan terhadap kinerja 

guru GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten. Dengan demikian motivasi 

tinggi kinerjanya juga tinaggi; 

3. Hipotesis 3 

Analisis regresi X3 bahwa variabel lingkungan kerja signifikan terhadap 

kinerja GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten. Dengan demikian 

lingkungan kerja atinggi maka kinerjanya juga tinggi. 

           4. Hasil regresi korelasi uji F menunjukkan pengaruh yang sama antara 

motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja GTT. Dengan demikian 

pengaruh dua variabel tersebut memberikan pemahaman apabila guru 

mempunyai motivasi yanga tinggi dalam menjalankan tugas dan 

lingkungan kerja yang baik, bersih, nyaman, aman, rukun. Maka akan 

meningkatkan kinerja GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten.   

 



 

 

  

 V. Kesimpulan dan Saran  

1. Dari penelitian ini dihasilkan persaman regresi Y = 43,55408  +  0,101659 X1 

   +  0,217514 X2  + 0,264072  X3,  persamaan tersebut mempunyai arti 

bahwa: 

a) Kompensasi (X1) tidak signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa tidak 

terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja GTT; 

b) Motivasi (X2) signifikan, hal  ini mengindikasikan bahwa terdapat 

pengaruh positif antara motivasi terhadap kinerja  GTT; 

c) Lingkungan kerja (X3) signifikan, hal ini mengindikasikan bahwa 

terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja GTT; 

      2. Maka variabel kompensasi, motivasi, lingkungan kerja GTT secara bersama-

sama sangat baik dalam menerangkan variabel kinerja, karena F hitung > F 

tabel = 6,810997 > 5,99244 dengan derajat keyakinan 1% ( 1% = ),01). 

 
 B. Saran 

           Berdasakan hasil penelitian yang berkaitan dengan kompensasi, motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja GTT SMA Negeri di Kabupaten Klaten, maka 

penulis memberikan saran- saran sebagai berikut: 

       1.  Mengingat  kompensasi GTT SMA Negeri di Klaten tidak berpengaruh  

terhadap kinerja, maka Pemda, dinas P dan K, kepala sekolah seyogyanya 

mengupayakan secara optimal bagaimana mensejahterahkan GTT dengan 

honor yang layak, baik yang menyangkut material di dalamnya termasuk 

honor, gaji, imbalan atau barang. Karena selama ini honor yang diterima GTT 

masih di bawah UMR ( upah minimum regional ), paling tidak dengan di 

naikkan honor secara berkala setiap beberapa bulan sekali  baik dari fihak-

fihak yang terkait, sehingga dapat membuat guru menjadi lebih semangat 

dalam mengajar. 

 



 

        2. Disarankan kepada kepala sekolah agar menumbuhkembangkan motivasi 

guru, agar menjalankan tugas secara profesional, melalui pendekatan 

personal, kekeluargaan, familier dan memberikan penghargaan kepada guru 

yang berprestasi. 

        3.  Kesejahteraan batin yang menyangkut kenyamanan, keamanan, kebersihan,  

kerukunan antar guru dan pegawai lainnya di lingkungan sekolah dimana 

GTT melaksanakan tugas sebagai pengajar, kepala sekolah perlu 

mengevaluasi lingkungan sekolah yang kumuh menjadi bersih, tidak 

membuang sambah disembarang tempat atau sediakan tempat- tempat 

sampah,  kamar mandi/ wc agar tidak bau dan kotor, ruangan di usahakan 

agar ada ventilasi atau tipas angin agar udara ruangan tidak panas, polusi 

udara karena rokok ditekan, karena mengganggu kenyamanan ruangan dan 

mengganggu kesehatan, keharmonisan antar personal perlu dijaga dan 

ditingkatkan, sehingga tidak ada persaingan antar GTT dengan guru PNS, 

ungkapan- ungkapan pujian dari kepala sekolah sangat penting untuk  

meningkatkan kinerja GTT. 
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