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ABSTRAK

Cahyana, Edy. Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap
Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten
Wonogiri. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam,
Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.
Pembimbing: Dr. Muhammad Ali, M.Pd.

Kata kunci: Budaya Organisasi, Motivasi Kerja, Kinerja Guru.

Untuk mempertahankan eksistensi sekolah tentu saja membutuhkan
kinerja guru yang baik dan memerlukan budaya organisasi dan motivasi kerja
yang baik pula. Oleh karena itu penulis terdorong untuk melakukan penelitian
bagaimana pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru
di   SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui: 1) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja
guru, 2) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru, 3) Pengaruh budaya
organisasi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan
associative expost-facto. Lokasi Penelitian adalah SMK Muhammadiyah 5
Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018 dengan jumlah
responden 46 orang. Teknik pengumpulan data menggunakan angket. Uji
keabsahan data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun uji
prasyarat analisis meliputi uji normalitas, uji linieritas, uji multikolinieritas dan uji
heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan uji regresi sederhana yaitu uji t
dan uji regresi berganda menggunakan uji F.

Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh : 1) Terdapat pengaruh yang
signifikan budaya organisasi terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5
Purwantoro dengan nilai thitung > ttabel (6,406 >1,680). Dengan sumbangan
efektifnya sebesar 48,3% 2) Terdapat pengaruh yang signifikan motivasi kerja
terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro dengan nilai thitung >
ttabel (9,942 > 1,680). Dengan sumbangan efektifnya sebesar 69,2% 3) terdapat
pengaruh yang signifikan budaya organisasi dan motivasi kerja secara bersama-
sama terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten
Wonogiri dengan Fhitung > Ftabel (51,405 > 3,230) dengan sumbangan efektifnya
sebesar 70,5%. Atas dasar uji t dan uji F dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh signifikan budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru
baik secara parsial maupun secara simultan.



ABSTRACT
Cahyana, Edy. The Influence of Organization Culture and Work Motivation on

Teacher Performance at SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Regency of
Wonogiri. Thesis, Islamic Education Management Study, Postgraduate
Program, State Islamic Institute (IAIN) Ponorogo.
Advisor: Dr. Muhammad Ali, M.Pd.

Keywords: Organization Culture, Work Motivation, Teacher Performance.

Maintaining the existence of the school, it requires certainly a good
teacher performance, organization culture and good work motivation. The author
is encouraged to conduct a research on how the influence of organization culture
and work motivation on the performance of teachers in SMK Muhammadiyah 5
Purwantoro regency of Wonogiri. This research aims to know: 1) Influence of
organization culture on teacher performance, 2) influence of work motivation on
teacher performance, 3) Influence of organizationa culture and work motivation
toward teacher performance.

This research uses quantitative approach with an associative expost-facto
design. The location of this research is at SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro,
year of academic 2017/2018 with the number of respondents 46 people.
Technique of collecting data through questionnaire accompanied by validity test
and reliability test. The pre-requirement of analysis test includes normality test,
linearity test, multicollinearity test and heteroscedasticity test.The hypothesis test
usesssimple regression test in which T test and multiple regression test using F
test.

Based on the result of this study, it can be obtained: 1) There is significant
influence of organization culture on the performance of teachers at SMK
Muhammadiyah 5 Purwantoro with Tcount > Ttable (6.406 > 1.680). With its
effective contribution of 48.3% 2) There is significant influence of work
motivation on teacher performance in SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro with
Tcount > Ttable (9,942 > 1,680). Then, With an effective contribution of 69.2% 3)
there is a significant influence of organization culture and work motivation on the
performance of teachers in SMK Muhammadiyah 5 PurwantoroWonogiri
Regency with Fcount > Ftable (51,405 > 3,230) with its effective contribution of
70.5%. According to the T test and F test can be concluded that there is positive
and significant influence of organization culture and work motivation on teacher
performance either partially or simultaneously.







BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan pendidikan, dan

berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka kemajuan pendidikan. Manusia

telah berusaha mendidik anak-anaknya, kendatipun dengan cara yang sangat

sederhana. Demikian pula semenjak manusia saling bergaul, telah ada usaha dari

orang yang lebih mampu dalam hal tertentu untuk mempengaruhi orang lain untuk

kepentingan kemajuan pendidikan. Dari sini jelaslah kiranya bahwa masalah

pendidikan adalah tanggung jawab setiap orang dari dulu hingga sekarang dan

yang akan datang.

Berbicara tentang pendidikan, hal pertama yang tersirat dalam benak

seseorang adalah “sekolah”. Sekolah dalam hal ini merupakan suatu organisasi

publik yang memberikan jasa layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka

peningkatan kualitas individu masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi

suatu hal yang wajar apabila masyarakat menuntut tersedianya “sekolah yang

baik” yang tercermin dari efektivitas kinerja sekolah yang bersangkutan. Sebagai

sebuah lembaga pendidikan, sekolah sudah seharusnya menempatkan hakikat

pendidikan  menjadi  prioritas  perhatian dalam penyelenggaraannya, dimana

pendidikan dimaknai sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya, baik

dalam hal pembinaan fisik, akal, dan jiwanya sesuai dengan nilai-nilai di dalam

masyarakat  dan  kebudayaannya secara berkelanjutan, sehingga terbentuk

kedewasaan dan kemandirian untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini berarti

bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk mengembangkan dan

membentuk watak serta kepribadian peserta didik.1

Secara normatif ada tiga fungsi tujuan pendidikan. Pertama, tujuan

sebagai pedoman arah bagi proses pendidikan. Sebagai pedoman arah tujuan

pendidikan bersifat direktif dan orientasional bagi lembaga pendidikan. Kedua,

tujuan tidak sekadar pendidikan mengarahkan proses pendidikan, melainkan

1 Mulyana Abdullah,  “Manajemen Mutu Pendidikan di Sekolah Peran Kepemimpinan Kepala
Sekolah, Profesionalisme Guru dan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di
Sekolah”, Jurnal Penelitian Pendidikan, Vol 17, No 3 (2017), 190.
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semestinya juga menjadi sumber motivasi yang menggerakkan insan pendidikan

untuk mengarahkan seluruh waktu dan tenaganya pada tujuan tersebut. Tujuan

pendidikan bersifat orientatif bagi tujuan pribadi setiap individu yang terlibat

dalam dunia pendidikan. Ketiga, tujuan pendidikan menjadi dasar atau kriteria

untuk melaksanakan sebuah evaluasi bagi kinerja pendidikan. Tanpa adanya

penentuan tujuan pendidikan, penilaian dan evaluasi atasnya tidak bisa dilakukan

bagi kinerja pendidikan. Jika evaluasi tidak bisa dilakukan, maka tentu tidak dapat

menilai apakah campur tangan pendidikan yang dilakukan efektif, berguna dan

bermakna. Oleh karena itu tujuan pendidikan bersifat evaluatif bagi kinerja

pendidikan.2

Guru sebagai pembimbing dalam lembaga pendidikan menjadi motor

penggerak utama. Kegiatan mendidik yang dilakukan oleh seorang guru di satuan

pendidikan memberikan label kepada individu tersebut sebagai seorang pendidik.3

Gurulah yang berada  di garda terdepan dalam menciptakan kualitas sumber

daya manusia. Guru berhadapan langsung dengan para  peserta didik di

kelas melalui proses belajar mengajar.   Di tangan gurulah akan dihasilkan

peserta didik yang berkualitas, baik secara akademis, skill (keahlian),

kematangan emosional, moral d a n spiritual. Dengan demikian, akan

dihasilkan  generasi masa depan yang siap hidup dengan tantangan

zamannya. Oleh karena itu, diperlukan sosok guru yang mempunyai

kualifikasi, kompetensi dan dedikasi yang   tinggi dalam menjalankan tugas

profesionalnya.4 Oleh karena itu kinerja guru yang baik sangat dibutuhkan dalam

satuan pendidikan.

Hadari Nawawi mengartikan kinerja sebagai prestasi seseorang dalam

suatu bidang atau keahlian tertentu, dalam melaksanakan tugasnya atau

pekerjaannya yang didelegasikan dari atasan dengan efektif dan efisien. Lebih

lanjut beliau mengungkapkan bahwa kinerja adalah kemampuan yang dimiliki

2 Doni Koesoemo, Pendidikan Karakter: Strategi mendidik Anak di Zaman Global, ( Jakarta: PT.
Grasindo, 2007), 64.
3 Setiadi, Publikasi Ilmiah Guru: Kegiatan Profesional Guru Sebagai Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan, (Yogyakarta: Penerbit Deeppublish Publisher, 2012), 7.
4 Kunandar, Guru Professional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
dan Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008,) , 40.



oleh individu dalam melakukan sesuatu pekerjaan, sehingga terlihat prestasi

pekerjaannya dalam mencapai tujuan.5

Kinerja guru pada dasarnya merupakan kinerja atau unjuk kerja

yang dilakukan oleh guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.

Kualitas kinerja guru akan sangat menentukan pada kualitas hasil pendidikan,

karena guru merupakan pihak  yang paling banyak bersentuhan langsung

dengan siswa dalam proses pendidikan atau pembelajaran di lembaga

pendidikan sekolah. Seyogyanya seorang guru memiliki kinerja optimal

dalam rangka mewujudkan sekolah yang berkualitas dan berprestasi.

Pertama, guru harus mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya.

Artinya, komitmen tinggi guru adalah untuk kepentingan siswa. Kedua,

guru harus menguasai secara mendalam bahan atau materi pelajaran yang

diajarkan serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Artinya, antara

pemahaman materi dan metode pembelajaran merupakan dua hal yang

tidak bisa dipisahkan. Ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil

belajar siswa   melalui berbagai teknik evaluasi, mulai dari pengamatan

dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar. Keempat, guru mampu berfikir

sistematis tentang apa yang dilakukannya  dan belajar dari pengalamannya.

Kelima, guru seyogyanya merupakan bagian dari   masyarakat belajar

dalam lingkungan profesinya.6

Guru zaman now menghadapi persoalan kompleks yang berasal dari dalam

dan dari luar. Dua tantangan persoalan yang berasal dari dalam adalah tantangan

profesionalisme guru. Kata kunci di sini adalah integritas pendidik. Bagaimana

guru sendiri mencerminkan bahwa profesinya adalah sebuah panggilan hidup

yang bermartabat? Yang dari luar adalah tuntutan negara, masyarakat, dan

kemajuan zaman. Tuntutan negara mengambil bentuk dalam pelbagai macam

peraturan yang memasung kreativitas guru. Tuntutan masyarakat bisa berupa

harapan, cita-cita, dan keinginan orangtua akan kehadiran guru yang sungguh

dapat menjadi mitra bagi pembentukan karakter anak-anak mereka. Sementara

5 Hadari Nawawi dan H. Murni Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University
Press, 1966), 34.
6 E. Mulyasa, Standar Kompetensi Guru dan Sertifikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),
11.



tuntutan kemajuan lingkungan sosial dan budaya sebuah masyarakat tecermin dari

semakin canggihnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi,

yang dengan sendirinya tentu saja menuntut guru untuk selalu memperbarui

pengetahuan dan keterampilannya agar tidak tersingkir dari cepatnya kemajuan

zaman. Pasungan regulasi dan supervisi yang mengobyekkan guru sebagai obyek

evaluasi dan penilaian melalui sistem penyeliaan yang sistematis, teknis, dan

mekanis meredusir pekerjaan guru pada kegiatan administratif. Kinerja guru

menjadi semacam kegiatan proses produksi ala pabrik yang harus dikontrol

standar kualitasnya oleh pihak luar. Tuntutan pekerjaan administratif yang harus

dilakukan oleh guru begitu banyaknya sehingga guru tidak memiliki waktu lagi

untuk mengembangkan dirinya secara profesional, atau bahkan untuk fokus pada

pekerjaan utamanya, yaitu mendidik dan mengajar siswa. Tuntutan dan harapan

masyarakat tidak dapat diabaikan oleh guru. Adanya tuntutan yang tinggi dari

masyarakat terhadap kinerja seorang guru sesungguhnya menunjukkan bahwa

profesi ini masih dianggap sebagai profesi yang bermartabat dan mulia. Orangtua

mengharapkan bahwa guru bisa hadir bagi anak-anak mereka sebagai pengganti

diri mereka yang tidak bisa selalu bersama anak dalam proses pendidikan.

Orangtua masih banyak menaruh kepercayaannya pada pekerjaan guru untuk

mendidik dan membentuk karakter anak-anak mereka. Kemajuan teknologi yang

begitu cepat menuntut guru untuk selalu mau belajar dan memperbarui

pengetahuan dan keterampilannya agar ia dapat mengikuti derap dan dinamika

kehidupan peserta didik. Sayangnya, para guru kita masih cenderung untuk

mengagungkan apa yang ia rasakan sebagai hal yang baik di masa lampau.

Sebagian besar para guru belum atau bahkan tidak berani keluar dari zona

nyamannya untuk mencari jalan-jalan alternatif dalam mendidik agar apa yang

dilakukan di kelas menjadi semakin efektif dan bermakna, bukan hanya bagi

dirinya sendiri, melainkan juga bagi peserta didik.7

Selain itu gaji guru yang rendah sering dikaitkan sebagai penyebab masih

rendahnya mutu pendidikan. Asumsinya bahwa karena gaji rendah, banyak guru

yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dapat dilihat dari

masih banyaknya guru yang dianggap belum memiliki pengetahuan dan wawasan

7 Doni Kusuma, “Martabat Guru”, Kompas, (27 November 2017)



memadai untuk menunjang tugasnya sesuai tuntutan dunia pendidikan sekarang

karena terbatasnya biaya untuk kegiatan yang bersifat pengembangan diri semisal

melanjutkan kuliah, mengikuti seminar, membuat karya ilmiah, membeli buku

dan mengakses internet.8

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hary Susanto, fakta

menunjukkan bahwa kepangkatan guru pada empat SMK Negeri di Kabupaten

Hulu Sungai Selatan, bahwa banyak guru yang berpangkat golongan IVa tetapi

hanya sedikit guru yang mencapai pangkat golongan IVb. Hal ini akibat

terbatasnya motivasi dan kompetensi untuk membuat penelitian tindakan   kelas

atau karya tulis ilmiah sebagai persyaratan untuk kenaikan pangkat golongan

IVb.9

Fenomena-fenomena di atas acapkali dapat ditemukan terkhusus dalam

satuan pendidikan. Dan tentu saja hal ini menjadi tantangan untuk bisa bagaimana

mengatasi atau paling tidak memberikan tawaran solusi atas berbagai peristiwa

tersebut. Memang masalah kinerja guru masih menjadi sesuatu yang perlu

diperhatikan.

Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam

menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu

periode tertentu. George dan Jones, menyatakan bahwa kinerja adalah,

”performance is an evaluation of the results of a person behaviour. It involves

determining how well or poorly a person has accomplished a task or done a job.”

Kinerja sebagai suatu penilaian atas hasil perilaku individu yang didalamnya juga

termasuk bagaimana pengukuran baik dan buruknya tindakan  individu tersebut

dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya.10

Menurut Kasmir dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia,

beliau menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan

yaitu kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan kerja, kepribadian,

motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan

8 Syamsuriadi Syam, “Gaji Guru dan Mutu Pendidikan”, www.kompasiana.com ( 26 Juni , 2015)
9 Hary Susanto, “ Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru Sekolah Menengah Kejuruan di
Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol. 2, Nomor.2, Juni 2012, 197.
10 George Jennifer M. and Gareth R. Jones, Organizational Behavior, Third Edition. Upper Saddle
River, (New Jersey: Pearson  Education, Inc., 2002), 176.



kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen dan disiplin kerja.11 Dalam mencapai

kinerja diperlukan adanya motivasi sebagai ”intencity of person desirer to angage

in some activity”. Intensitas hasrat seseorang untuk melakukan aktivitas. Motivasi

berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai tenaga penggerak yang

mempengaruhi kesiapan untuk memulai melakukan rangkaian kegiatan dalam

suatu perilaku.12

Kemampuan seseorang merupakan ukuran pertama dalam meningkatkan

kinerja yang ditunjukkan dari hasil kerjanya. Artinya mampu tidaknya seseorang

melaksanakan pekerjaannyalah yang akan menentukan kinerjanya. Selanjutnya

kemampuan ini harus pula diikuti dengan tanggung jawab terhadap pekerjaannya.

Secara teori dikatakan bahwa kinerja perlu didukung oleh motivasi yang kuat agar

kemampuan yang dimiliki dapat dioptimalkan. Salah satu permasalahan penting

bagi pemimpin ialah bagaimana memberikan motivasi kepada pegawai untuk

melakukan pekerjaan dengan baik guna mencapai kinerja yang optimal.13

Selain motivasi, diperlukan penerapan budaya organisasi dalam lembaga

tersebut. Yakni kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan dimiliki oleh suatu

organisasi. Kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang

berlaku dan diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota

dalam suatu lembaga atau organisasi. Dan merupakan filosofi dasar organisasi

yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama yang menjadi

karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi.14

Penelitian yang dilakukan oleh Mishan menyimpulkan bahwa motivasi

kerja guru dan budaya organisasi merupakan faktor yang mampu mempengaruhi

kinerja guru, tetapi budaya organisasi merupakan faktor yang paling menonjol

mempengaruhi kinerja guru yang seharusnya menjadi fokus perhatian otoritas

11 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2016), 189.
12 Robert C. Beck, Motivation Theories and Principle, (New Jersey: Prentice Hall, Englewood
Cliffs, 1990), 21.
13 Ma’sum Amin, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Dinas Pembinaan Mental TNI-AD Jakarta”, Jurnal Manajemen Pendidikan, Vol.2 No. 1 (Juli,
2011), 231.
14 Wibowo, Budaya Organisasi: Sebuah Kebutuhan untuk Meningkatkan Kinerja Jangka Panjang
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 16.



pendidikan.15

Berdasarkan observasi awal didapatkan data dari hasil Penilaian Kinerja

Guru (PKG) SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun

pelajaran 2017/2018 yang dilaksanakan oleh Pengawas SMK Kabupaten

Wonogiri pada bulan Desember 2017 menyatakan bahwa 78% guru memiliki

kinerja baik dan 22% perlu perbaikan.16 Sedangkan dari hasil survey awal kepada

sejumlah 50 siswa-siswi secara acak pada tanggal 22 Januari 2018 mengenai

penilaian siswa terhadap kinerja guru dapat disimpulkan bahwa ditemukan

keluhan-keluhan dari siswa-siswi. Yang dirasakan oleh siswa-siswi tersebut

diantaranya: penyampaian materi yang sulit diterima; kurang harmonisnya

komunikasi antara guru dengan siswa; terkadang tidak masuk kelas karena ada

urusan tertentu; kurang melakukan pengayaan terhadap materi yang diajarkan;

masih ada beberapa guru yang belum menguasai IT serta ketika ada jadwal ekstra

pembimbing tidak hadir namun hanya memasrahkan kepada penjaga.17

Sebab terjadinya fenomena-fenomena tersebut diduga ada penyebabnya,

dan ada akar permasalahannya. Rendahnya kinerja guru semata- mata bukanlah

karena kesalahan para guru, yaitu diduga karena kurang adanya perhatian dan

kepedulian dari para pemimpin, misalnya gaya kepemimpinan yang kurang

efektif, hubungan kerja yang kurang komunikatif dan kurang harmonis, kurang

adanya kesehjahteraan, kurang adanya motivasi, dan kurang adanya kepuasan

kerja yang dirasakan para guru.

Kenyataan tersebut di atas diperkuat sebagaimana yang disampaikan oleh

Kasmir dalam bukunya beliau menyebutkan ada beberapa faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan dan keahlian, pengetahuan,

rancangan kerja, kepribadian, motivasi kerja, kepemimpinan, gaya kepemimpinan,

budaya organisasi, kepuasan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen dan

disiplin kerja. 18

Dalam perkembangannya SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten

15 Mishan, “Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru SMA
Negeri di Kota Sibolga”, Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif , Vol. 1 No. 2, (2014), 1.
16 Laporan Hasil Penilaian Kinerja Guru (PKG) SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten
Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018 oleh Pengawas SMK Kabupaten Wonogiri.
17 Waloyo, wawancara dan survei siswa, Purwantoro, Kab. Wonogiri, 24 Januari 2018.
18 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (Jakarta: PT. Rajagrafindo
Persada, 2016), 189.`



Wonogiri yang didirikan pada tahun 2001 mengalami perkembangan yang

berangsur-angsur megalami peningkatan. Berawal dari murid yang hanya 12

orang, pada akhir tahun pelajaran 2017/2018 ini sudah mencapai 432 orang.

Awalnya membuka 1 program jurusan saja yakni Teknik Kendaraan Ringan

(TKR) dan sekarang sudah bertambah 2 program keahlian, yaitu Tata Busana

(TB) dan Teknik Sepeda Motor (TSM). Karena 3 program keahlian tersebut

diharapkan bisa menjawab harapan masyarakat untuk bisa menyekolahkan putra-

putrinya dalam menghadapi era persaingan global. 19

Disamping itu juga makin bertambahnya ketersediaan sarana dan

prasarana belajar, baik itu berupa alat praktik ataupun berupa bangunan gedung.

Tambahan sarana dan prasarana tersebut ada yang melalui pembiayaan dari dana

komite dan ada juga yang melalui bantuan pemerintah. Karena saat ini pemerintah

sudah mulai memikirkan untuk bisa meratakan bantuannya bukan hanya untuk

sekolah negeri akan tetapi juga menyalurkan bantuan kepada sekolah yang

didirikan oleh yayasan.20

Dengan bertambahnya kuantitas murid dan makin terwujudnya

ketersediaan sarana dan prasarana yang ada baik berupa alat praktik maupun

gedung yang nyaman, seharusnya menjadikan kualitas pelayanan terhadap siswa-

siswi semakin meningkat. Apalagi SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri adalah SMK yang bercorak khusus agama Islam sehingga

menjadi nilai tambah dalam rangka menarik minat masyarakat. Namun hal

tersebut di atas tidak serta merta menjadikan  kinerja para guru  menjadi baik.

Ditambah hampir sebagian besar guru sudah sertifikasi. Akhirnya muncul asumsi

pada setiap individu bahwa guru mendapatkan gaji secara rutin setiap bulannya,

meskipun guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya entah dengan baik atau

tidak.

Terkait pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri adalah satu-satunya

sekolah swasta yang mempunyai keunikan berlatar belakang pendidikan Islam

yang tidak dimiliki oleh sekolah lain di sekitar distrik Purwantoro Kabupaten

Wonogiri. Karena di sekitar distrik Purwantoro mayoritas sekolahnya adalah

19 Imron Rosidi, wawancara dengan Kepala Sekolah, Purwantoro Kab. Wonogiri, 22 Januari 2018.
20 Sucipto, wawancara dengan Waka Sarpras, Purwantoro Kab. Wonogiri, 24 Januari 2018.



negeri. Dan untuk mempertahankan eksistensi sekolah tentu saja membutuhkan

kinerja guru yang baik dan memerlukan budaya organisasi dan motivasi kerja

yang baik pula. Sehingga SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten

Wonogiri bisa memberikan sumbangsih terhadap pendidikan bangsa Indonesia

yang berkemajuan. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa

besar kontribusi budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK

Muahmmadiyah 5 Purwantoro Tahun Pelajaran 2017/2018.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tergerak untuk

melakukan  penelitian dengan judul: “ Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi

Kerja terhadap Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten

Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri ?

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri ?

3. Apakah budaya organisasi dan motivasi kerja secara bersama-sama

berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru

di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri ?

2. Untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja guru

di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri?

3. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi dan motivasi kerja secara

bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5

Purwantoro Kabupaten Wonogiri?



D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis

a. Mengembangkan ilmu di bidang Manajemen Pendidikan khususnya

mengenai budaya organisasi.

b. Mengembangkan ilmu di bidang Manajemen Pendidikan khususnya

mengenai motivasi kerja.

c. Mengembangkan ilmu di bidang Manajemen Pendidikan khususnya

mengenai kinerja guru.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat dijadikan referensi untuk memperbaiki budaya organisasi dan motivasi

kerja sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja guru oleh Kepala Sekolah

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri.

b. Dapat digunakan sebagai informasi untuk melakukan penilaian terhadap

kinerja guru oleh Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri.

c. Dapat digunakan sebagai sumber rujukan untuk penelitian lebih lanjut

mengenai kinerja guru.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh kesimpulan yang utuh dan terpadu maka pembahasan

yang disajikan terbagi ke dalam beberapa bab. Masing-masing bab terdiri dari

beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Bab I Pendahuluan adalah bab pertama dari tesis yang mengantarkan  pembaca

untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa dan mengapa

penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu dalam pendahuluan  memuat: Latar

Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,

Sistematika Pembahasan.

Bab II : Landasan Teori

Bab kedua adalah bagian tesis yang menekankan pada aspek elaborasi teori dan

riset terdahulu. Bagian ini amat penting untuk menunjukkan bahwa mahasiswa



memiliki landasan ilmiah dalam melakukan penelitian. Masing-masing bab terdiri

dari beberapa sub bab, dengan rincian sebagai berikut : Kajian Terdahulu yang

relevan, Landasan Teori, Kerangka Berfikir dan Hipotesis Penelitian.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab ini dijelaskan secara rinci tentang metode dan teknik yang digunakan

dalam melakukan penelitian di lapangan. Sebisa mungkin untuk menghindari

pembahasan yang terlalu teoretis, seperti yang biasa tertulis di buku teks atau

diktat metodologi penelitian. Karena itu, penulisan bab ini harus lebih operasional

‘siap pakai’, dengan menggunakan bahasa sendiri yang selaras dengan fokus

penelitian. Adapun urutannya sebagai berikut :

Rancangan Penelitian, Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel,

Lokasi, Populasi, Sampel, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian,

Tahap-tahap Penelitian dan Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian

Bab ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai inti dari penelitian mengingat di sinilah

kondisi riil di lapangan dan hasil penelitian dipaparkan. Bab ini mengetengahkan

di sinilah kondisi riil yang diteliti sekaligus permasalah yang dihadapi. Adapun

urutan sub-babnya adalah sebagai berikut: Deskripsi Data Umum, Deskripsi Data

Khusus, Uji Prasyarat Analisis dan Uji Hipotesis.

Bab V : Pembahasan

Bab ini merupakan analisis dari hasil penelitian, terdapat sub bab Pembahasan

Hasil Penelitian

Bab VI : Penutup

Penutup adalah bab terakhir yang ada di dalam tesis . Bab ini merumuskan ulang

dan menyimpulkan dari jawaban rumusan masalah penelitian. Selain itu, perlu

juga dibuatkan saran atau rekomendasi praktis terkait dengan temuan penelitian

dan juga penjelasan singkat tentang keterbatasan penelitian. Adapun detail

pembahasan tentang masing-masing subbabnya adalah sebagai berikut:

Kesimpulan dan Saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Terdahulu

Dari beberapa penelitian terdahulu didapatkan hasil penelitian

diantaranya, yang pertama Irva Yunita21,  tesis ini membahas “Pengaruh

Budaya Organisasi dan Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Pustakawan di

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”. Budaya organisasi dan

komunikasi organisasi memiliki peranan penting dalam pencapaian kinerja

seorang pustakawan. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui

seberapa baik budaya organisasi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta. (2) Untuk mengetahui seberapa baik komunikai organisasi di

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (3) Untuk mengetahui seberapa

baik kinerja pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (4)

Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pustakawan di

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (5) Untuk mengetahui pengaruh

komunikasi organisasi terhadap kinerja pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta. (6) Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan

komunikasi organisasi secara bersama-sama terhadap kinerja pustakawan di

Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian ini memiliki dua variabel independen yaitu budaya organisasi

dan komunikasi organisasi, serta satu variabel dependen yaitu kinerja pustakawan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknis analisis data

menggunakan rumus mean, regresi linier sederhana dan regresi linier berganda.

Penelitian ini juga disebut penelitian populasi, karena seluruh populasi yang

berjumlah 21 pustakawan digunakan sebagai responden. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa, (1) Budaya Organisasi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta sudah baik, dengan total nilai rata-rata sebesar 2,7908. (2)

Komunikasi Organisasi di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah

baik, dengan total nilai rata-rata sebesar 2,956. (3) Kinerja pustakawan di

21 Irva Yunita, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja
Pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta”, (Master Tesis, UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta, 2016).
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Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sudah baik, dengan total nilai rata-

rata sebesar 2,977. (4) Ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja

pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nilai

koefisien determinasi sebesar 66,9%. (5) Ada pengaruh komunikasi organisasi

terhadap kinerja pustakawan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

dengan nilai koefisien determinasi sebesar 66,2%. (6) Ada pengaruh budaya

organisasi dan komunikasi organisasi secara bersama terhadap kinerja pustakawan

di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan nilai koefisien

determinasi sebesar 74,3%.

Dalam penelitian di atas terdapat persamaan yaitu budaya organisasi

sebagai variabel independen, sedangkan perbedaannya adalah kinerja karyawan

sebagai variabel dependen, sedangkan penelitian ini kinerja guru sebagai variabel

dependen.

Yang kedua adalah Riski Syandri Pratama.22 Tesis dengan judul

“Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja

Organisasi” memaparkan bahwa Sumber Daya Manusia merupakan salah satu

faktor penting dalam suatu organisasi. Pegawai atau karyawan dalam sebuah

organisasi merupakan faktor penting bagi peningkatan produktifitas guna

menunjang kemajuan organisasi. Setiap organisasi mempunyai ciri khas yang

membedakan satuorganisasi dengan organisasi lainnya, ciri khas tersebut yang

dinamakan Budaya Organisasi. Suatu organisasi yang memiliki budaya yang kuat

akan menghasilkan kinerja yang baik dalam jangka panjang.

Selain budaya komitmen dari organisasi menjadi suatu tolak ukur

keberhasilan kinerja dari suatu organisasi. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK) adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka

mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Dalam melaksanakan

tugas dan fungsinya, PPATK terdiri dari Pegawai PPATK, Pegawai dipekerjakan,

dan Pegawai Kontrak, dilihat dari keberagaman tersebut apakah terdapat pengaruh

dari budaya dan komitmen organisasi dari asal usul instansi pegawai yang berada

di PPATK terhadap kinerja organisasi PPATK. Penelitian ini bertujuan untuk

22 Riski Syandri Pratama, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap
Kinerja Organisasi” (Masters Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2009).



melihat pengaruh budaya organisasi dan komitmen organisasi terhadap kinerja

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan baik secara parsial maupun

simultan.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan pengujian

instrumen penelitian menggunakan analisis faktor untuk melihat validitas

instrumen penelitian, pengujian reliabilitas instrumen penelitian, serta pengujian

normalitas untuk melihat distribusi data dalam variabel penelitian. Hasil pengujian

pada penelitian ini didapatkan pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi

oleh variabel budaya organisasi dan komitmen organsasi. Pengujian hipotesis

secara parsial didapatkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05

dikatakan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja

organisasi, sedangkan pada komitmen organisasi tingkat signifikansinya sebesar

0,802 > 0,05 sehingga dikatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh

signifikan terhadap kinerja organisasi.

Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu adanya variabel

independen yakni budaya organisasi dan yang membedakan adalah variabel

komitmen organisasi sebagai variabel yang independen sedangkan penelitian ini

menggunakan motivasi kerja sebagai variabel independen dan kinerja organisasi

sebagai variabel dependen.

Yang ketiga adalah Parluhutan23 meneliti pengaruh budaya organisasi dan

motivasi kerja guru di SMK Negeri Kota Sibolga untuk mengukur besar dan

kecilnya kinerja guru di sekolah tersebut. Pada saat dilakukan survey di SMK

Negeri di Kota Sibolga ditemukan kurangnya motivasi kerja dan komitmen

organisasi sebahagian guru, serta lemahnya budaya organisasi yang dianut warga

sekolah. Hal ini dilihat dari pakaian seragam guru, kehadiran guru kesekolah,

ketepatan waktu mengajar masuk ke kelas, serta sarana pendukung yang

menunjang keberhasilan guru dalam mengajar tidak dilengkapi sebagian guru.

Perangkat pembelajaran, sarana belajar maupun metode pembelajaran

merupakan rangkaian pendukung yang akan menunjang keberhasilan

pembelajaran. Penelitian ini bertujuan mengukur besarnya pengaruh budaya

23 Parluhutan, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru yang
Dimediasi oleh Komitmen Organisasi pada SMK Negeri di Kota Sibolga” (Master Thesis,
Universitas Terbuka, 2014).



organisasi dan motivasi kerja guru, terhadap kinerja guru melalui komitmen

organisasi lnstrumen berbentuk kuesioner digunakan sebagai alat untuk

mendeteksi responden dengan menggunakan teknik sampling menggunakan

rumus Slovin dengan populasi sebanyak 190 guru SMK Negeri di Kota Sibolga

diambil sejumlah 66 responden.

Pengumpulan data dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu antara bulan

Februari 2014 sampai dengan pertengahan bulan Maret 2014 . Variabel yang

digunakan adalah budaya organisasi dan motivasi kerja guru sebagai variabel

independen, dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening serta variabel

kinerja guru sebagai variabel dependen. Data dianalisis menggunakan analisis

jalur (Path Analyze), Uji t, Uji F dan Uji determinasi. Hasil analisis data

menunjukkan bahwa budaya organisasi, motivasi kerja guru dan komitmen

organisasi secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan dan positif

terhadap kinerja guru. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa

budaya organisasi dan motivasi kerja guru dan komitmen organisasi memberikan

pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi

lebih kuat secara langsung terhadap kinerja guru dari pada melalui komitmen

organisasi, dengan persentase 27,2 berbanding 8,29, sehingga variabel komitmen

organisasi kurang signifikan sebagai variabel intervening. Di sisi lain hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru

secara langsung lebih kuat dari pada melalui komitmen organisasi, dengan

persentase sebesar 30,2 berbanding 9,91. sehingga komitmen organisasi kurang

signifikan sebagai mediasi. Dari penelitian tersebut dapat diberikan gambaran

bahwa kinerja  dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: budaya organisasi,

komitmen organisasi, komunikasi organisasi, motivasi kerja.

Terdapat persamaan dalam penelitian di atas yaitu variabel budaya

organisasi dan motivasi kerja sebagai variabel independen dan varibel kinerja

guru sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah adanya mediasi

variabel komitmen organisasi.

Adapun posisi dan peranan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah

meneliti pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja guru di



SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro di Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran

2017/2018. Setelah diketahui adanya pengaruh adanya variabel bebas terhadap

variabel terikat, maka ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait dalam rangka untuk

meningkatkan kinerja guru.

B. Landasan Teori

1. Kinerja Guru

a. Pengertian Kinerja Guru

Kinerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan “performance”, yang

berarti tampilan kerja, unjuk kerja, wujud kerja. Kinerja merupakan suatu kegiatan

yang dilakukan seseorang dalam melaksanakan, menyelesaikan tugas serta

tanggung jawabnya sesuai dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan.24

Atau secara sederhana kinerja dapat diartikan suatu unjuk kerja seseorang yang

ditunjukkan dalam penampilan, perbuatan, dan prestasi kerjanya sebagai

akumulasi dari kompetensi yang dimilikinya.25 Kinerja diartikan sebagai tingkat

atau derajat pelaksanaan tugas seseorang atas dasar kompetensi yang dimilikinya.

Istilah kinerja tidak dapat dipisahkan dengan bekerja karena kinerja merupakan

hasil dari proses bekerja. Sebagaimana dikemukakan oleh Smith, kinerja adalah

”...output drive from processes, human or otherwise”, jadi kinerja merupakan

hasil atau keluaran dari suatu proses.26

Kinerja merupakan hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam

menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan dalam suatu

periode tertentu. George dan Jones, menyatakan bahwa kinerja adalah,

”performance is an evaluation of the results of a person behaviour. It involves

determining how well or poorly a person has accomplished a task or done a job.”

Kinerja sebagai suatu penilaian atas hasil perilaku individu yang di dalamnya juga

24 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 45.
25 E. Mulyasa, Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
2013), 88.
26 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS dan KBK,
(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 135-136.



termasuk bagaimana pengukuran baik dan buruknya tindakan  individu tersebut

dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaannya.27

Secara definitif Bernadine dan Rusel dalam Uhar Suharsaputra

mengemukakan kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Menurut Mangkunegara

dalam Uhar Suharsaputra mendefinisikan kinerja adalah hasil kerja secara

berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.28

Menurut Moeheriono pengertian kinerja atau performance merupakan

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang

dituangkan melaui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui

dan di ukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria

atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi.29 Menurut

Mangkunegara dalam Sulistiyani dan Rosidah mendefinisikan kinerja adalah hasil

kerja yang secara berkualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan

kepadanya. Sulistiyani dan Rosidah menyatakan kinerja seseorang merupakan

kombinasi dari kemampuan, usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil

kerjanya.30

Sedangkan menurut Kasmir,  menuturkan pengertian kinerja adalah hasil

kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan

tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode tertentu.31

27 George Jennifer M. and Gareth R. Jones, Organizational Behavior, Third Edition. Upper Saddle
River, (New Jersey: Pearson  Education, Inc., 2002), 176.
28 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 145.
29 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2012),
9.
30 Rosidah dan Sulistiyani, Pemimpin Dan Kepemimpinan, (Jakarta: PT. Grafindo Persaada, 2003),
223.
31 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia :Teori dan Praktik (Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2016), 182.



Allah Tabaraka Wata’ala berfirman dalam Surah At Taubah, ayat 105 :

وَن إِلَٰى ۡلُمۡؤِمنُونَۖ ٱوَ ۥَعَملَُكۡم َوَرُسولُھُ ٱفََسیََرى ۡعَملُواْ ٱَوقُلِ  َوَستَُردُّ
لِِم  َدةِ ٱوَ ۡلَغۡیبِ ٱَعٰ ھَٰ ١٠٥فَیُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُۡم تَۡعَملُوَن لشَّ

Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu
itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui
akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada
kamu apa yang telah kamu kerjakan.32

Sementara itu Lijan Poltak Sinambela mengemukakan bahwa kinerja

pegawai didefinisikan sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan sesuatu

keahlian tertentu. Sedangkan menurut Rivai Bisri, bahwa kinerja adalah hasil atau

tingkat keberhasilan seseorang atau keseluruhan selama periode tertentu di dalam

melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar

hasil kerja, target kerja atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih

dahulu dan telah disepakati bersama.33

Jika diaplikasikan dalam dunia pendidikan maka kinerja disini merupakan

hasil kerja yang dapat dicapai oleh seluruh warga di lembaga pendidikan yang

bersangkutan dengan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan

kelembagaan yang telah ditetapkan. Sedangkan, kinerja guru adalah kemampuan

seorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan

bertanggung jawab atas peserta didik dibawah bimbingannya dengan

meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Oleh karena itu, kinerja guru dapat

diartikan sebagai suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan seorang guru

dalam menjalankan tugasnya di sekolah serta menggambarkan adanya suatu

perbuatan yang ditampilkan guru dalam atau selama melakukan aktivitas

pembelajaran.34

Penilaian kinerja adalah evaluasi yang sistematis terhadap pekerjaan yang

telah dilakukan oleh karyawan dan ditujukan untuk pengembangan.35 Menurut

Siswanto penilaian kinerja adalah suatu kegiatan yang dilakukan manajemen atau

penyedia. Penilai untuk menilai kinerja tenaga kerja dengan cara membandingkan

32 Al-Qur’an, 9:105.
33 Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai Teori, Pengukuran dan Implikasi, (Yogyakarta: Graha
Ilmu,2012), 5-6.
34 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 54.
35 Hasibuan, H. Malayu, Manajemen Sumberdaya Manusia, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), 87.



kinerja atas kinerja dengan uraian deskripsi pekerjaan dalam suatu periode

tertentu biasanya setiap akhir tahun.36

Berkaitan dengan kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan belajar

mengajar, terdapat Tugas Keprofesionalan Guru menurut Undang-undang

Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 pasal 20 (a) tentang guru dan dosen yaitu

merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu,

serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran.37

Di Indonesia ditetapkan ada sepuluh kompetensi yang harus dimiliki oleh

guru sebagai instructional leader yaitu: 1)memiliki kepribadian ideal sebagai

guru, 2)penguasaan landasan kependidikan, 3)menguasai bahan pengajaran, 4)

kemampuan menyusun program pengajaran, 5)kemampuan melaksanakan

program pengajaran, 6)kemampuan menilai hasil dan proses belajar mengajar,

7)kemampuan menyelenggarakan program bimbingan, 8)kemampuan

menyelenggarakan administrasi sekolah, 9)kemampuan bekerjasama dengan

sejawat, 10)kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan

pengajaran.38

Guru adalah “seorang yang mempunyai gagasan yang harus diwujudkan

untuk kepentingan anak didik, sehingga menunjang hubungan sebaik-baiknya

dengan anak didik, sehingga menjunjung tinggi, mengembangkan dan

menerapkan keutamaan yang menyangkut agama, kebudayaan dan keilmuan”.39

Guru merupakan orang yang bekerja pada bidang pendidikan dan

pengajaran yang ikut bertanggung jawab dalam membantu anak-anak mencapai

kedewasaan masing-masing sesuai dengan potensi dirinya.40 Guru merupakan

komponen manusiawi dalam proses belajar mengajar yang sangat berperan dalam

mengantarkan siswa-siswanya pada tujuan pendidikan yang telah ditentukan.

Gurulah yang memikul tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalan program

pengajaran. Oleh karena itu, mengajar adalah pekerjaan profesional karena

36 Siswanto Sastrohadiwiryo. B., Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif
dan Operasional, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003) , 231.
37 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005. Pasal 20 Tentang Guru dan Dosen
38 Depdikbud, Petunjuk Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Dirjendikdasmen, 1990),91.
39 Syafruddin dan Basyiruddin Usman, Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum, (Jakarta:
Ciputat Press, 2003), 8.
40 H. Hadari Nawawi, Organisasi Sekolah dan Pengelolaan Kelas Sebagai Lembaga Pendidikan,
(Jakarta: Gunung Agung, 1985), 123.



menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang

harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi

kemaslahatan orang lain.

Kinerja pengajar atau guru adalah perilaku atau respon yang memberi hasil

yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi suatu

tugas. Kinerja tenaga pengajar atau guru menyangkut semua kegiatan atau tingkah

laku yang dialami tenaga pengajar, jawaban yang mereka buat, untuk memberi

hasil atau tujuan.41

Upaya-upaya meningkatkan kinerja guru sebaiknya dikelola dengan baik

untuk mewujudkan hasil yang baik pula. Peningkatan kinerja guru ini pada

dasarnya diarahkan pada peningkatan kegiatan belajar mengajar, agar guru lebih

mampu menciptakan iklim proses belajar mengajar yang kondusif, sehingga

mampu mewujudkan produktifitas pendidikan yang bermutu. Kinerja guru untuk

mampu mewujudkan peningkatan kegiatan belajar mengajar yang kondusif

demikian, tentunya memerlukan berbagai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap

yang kesemuanya harus dikembangkan dan ditingkatkan.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan

bahwa kinerja guru adalah prestasi yang dicapai oleh seorang guru dalam

mengelola dan melaksanakan tugas pendidikan dan pengajaran sesuai dengan

ukuran yang berlaku bagi pekerjaannya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Supaya kinerja guru mampu mewujudkan peningkatan kegiatan belajar

mengajar yang kondusif, tentunya memerlukan berbagai pengetahuan,

ketrampilan, dan sikap yang kesemuanya harus dikembangkan dan ditingkatkan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja baik hasil maupun perilaku

kerja adalah42:

1) Kemampuan dan keahlian, merupakan kemampuan atau skill yang dimiliki

seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan. Semakin memiliki kemampuan

dan keahlian maka akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara benar.

41 Martinis Yamin dan Maisah, Standarisasi Kinerja Guru, (Jakarta: Persada Press, 2010), 87.
42 Kasmir, Manajemen Sumber Daya, 189.



2) Pengetahuan, maksudnya adalah pengetahuan tentang pekerjaan. Seseorang

yang memiliki pengetahuan tentang pekerjaan secara baik akan memberikan

hasil pekerjaan yang baik, demikian pula sebaliknya, jika seseorang tidak atau

kurang memiliki pengetahuan tentang pekerjaannya, maka pasti akan

mengurangi hasil atau kualitas pekerjaannya yang pada akhirnya akan

mempengaruhi kinerjanya.

3) Rancangan kerja, jika suatu pekerjaan memiliki rancangan yang baik, maka

akan memudahkan untuk menjalankan pekerjaan tersebut secara tepat dan

benar.

4) Kepribadian, seseorang yang memiliki kepribadian atau karakter yang baik,

akan dapat mengerjakan pekerjaan secara sungguh-sungguh penuh tanggung

jawab sehingga hasil pekerjaannya juga baik.

5) Motivasi Kerja, motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk

melakukan pekerjaan. Jika seseorang memiliki dorongan yang kuat dari

dalam dirinya atau dorongan dari luar dirinya, maka orang tersebut akan

terangsang atau terdorong untuk melakukan sesuatu dengan baik.

6) Kepemimpinan, kepemimpian merupakan perilaku seorang pemimpin dalam

mengatur, mengelola dan memerintah bawahannya untuk mengerjakan

sesuatu tugas dan tanggung jawab yang diberikannya.

7) Gaya Kepemimpinan, merupakan gaya atau sikap seorang pemimpin dalam

menghadapi atau memerintah bawahannya.

8) Budaya Organisasi, merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang

berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-

kebiasaaan  atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan

diterima secara umum serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu

perusahaan atau organisasi.

9) Kepuasan Kerja, merupakan perasaan senang atau gembira, atau perasaan

suka seseorang sebelum dan setelah melakukan suatu pekerjaan.

10) Lingkungan Kerja, merupakan suasana atau kondisi di sekitar lokasi tempat

bekerja.

11) Loyalitas, merupakan kesetiaan karyawan untuk tetap bekerja dan membela

perusahaan di mana tempatnya bekerja.



12) Komitmen, adalah kepatuhan karyawan untuk menjalankan kebijakan atau

peraturan perusahaan dalam bekerja.

13) Disiplin Kerja, merupakan usaha karyawan untuk menjalankan aktivitas

kerjanya secara sungguh-sungguh.

Sedangkan menurut Ondi Saondi dan Aris Suherman43 faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja guru yaitu:

1) Kepribadian dan dedikasi, setiap guru memiliki kepribadian masing-masing

sesuai dengan ciri-ciri yang mereka miliki. Kepribadian guru tercermin dalam

sikap dan perbuatannya dalam membina dan membimbing anak didik. Semakin

baik kepribadian guru, semakin baik dedikasinya dalam menjalankan tugas

tugas dan tanggungjawabnya sebagai guru.

2) Pengembangan profesi, pengembangan profesi guru merupakan hal yang

penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan beratnya

tuntutan yang terhadap profesi guru.

3) Kemampuan, secara umum faktor kemampuan ini terbagi menjadi 2 yaitu

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge and skill).

Seorang guru harus memiliki kedua kemampuan tersebut agar dapat

menyelesaikan jenjang pendidikannya dan memiliki kemampuan dalam

mengajar  mata pelajaran yang diampunya.

4) Komunikasi, guru dalam proses pelaksanaan tugasnya perlu diperhatikan

hubungan dan komunikasi baik antara guru dengan kepala sekolah, guru

dengan guru, guru dengan siswa dan guru dengan personalia lainnya di

sekolah.

5) Faktor motivasi, motivasi terbentuk dari sikap karyawan dalam menghadapi

situasi kerja. Motivasi bagi guru sangat penting untuk mencapai visi dan misi

institusi pendidikan. Menjadi dosen atau guru hendaknya memiliki motivasi

yang terbentuk dari awal (by plan) bukan karena keterpaksaan atau kebetulan

(by accident).

6) Hubungan dengan masyarakat, sekolah merupakan lembaga sosial yang tidak

dapat dipisahkan dari masyarakat lingkungannya, sebaliknya masyarakat pun

43 Ondi Saondi dan Aris Suherman, Etika Profesi Keguruan, (Bandung: PT Refika Aditama,
2012), 24.



tidak dapat dipisahkan dari sekolah karena keduanya memiliki kepentingan,

sekolah merupakan lembaga yang mendapat mandat untuk mendidik, melatih,

dan membimbing generasi muda bagi peranannya di masa depan, sementara

masyarakat merupakan pengguna jasa pendidikan.

7) Kedisiplinan, kedisiplinan sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan

kewajibannya sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing siswa. Disiplin yang

tinggi akan mampu membangun kinerja yang profesional sebab dengan

pemahaman disiplin yang baik, guru mampu mencermati aturan-aturan dan

langkah strategis dalam melaksanakan  proses belajar mengajar

8) Kesejahteraan, faktor kesejahteraan menjadi salah satu yang mempengaruhi

kinerja guru didalam meningkatkan kualitasnya, sebab lebih sejahteranya

seseorang makin tinggi kemungkinan untuk meningkatkan kinerjanya.

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa faktor-faktor yang

mempengaruhi kinerja guru antara laian: 1) Pengetahuan, 2) Motivasi Kerja, 3)

Kepribadian, 4) Budaya Organisasi, 5) Kedisiplinan, 6) Kepemimpinan, 7)

Kepuasan Kerja, 8) Kesejahteraan.

c. Indikator Kinerja

Dalam melakukan penilaian kinerja memang memerlukan suatu teknik

yang tepat, sehingga hasil pengukuran juga menghasilkan hasil yang tepat dan

benar. Bukan hanya itu, dengan mekanisme teknik pengukuran yang baik akan

memberikan gambaran terhadap hasil kinerja sesungguhnya dan secara

keseluruhan baik kinerja individu maupun organisasi.

Untuk mengukur kinerja karyawan dapat digunakan beberapa subvariabel

mengenai kinerja yakni; kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya,

kebutuhan akan pengawasan, dan hubungan antar perseorangan.44

Adapun penjelasan dari masing-masing sub variabel tersebut adalah :

1) Kualitas (mutu), pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan melihat kualitas

(mutu) dari pekerjaan yang dihasilkan melalui proses tertentu. Dengan kata

lain bahwa kualitas merupakan tingkatan dimana proses atau hasil dari

penyelesaian suatu kegiatan mendekati titik kesempurnaan.

44 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia , 208.



2) Kuantitas (jumlah), kuantitas merupakan produksi yang dihasilkan oleh

seseorang. Dapat ditunjukkan dalam bentuk satuan uang, jumlah unit, atau

jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan.

3) Waktu (jangka waktu), lebih mengarah kepada ketepatan waktu dimana

kegiatan tersebut dapat diselesaikan, atau suatu hasil produksi dapat dicapai

dengan batas waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

4) Penekanan biaya, biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas sudah

dianggarkan sebelum aktivitas dijalankan. Artinya dengan biaya yang sudah

dianggarkan tersebut merupakan sebagai acuan agar tidak melebihi dari yang

sudah dianggarkan.

5) Pengawasan, hampir seluruh jenis pekerjaan perlu melakukan dan

memerlukan pengawasan terhadap pekerjaan yang sedang berjalan.

6) Hubungan antar karyawan, penilaian kinerja seringkali dikaitkan dengan

kerjasama atau kerukunan antar karyawan dan antar pimpinan. Hubungan ini

seringkali juga dikatakan sebagai hubungan antar perseorangan. Dalam

hubungan ini diukur apakah seorang karyawan mampu untuk

mengembangkan perasaan saling menghargai, niat baik dan kerjasama antara

karyawan yang satu dengan karyawan yang lainnya.

Sedangkan menurut Hamzah B.Uno45 subvariabel dari kinerja guru adalah:

1) Kualitas kerja, indikatornya meliputi perencanaan program pengajaran

dengan tepat, penilaian hasil belajar, kehati-hatian dalam penyampaian

materi, penerapan hasil penelitian dalam pembelajaran.

2) Kecepatan/ketepatan kerja, indikatornya meliputi menerapkan hal-hal baru

atau update dalam pembelajaran, memberikan materi ajar sesuai dengan

karakteristik siswa, memyelesaikan program pengajaran sesuai  kalender

akademik.

3) Inisiatif dalam bekerja, indikatornya meliputi penggunaan media

pembelajaran, menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran,

mengadmistrasikan sekolah dengan baik, menciptakan hal-hal baru yang lebih

efektif dalam menata administrasi sekolah.

45 Hamzah B. Uno, Teori Motivasi dan Pengukurannya, Analisis di Bidang Pendidikan, (Jakarta :
Bumi Aksara, 2016), 93.



4) Kemampuan Kerja, indikatornya meliputi kemampuan dalam memimpin

kelas, kemampuan mengelola KBM, mampu melakukan penilaian hasil

belajar siswa,  menguasai landasan pendidikan.

5) Komunikasi, indikatornya meliputi dapat melaksanakan bimbingan belajar,

mengomunikasikan hal yang baru dalam pembelajaran, menggunakan

berbagai teknik dalam pengelolaan KBM, terbuka dalam menerima masukan

untuk perbaikan pembelajaran.

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa subvariabel kinerja guru

adalah: 1) Kualitas kerja, 2) Kecepatan/ketepatan kerja, 3) Inisiatif dalam kerja, 4)

Kemampuan kerja, 5) Komunikasi.

d. Penilaian Kinerja Guru

Penilaian kinerja adalah membandingkan antara prestasi aktual bawahan

dengan standar yang telah ditetapkan, menilai kemajuan bawahan dan merancang

rencana pengembangan.46 Pengertian ini sejalan dengan pendapat dari Ruky yang

menyatakan penilaian kinerja adalah membandingkan hasil yang sebenarnya

diperoleh dengan yang direncanakan. 47

Manfaat penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki kinerja, memberikan

umpan balik tentang kualitas kinerja dan kemudian mempelajari kemajuan

perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja. Manfaat penilaian kinerja guru

diantaranya digunakan untuk perbaikan kinerja guru, sebagai dasar pengambilan

keputusan tentang penempatan kerja guru dan promosi dan pemberhentian guru.

Secara umum penilaian kinerja memiliki tujuan yaitu:

1) Untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja, dengan Memberikan

batuan agar pekerja menggunakan potensinya secara maksimal dalam

melaksanakan misi organisasi/ perusahaan.

2) Untuk menghimpun dan mempersiapkan informasi bagi pekerja dan para

manajer dalam membuat keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan

bisnis organisasi/perusahaan.

46 Desler, Manajemen Personal: Teknik dan Konsep Modern, Alih Bahasa Agus Darma, (Jakarta:
Erlangga, 1984), 86.
47 Ahmad S. Ruky, Sistem Manajemen Kinerja (Performance Manajemen System): Panduan
Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima, (Jakarta: Gramedia, 2001),158.



3) Untuk menyusun inventarisasi SDM di lingkungan organisasi/ perusahaan.

4) Untuk meningkatkan motivasi kerja.48

Menurut Husaini Ustman, tujuan penilaian kinerja adalah:49

1) Lebih menjamin objektivitas dalam pembinaan calon pegawai dan pegawai

berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja.

2) Memperoleh bahan-bahan pertimbangan objektif (masukan) dalam

pembinaan capeg dan PNS dalam membuat kebijakan seperti promosi,

demosi, transfer (mutasi), hukuman, pemecatan, bonus, job design seperti job

enlargement, job enrichment, and job rotation.

3) Memberi masukan untuk mengatasi masalah yang ada, misalnya kurang

terampil atau kurang ketrampilan baru (untuk menentukan jenis pelatihan dan

pengembangan karir calon pegawai atau pegawai).

4) Mengukur validitas metode penilaian kinerja yang digunakan.

5) Mendiagnosa masalah-masalah organisasi.

6) Umpan balik bagi calon pegawai, pegawai, serta pemimpin.

Berdasarkan pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa penilaian kinerja

adalah membandingkan antara prestasi aktual bawahan dengan standar yang telah

ditetapkan dan menilai kemajuan bawahan dan merancang rencana

pengembangan. Adapun manfaat penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki

kinerja, memberikan umpan balik tentang kualitas kinerja dan kemudian

mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kinerja.

2. Budaya Organisasi

a. Pengertian Budaya Organisasi

Budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang ditemukan dan

dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu karena mempelajari dan menguasai

masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal, yang telah bekerja cukup baik

untuk dipertimbangkan secara layak dan karena itu diajarkan pada anggota baru

sebagai cara yang dipersepsikan, berpikir dan dirasakan dengan benar dalam

48 Hadari Nawawi, Majemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, (Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2011), 249.
49 Husaini Ustman, Manajemen, Teori, Praktik Dan Reset Pendidikan, (Jakarta:Rosdakarya, 2008),
459.



hubungan dengan masalah tersebut.50 Dalam pandangan Jeff Cartwright,  budaya

adalah penentu yang kuat dari keyakinan, sikap dan perilaku orang, dan

pengaruhnya dapat diukur melalui bagaimana orang termotivasi untuk merespons

pada lingkungan budaya mereka.51 Adapun penerapan budaya tersebut di dalam

organisasi maka menjadi budaya organisasi. Diantara para pakar mendefinisikan

budaya organisasi dengan cara beragam, karena masing-masing memberikan

tekanan sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Untuk itu membuat dan

menciptakan budaya organisasi yang sifatnya menarik amatlah penting. Oleh

karena itu perlu dipahami apa budaya organisasi itu.

Pengertian budaya organisasi menurut James L. Gibson adalah sebuah

pola asumsi dasar  yang cukup bekerja baik untuk dipertimbangkan layak dan

karena itu diajarkan kepada anggota baru sebagai cara yang benar untuk

mempersepsikan, berpikir, dan merasa dalam hubungannya dengan masalah

tersebut.52 Menurut Stephen P Robbins budaya organisasi adalah sebuah

persepsi umum yang dipegang oleh anggota organisasi tentang suatu sistem

keberartian bersama yang membedakan suatu organisasi dengan organisasi

lainnya 53 Adapun menurut Robert Kreitnet dan Angelo Kinicki budaya organisasi

adalah nilai-nilai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas perusahaan.54

Menurut Barry Phegan budaya organisasi adalah bagaimana orang merasa untuk

bisa melakukan pekerjaan dengan baik dan apa yang membuat peralatan

pendukung dengan orang bekerja bisa menyatu dalam suatu harmoni.55

Hal yang sama diungkapkan Mangkunegara yang menyatakan bahwa

budaya organisasi adalah “ seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai,

dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang dijadikan pedoman tingkah

50 Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, (San Fransisco:Jossey-Bass, 1997),
12.
51 Jeff Cartwright, Cultural Transformation, (London:Pearson Education Limited, 1999), 11.
52 James L.Gibson, John M. Ivancevich, and James. H. Donnelly Jr., Fundamentals of
Management (Boston: Mc. Graw – Hill Higher Education, 2000), 30.
53 Stephen P. Robbins, Organizational Behavior, (New Jersey : Prentice Hall International, 2003),
525.
54 Robert Kreitner and Angelo Kinicki, Organizational Behavior, (New York : Mac Graw-Hill
Higher Education, 2001),68.
55 Barry Phegan, Developing Your Company Culture,(Berkeley:Contex Press, Meidian Group, Inc.,
2000),1.



laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi  eksternal dan

internal.56

Dari berbagai pendapat para pakar tersebut tampak bahwa ada diantaranya

memberikan pengertian yang lebih bersifat filosofis, namun ada pula yang lebih

bersifat operasional.

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi

adalah filosofi dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-

nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan

sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norrma-norma, dan nilai-nilai tersebut

menjadi pegangan semua sumber daya manusia dalam organisasi untuk

melaksanakan kinerjanya.

b. Pentingnya Terbentuknya Budaya Organisasi

Budaya organisasi tidak muncul begitu saja, akan tetapi bila sudah muncul

maka budaya tersebut sukar untuk dipadamkan, artinya akan melekat dalam

organisasi tersebut. Kebiasaan, tradisi, dan cara-cara umum yang dilakukan

sebelumnya dan tingkat keberhasilan yang diperoleh dengan usaha keras tersebut.

Seorang pemimpin dengan gaya dan perilakunya bisa menciptakan nilai-nilai,

aturan-aturan kerja yang dipahami dan disepakati bersama, serta mampu

mempengaruhi atau mengatur perilaku individu-individu di dalamnya, sehingga

nilai-nilai tersebut menjadi sebuah perilaku panutan bersama, yaitu yang disebut

dengan budaya organisasi. Budaya organisasi bisa juga terbentuk karena di dalam

organisasi tersebut terjadi interaksi (pergaulan) antara individu (anggota yang

mempunyai latar belakang budaya masyarakat yang berbeda). Dalam interaksi

para individu akan terjadi saling memahami, mempelajari, bahkan saling

mempengaruhi perilaku yang dibawa dari budaya masyarakat darimana mereka

berasal.

Apabila budaya sudah terbentuk praktik-praktik di dalam organisasi

bertindak untuk mempertahankannya dengan memberikan kepada karyawan

seperangkat pengalaman yang serupa seperti adanya sumber daya manusia yang

56 Manahan P Tampubolon, Prilaku Keorganisasian (Jakarta:  Penerbit Ghia Indonesia. 2004),
190.



memperkuat budaya organisasi tersebut seperti mempertahankan suatu budaya

seperti praktik seleksi, tindakan manajemen puncak, dan metode sosialisasi:57

1) Seleksi, dalam keputusan final, seperti siapa kandidat yang akan dipekerjakan

sangat dipengaruhi oleh penilai, pengambil keputusan tentang seberapa

baiknya kandidat akan cocok dengan organisasi akan sangat berpengaruh

terhadap upaya pelestarian budaya organisasi.

2) Manajemen puncak, melalui keteladanannya dalam berperilaku dalam

menegakkan norma-norma yang ada akan menentukan tetap tegaknya budaya

yang telah disepakati.

3) Sosialisasi, yaitu proses yang mengadaptasikan para karyawan pada budaya

organisasi. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan sejak tahap pra kedatangan,

suatu kurun pembelajaran yang dilakukan sebelum karyawan baru bergabung

secara resmi dengan organisasi. Sosialisasi kemudian dilakukan pada tahap

perjumpaan, tahap di mana pegawai baru menyaksikan seperti apa sebenarnya

organisasi itu dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan

dapat berbeda. Tahap sosialisasi selanjutnya adalah tahap metamorfosis, suatu

tahap dalam proses sosialisasi dimana para pegawai baru menyesuaikan diri

pada nilai dan norma kelompok kerjanya.

Dari paparan di atas bisa disimpulkan  bahwa budaya organisasi dibentuk

melalui dua sumber utama, yaitu faktor eksternal dan faktor internal.58 Faktor-

faktor eksternal meliputi : 1) Faktor pasar, pasar merupakan lingkungan sosial dan

ekonomi yang menjadi sasarna layanan suatu organisasi, 2) Tipe layanan yang

dibutuhkan publik, 3) Variabel segmen, adalah rincian publik yang dilayani oleh

organisasi. Sedangkan faktor-faktor internal meliputi: 1) Nilai-nilai yang dianut

staf, yakni persepsi, 2) Nilai dan atribut organisasi, 3) Visi dan Misi Organisasi.

Dari hal-hal tersebut bisa diketahui betapa pentingya terbentuknya organisasi bagi

pelaku organisasi.

c. Indikator Budaya Organisasi

57 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, cet. ke-20, 2009), 257.
58Alo Liliweri, Sosiologi dan Komunikasi Organisasi,(Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 280.



Untuk lebih mendalami masalah budaya organisasi tentu diperlukan

pengetahuan subvariabel yang terkandung dalam budaya organisasi. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh Stephen P. Robbins, subvariabel budaya organisasi,

yaitu59 :

1) Inovasi dan Pengambilan Resiko (Innovation and Risk Taking)

Indikatornya meliputi kebebasan mengeluarkan ide, kebebasan mengambil

keputusan, berani menanggung resiko yang diterima

2) Perhatian pada Detil (Attention to Detail)

Indikatornya meliputi ketelitian dalam bekerja dan evaluasi kerja.

3) Orientasi Hasil (Outcome Orientation)

Indikatornya meliputi pemahaman dalam bekerja, hasil kerja, cara kerja.

4) Orientasi kepada Para Individu (People Orientation)

Indikatornya meliputi pembagian kerja, rekan kerja, pemberian reward.

5) Orientasi Tim (Team Orientation)

Indikatornya meliputi kerjasama tim dan dukungan dari rekan kerja.

6) Keagresifan (Aggressiveness)

Indikatornya meliputi persaingan sehat antar karyawan dan inisiatif kerja

7) Stabilitas (Stability)

Indikatornya meliputi iklim komunikasi yang sudah ada, kenyamanan

dalam bekerja, jenjang karir, dan hasil yang diterima

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa subvariabel budaya

organisasi meliputi : 1) Inovasi dan Pengambilan Resiko, 2) Perhatian pada

Detil, 3) Orientasi Hasil, 4) Orientasi kepada Para Individu, 5) Orientasi Tim, 6)

Keagresifan, dan 7) Stabilitas.

d. Inti Budaya Organisasi

Nilai-nilai ini bukan merupakan faktor, karena nilai lebih langsung

mengarah pada sifat budaya, yaitu merupakan kumpulan nilai-nilai. Nilai-nilai

yang menjadi dasar atau inti budaya organisasi dapat diukur sebagai berikut:

1) Asas tujuan, menunjukkan seberapa jauh anggota memahami tujuan yang

59 Stephen P. Robbins, Timothy A.Judge, Organizational Behavior-15th ed, (United States of
America: Pearson Education, Inc., 2013), 512.



hendak dicapai oleh organisasi.

2) Asas konsensus, menunjukkan seberapa jauh organisasi memberikan

kesempatan kepada anggota-anggota ikut serta dalam proses pengambilan

keputusan.

3) Asas keunggulan, menunjukkan seberapa besar kemampuan suatu organisasi

dalam menumbuhkan sikap anggota untuk selalu menjadi yang terbaik dan

berprestasi lebih baik dari yang sudah pernah dilakukan.

4) Asas kesatuan, menunjukkan suatu sikap yang dilakukan organisasi terhadap

anggotanya, yaitu dengan cara organisasi bersikap adil dan tidak melakukan

pemihakkan kepada kelompok tertentu di dalam organisasi.

5) Asas prestasi, menunjukkan sikap dan perlakuan organisasi terhadap prestasi

yang telah dilakukan anggotanya.

6) Asas empirik, menunjukkan sejauh mana organisasi mau menggunakan bukti

bukti empirik dalam pengambilan keputusan.

7) Asas keakraban, menunjukkan kondisi pergaulan sosial antar anggotadalam

organisasi dan kualitas hubungan anggota-anggotannya.

8) Asas integritas, menunjukkan sejauh mana organisasi mau bekerja dengan

sungguh-sungguh, jujur, terpercaya, mempunyai prinsip dan keyakinan kuat

dalam bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.60

e. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru

Merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan

dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaaan  atau

norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum serta

harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi.

Disamping itu juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yonavia

Latuny, memberikan kesimpulan bahwa budaya organisasi yang diterapkan pada

PT. Allianz Life Indonesia melalui frekuensi yang dilakukan, menunjukkan

variabel pengaruh budaya organisasi berada pada kategori tinggi. Budaya

organisasi berada pada kategori tinggi. Budaya organisasi memiliki hubungan

60 Achmad Ibnu Tamim,” Nilai-Nilai Budaya Organisasi”, Psikologi Kons. Industry Universitas
Islam Negeri Malang,Selasa, 20 Juli 2010 .



linier dengan, kinerja sehingga semakin baik budaya organisasi akan diikuti

dengan peningkatan kinerja karyawan kepada PT. Allianz Life Indonesia, hal ini

ditunjukkan pada nilai koefisien regresi variabel budaya organisasi yang bertanda

positif.61

Kepatuhan anggota organisasi untuk menuruti atau mengikuti kebiasaan

atau norma ini akan mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja organisasi.

Demikian pula jika tidak mematuhi kebiasaan atau norma-norma maka akan

menurunkan kinerja. Dengan demikian budaya organisasi mempengaruhi kinerja

seseorang.62

3. Motivasi Kerja

a. Pengertian Motivasi Kerja

Motivasi berasal dari kata motif sering diartikan sebagai tenaga penggerak

yang mempengaruhi kesiapan untuk mulai melakukan rangkaian kegiatan dalam

suatu perilaku.63 Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri

seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling, dan didahului dengan

tanggapan terhadap adanya tujuan.64 Disamping itu, motivasi juga dapat dinilai

sebagai suatu daya dorong (driving force) yang menyebabkan orang dapat

berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, motivasi menunjuk pada

gejala yang melibatkan dorongan perbuatan terhadap tujuan tertentu.65

Dorongan tersebut adalah gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Dengan

demikian, motif merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia

untuk bertingkah laku, dan dalam perbuatannya itu terdapat tujuan tertentu.

Wexley dan Yukl memberikan batasan mengenai motivasi sebagai “The process

by which behavior is energized and directed”. Ahli yang lain memberikan

kesamaan antara motif dan kebutuhan. Dari batasan tersebut bisa disimpulkan

61 Yonavia Latuny, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan
pada PT. Allianz Life Indonesia  di Denpasar”, E-Jurnal Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana,
Vol.02, No. 09, (2013), 648.
62 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, 191.`
63 Robert C. Beck, Motivation Theories and Principle, (New Jersy : Prentice Hall, Engelwood
Cliffs, 1990, 21.
64 Sardiman A.M, Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar, ( Jakarta: Radjawali, 1986), 73.
65 Harold Koontz & Heinz Weihrich, Management Nith Edition, ( New York: Mc. Graw Hill Book
Company, 1997), 411.



bahwa motivasi adalah sesuatu yang melatarbelakangi perbuatan individu untuk

mencapai tujuan tertentu.66

Adanya motif mengakibatkan munculnya motivasi. Untuk memahami apa

sesungguhnya motivasi seseorang dalam bekerja, para ahli manajemen perilaku

mengembangkan pengertian motivasi. Robbins menyatakan “motivation is the

willingness to do something and is conditioned by this action ability to

satisfy   some needs for the individual”.67 Berdasarkan uraian tersebut,

dapat dinyatakan bahwa  motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan

tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh

kemampuan upaya tersebut untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individu, maka

yang   perlu dilakukan oleh pimpinan adalah agar semangat kerja tetap

terpelihara, sehingga karyawan selalu memberikan motivasi yang tepat kepada

sumber daya manusia yang akhirnya pada mereka timbul keinginan bekerja

dengan baik sesuai dengan tuntutan dan keinginan organisasi.

Berbagai ciri yang diamati bagi seseorang yang memiliki motivasi kerja,

antara lain sebagai berikut : 1) kinerjanya tergantung pada usaha dan kemampuan

yang dimiliknya dibandikan dengan kinerja melalui kelompok, 2) memiliki

kemampuan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit, dan 3) seringkali

terdapat umpan balik yang kongkret tentang bagaimana seharusnya ia

melaksanakan tugas secara optimal, efektif, dan efisien.68

Dengan demikian motivasi kerja dapat diartikan sebagai penggerak atau

pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan

giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan

kepadanya.69

Apabila dikaitkan dengan pendidik atau guru itu sendiri maka dapat

disimpulkan bahwa motivasi kerja guru adalah penggerak atau pendorong

66 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung Pustaka Setia, 2010), 159.
67 Stephen P. Robbins, Organizational Behavioral : Concept, Controversies, and Aplicational,
(Englewood Clipffs: Prentice – Hall International, Inc., 1989), 147.
68 Kenneth, N. Wexley, Gary A. Yukl, Organizational Behaviour and Personal Psychology,
(Illinois: Richard D. Irwin, Inc., 1977), 77.
69 M. Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, (Jakarta RajaGrafindo
Persada, 2013), 292-296.



dalam diri seorang guru untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan

baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

b. Fungsi Motivasi Kerja

Motivasi mempunyai beberapa fungsi dalam kehidupan manusia,

antara lain:

1) Mendorong manusia untuk berbuat dan bertindak, motivasi dalam

diri manusia bagaikan energi yang akan mendorong dan menggerakkan

manusia untuk melakukan suatu tugas.

2) Penentu arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, motivasi

menunjukkan manusia ke arah perbuatan yang harus ia lakukan untuk

mencapai tujuan yang diharapkan.

3) Penyeleksi perbuatan kita, motivasi akan menyeleksi perbuatan-perbuatan

mana yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai. 70

Dalam Agama Islam, ada sejenis motivasi yang arti dan fungsinya sama

yaitu yang disebut dengan “niat”,71 sebagaimana yang disabdakan oleh

Rasulullah SAW dalam sebuah hadist dari Amirul Mukminin, Abu Hafsh ‘Umar

bin Al-Khattab radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa ia mendengar

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إنََّما األعَمال بالنِّیَّاِت وإِنَّما لُِكلِّ امريٍء ما نََوى فََمْن َكانَْت 
ُسولِِھ فِھْجَرتُھُ إلى هللاِ وَرُسْولِِھ وَمْن َكانَْت ِھْجَرتُھُ إلى هللاِ ورَ 

ِھْجَرتُھُ لُِدْنیَا یُِصْیبُھا أو امرأٍة یَْنِكُحھَا فِھْجَرتُھُ إلى ما ھَاَجَر 
إلیھِ 

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap
orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang
hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk
Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia
atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang
ia tuju.” (HR. Bukhari dan Muslim) [HR. Bukhari, no. 1 dan
Muslim, no. 1907]72

70 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 70.
71 M. Alisuf Sabri, Psikologi Pendidikan: Berdasarkan Kurikulum Nasional, 86.
72 Imam an-Nawawi, Matan Hadist Arba’in, (ttp: Pustaka Ibnu „Umar, t.t), 8.



Berdasarkan pada fungsi motivasi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa

motivasi bukan hanya sekedar penentu terjadinya suatu perbuatan tetapi juga

penentu hasil perbuatan.

c. Tujuan Motivasi Kerja

Ahli di bidang manajemen sumber daya manusia, Saydam

mengemukakan tujuan motivasi kerja adalah:73

1) Mengubah perilaku karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan.

Mengubah perilaku yang dimaksud disini adalah perilaku kerja. Dengan

adanya motivasi kerja pada diri karyawan, mereka akan tetap bersedia

melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki. Bukan

hanya melaksanakan pekerjaan asal saja, tetapi benar-benar melakukannya

sesuai dengan tujuan dan keinginan perusahaan.

2) Meningkatkan gairah dan semangat kerja

Persoalan-persoalan manusia hanya bisa dipecahkan manusia pula, dengan

menggunakan data dan alat-alat kemanusiaan. Kondisi mental psikis pegawai

amat besar pengaruhnya terhadap produktivitas kerja. Jadi dengan

memperlakukan mereka dengan baik dan wajar, pegawai mampu termotivasi

yang pada akhirnya dapat meningkatkan gairah dan semangat kerja

3) Meningkatkan disiplin kerja

Motivasi kerja akan mendorong pegawai bersedia memberikan waktu, tenaga

dan pikirannya untuk melaksanakan pekerjaan dalam organisasi yang menjadi

tempat kerjanya.

4) Meningkatkan prestasi kerja

Sebagai manusia,   keinginan   untuk berprestasi merupakan sesuatu yang

pasti mendorong pegawai yang bersangkutan untuk melakukan pekerjaannya.

Dan pencapaian prestasi akan mendorong melakukan tugas-tugas

selanjutnya dengan begitu prestasi yang dicapai akan membentuk pribadi

positif yang selalu ingin melakukan pekerjaan yang lebih menantang

5) Meningkatkan rasa tanggung jawab

Dalam suatu pekerjaan, ada kalanya seorang pegawai ingin mengemban

73 Kadarisman, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia, 274.



tanggung jawab yang lebih besar. Tanggung jawab ini bukan hanya atas hasil

kerja yang baik, tetapi juga tanggung jawab berupa kepercayaan yang

diberikan sebagai orang yang mempunyai potensi. Disini tercakup pengertian

sense of participation dan sense of belonging. Setiap pegawai ingin

diikutsertakan dalam organisasi dan ingin diakui sebagai orang yang

mempunyai potensi. Pengakuan ini akan menimbulkan rasa  percaya  diri

dan siap untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam unit kerja

atau dalam kelompoknya.

6) Meningkatkan produktivitas dan efisiensi

Kondisi kerja amat menentukan tingkat gairah kerja para pegawainya.

Apabila kerja dirasa menyenangkan, menyejukkan dan tidak bising, maka

semua pegawai akan termotivasi untuk bekerja giat yang selanjutnya akan

meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

7) Menumbuhkan loyalitas karyawan pada perusahaan

Motivasi kerja merupakan modal utama loyalitas pegawai terhadap

organisasi. Dengan kata   lain loyalitas tidak dapat diwujudkan bila

para pegawai tidak memiliki motivasi kerja.

d. Indikator Motivasi Kerja

Mengacu pada uraian teoretis di atas, dapat didefinisikan bahwa motivasi

kerja merupakan salah satu faktor yang turut menentukan kinerja seseorang. Besar

atau kecilnya motivasi pada kinerja seseorang tergantung pada seberapa banyak

intensitas motivasi yang diberikan. Perbedaan motivasi kerja bagi seorang guru

biasanya tercermin dalam berbagai kegiatan dan bahkan prestasi yang dicapainya.

Adapun subvariabel dari motivasi kerja adalah :

1) Tanggung jawab dalam melakukan kerja

2) Indikatornya dapat dilihat dari bagaimana seseorang itu apakah mampu

bekerja keras, memiliki tanggung jawab dalam bekerja, memiliki keinginan

kuat dalam mencapai tujuan, dan menyatu dengan tugas.

3) Prestasi yang dicapainya



4) Indikatornya bisa dilihat dari dorongan untuk meraih sukses, pemberian

umpan balik, dan memiliki keunggulan.

5) Pengembangan diri

6) Indikatornya meliputi mempunyai keinginan kuat dalam meningkatkan

ketrampilan dan memiliki dorongan untuk maju.

7) Kemandirian dalam bertindak

8) Indikatornya meliputi mandiri dalam bekerja, dan menyukai tantangan pada

pekerjaan.

Keempat subvariabel tersebut merupakan hal-hal penting untuk

menelusuri motivasi kerja guru.74 Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa

subvariabel motivasi kerja meliputi :1)  Tanggung jawab, 2) Prestasi yang dicapai,

3) Pengembangan diri, 4) Kemandirian dalam bertindak.

e. Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan

pekerjaan. Jika seseorang memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau

dorongan dari luar dirinya, maka orang tersebut akan terangsang atau terdorong

untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada akhirnya dorongan atau rangsangan

baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang akan menghasilkan kinerja yang

baik, demikian pula sebaliknya jika karyawan tidak terdorong atau terangsang

untuk melakukan pekerjaannya maka hasilnya akan menurunkan kinerja karyawan

itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja

seseorang. Makin termotivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka

kinerjanya akan meningkat, demikian pula sebaliknya makin tidak termotivasi

seseorang untuk melakukan pekerjaannya, maka kinerjanya akan turun.75

Dalam penelitian Ma’sum Amin menyebutkan bahwa motivasi kerja

terbukti mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pegawai secara sangat

signifikan dengan koefisien jalur = 0,806. Dengan kekuatan pengaruh seperti itu

terkandung arti bahwa makin tinggi motivasi kerja, maka akan semakin tinggi

74 Hamzah. B.Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan ,(Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2016), 72.
75 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, 190.`



kinerja pegawainya. Sementara itu, Mangkunegara berpendapat bahwa motivasi

kerja merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang

terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi sebagai mental yang pro dan

positif terhadap situasi kerja itulah yang akan mampu untuk memotivasi kerjanya

untuk mencapai kinerja yang maksimal. Minat merupakan aspek penting dari

kepribadian, merupakan kekuatan alamiah dari kepribadian itu sendiri. Minat

merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang  terarah  secara

intensif kepada satu obyek yang dianggap penting. Pada minat ini selalu terdapat

elemen-elemen afektif (perasaan, emosional) yang kuat.  Dalam konteks inilah

motivasi kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai,

sebagaimana temuan dalam penelitian tesis ini.76

Berdasarkan keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa terdapat pengaruh

antara motivasi kerja terhadap kinerja seseorang.

f. Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja secara Bersama-sama

terhadap Kinerja Guru

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Yonavia Latuny, memberikan

kesimpulan bahwa budaya organisasi yang diterapkan pada PT. Allianz Life

Indonesia melalui frekuensi yang dilakukan, menunjukkan variabel pengaruh

budaya organisasi berada pada kategori tinggi. Budaya organisasi berada pada

kategori tinggi. Budaya organisasi memiliki hubungan linier dengan, kinerja

sehingga semakin baik budaya organisasi akan diikuti dengan peningkatan kinerja

karyawan kepada PT. Allianz Life Indonesia, hal ini ditunjukkan pada nilai

koefisien regresi variabel budaya organisasi yang bertanda positif.77

Kepatuhan anggota organisasi untuk menuruti atau mengikuti kebiasaan

atau norma ini akan mempengaruhi kinerja seseorang atau kinerja organisasi.

Demikian pula jika tidak mematuhi kebiasaan atau norma-norma maka akan

76 Ma’sum Amin, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Dinas Pembinaan Mental TNI-AD Jakarta”, Jurnal Manajemen Pendidikan, 231
77 Yonavia Latuny, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi  Terhadap  Kinerja  Karyawan
pada PT. Allianz Life Indonesia  di Denpasar”, E-Jurnal Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana,
Vol.02, No. 09, (2013), 648.



menurunkan kinerja. Dengan demikian budaya organisasi mempengaruhi kinerja

seseorang.78

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan

pekerjaan. Jika seseorang memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau

dorongan dari luar dirinya, maka orang tersebut akan terangsang atau terdorong

untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada akhirnya dorongan atau rangsangan

baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang akan menghasilkan kinerja yang

baik, demikian pula sebaliknya jika karyawan tidak terdorong atau terangsang

untuk melakukan pekerjaannya maka hasilnya akan menurunkan kinerja karyawan

itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja

seseorang. Makin termotivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka

kinerjanya akan meningkat, demikian pula sebaliknya makin tidak termotivasi

seseorang untuk melakukan pekerjaannya, maka kinerjanya akan turun.79

Dalam penelitian Ma’sum Amin menyebutkan bahwa motivasi kerja terbukti

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja pegawai secara sangat signifikan

dengan koefisien jalur = 0,806. Dengan kekuatan pengaruh seperti itu terkandung

arti bahwa makin tinggi motivasi kerja, maka akan semakin tinggi kinerja

pegawainya. Sementara itu, Mangkunegara berpendapat bahwa motivasi kerja

merupakan kondisi atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah

atau tertuju untuk mencapai tujuan organisasi sebagai mental yang pro dan positif

terhadap situasi kerja itulah yang akan mampu untuk memotivasi kerjanya untuk

mencapai kinerja yang maksimal. Minat merupakan aspek penting dari

kepribadian, merupakan kekuatan alamiah dari kepribadian itu sendiri. Minat

merupakan momen dari kecenderungan-kecenderungan yang  terarah  secara

intensif kepada satu obyek yang dianggap penting. Pada minat ini selalu terdapat

elemen-elemen afektif (perasaan, emosional) yang kuat.  Dalam konteks inilah

motivasi kerja memiliki pengaruh yang kuat terhadap kinerja pegawai,

sebagaimana temuan dalam penelitian tesis ini.80

78 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, 191.`
79 Kasmir, Manajemen Sumber Daya Manusia, 190.`
80 Ma’sum Amin, “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Dinas Pembinaan Mental TNI-AD Jakarta”, Jurnal Manajemen Pendidikan, 231



Budaya organisasi dan motivasi kerja merupakan diantara variabel yang

mempengaruhi kinerja guru. Terkait pengaruh ini terdapat dalam penelitian

Syuryani Erlinda, Dwi Fitri Puspa, Yuhelmi yang memaparkan bahwa penelitian

ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja

terhadap kinerja guru melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening di

SDN Kecamatan Pasaman. Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis

kuantitatif. Populasi penelitian sebanyak 369 guru, dan sampel penelitian

berjumlah 192 yang dipilih secara cluster proportional random sampling. Teknik

pengumpulan data menggunakan kuesioner yang validitas dan reliabilitasnya

sudah diuji. Data kemudian dianalisis dengan analisis regresi memanfaatkan

program statistik SPSS. Temuan penelitian ini adalah: (1)Terdapat pengaruh

signifikan antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. (2)Terdapat

pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja. (3)Terdapat

pengaruh signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja guru. (4)Terdapat

pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja guru. (5)Terdapat

pengaruh signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja guru. (6)Terdapat

pengaruh signifikan antara budaya organisasi terhadap kinerja guru melalui

kepuasan kerja. (7)Terdapat pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap

kinerja guru melalui kepuasan kerja.81 Sedangkan Parluhutan82 meneliti pengaruh

budaya organisasi dan motivasi kerja guru di SMK Negeri Kota Sibolga untuk

mengukur besar dan kecilnya kinerja guru di sekolah tersebut. Variabel yang

digunakan adalah budaya organisasi dan motivasi kerja guru sebagai variabel

independen, dan komitmen organisasi sebagai variabel intervening serta variabel

kinerja guru sebagai variabel dependen. Data dianalisis menggunakan analisis

jalur (Path Analyze), Uji t, Uji F dan Uji determinasi. Hasil analisis data

menunjukkan bahwa budaya organisasi motivasi kerja guru dan komitmen

organisasi secara bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap

kinerja guru. Sedangkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa budaya

81 Syuryani Erlinda, Dwi Fitri Puspa, Yuhelmi, "Pengaruh Budaya Organisasi Dan Motivasi Kerja
Terhadap Kinerja Guru Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Guru
SDN Se-Kecamatan Pasaman)", Jurnal Program Studi Manajemen, Program Pascasarjana
Universitas Bung Hatta, Vol.8, No.2 (2016).
82 Parluhutan, “Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru yang
Dimediasi oleh Komitmen Organisasi pada SMK Negeri di Kota Sibolga” (Masters Thesis,
Universitas Terbuka, 2014).



organisasi dan motivasi kerja guru dan komitmen organisasi memberikan

pengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja guru.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh budaya organisasi

lebih kuat secara langsung terhadap kinerja guru dari pada melalui komitmen

organisasi, dengan persentase 27,2 berbanding 8,29, sehingga variabel komitmen

organisasi kurang signifikan sebagai variabel intervening. Di sisi lain hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru

secara langsung lebih kuat dari pada melalui komitmen organisasi, dengan

persentase sebesar 30,2 berbanding 9,91. sehingga komitmen organisasi kurang

signifikan sebagai mediasi. Dari penelitian tersebut dapat diberikan gambaran

bahwa kinerja  dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya: budaya organisasi,

komitmen organisasi, komunikasi organisasi, motivasi kerja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa disimpulkan bahwa budaya

organisasi dan motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja

guru.

C. Kerangka Berfikir

Peningkatan kinerja guru ini pada dasarnya diarahkan pada peningkatan

kegiatan belajar mengajar, agar guru lebih mampu menciptakan iklim proses

belajar mengajar yang kondusif, sehingga mampu mewujudkan produktivitas

pendidikan yang bermutu. Kinerja guru untuk mampu mewujudkan peningkatan

kegiatan belajar mengajar yang kondusif demikian, tentunya memerlukan

berbagai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang kesemuanya harus

dikembangkan dan ditingkatkan.

Budaya organisasi berawal dari kebiasaan saat ini, tradisi, dan cara-cara

umum untuk melakukan pekerjaan kebanyakan berasal dari apa yang telah

dilaksanakan sebelumnya dan tingkat keberhasilan dari usaha-usaha yang telah

dilakukan, dengan demikian budaya organisasi merupakan persepsi umum yang

diyakini oleh para anggota organisasi. Semakin banyak guru dari sebuah

organisasi yang menerima nilai-nilai inti, menyetujui jajaran tingkatannya, dan

merasa sangat terikat kepadanya, maka akan menjadikan sebuah budaya menjadi

kuat.



Sedangkan motivasi kerja dapat diartikan sebagai penggerak atau

pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan

giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya

yakni kepada pendidik atau guru itu sendiri sehingga bisa disimpulkan bahwa

motivasi kerja guru adalah suatu proses yang dilakukan untuk menggerakkan

guru agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-upaya nyata untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapakan.

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah istilah ilmiah yang digunakan dalam konteks kegiatan

ilmiah yang mengikuti aturan berpikir biasa, secara sadar, hati-hati, dan diarahkan

dan merupakan  dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya untuk

memahaminya. Sedangkan hipotesis penelitian ini adalah :

1. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah

5 Purwantoro

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi

dengan kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dengan

kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro.

2. Pengaruh Motivasi Kerja  terhadap Kinerja Guru di SMK Muhammadiyah 5

Purwantoro

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja

dengan kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja dengan

kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro.

3. Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Guru di

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Ho: Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi

dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru di

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro.

Ha: Terdapat pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi dan

motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Metode penelitan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan

tujuan dan kegunaan tertentu.83 Penelitain ini menggunakan pendekatan

kuantitatif, yang datanya berupa angka-angka, mulai dari pengumpulan data,

penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasil penelitian inipun

diwujudkan dalam angka. Penelitian ini merupakan penelitian expost-facto yaitu

penelitian yang dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang

kemudian meruntut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat

menimbulkan kejadian tersebut. Penelitian expost-facto bertujuan untuk melacak

kembali, jika memungkinkan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya

sesuatu. Pada penelitian ini variabel bebas dan variabel terikat sudah dinyatakan

secara eksplisit, untuk kemudian dihubungkan sebagai penelitian korelasi atau

diprediksi  jika variabel bebas mempunyai pengaruh tertentu terhadap variabel

terikat.84

Adapun pengertian variabel yaitu segala sesuatu yang berbentuk apa saja

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya85. Dalam rancangan

penelitian ini menggunakan hubungan antara dua variabel bebas dengan satu

variabel terikat

Adapun variabel yang akan dilibatkan dalam penelitian ini yaitu variabel

bebas (variabel X) adalah budaya organisasi (variabel X1) dan motivasi kerja

(variabel X2), sedangkan variabel terikat (variabel Y) adalah kinerja guru.

83 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cet 1, ( Bandung: Alfabeta,
2012), 3.
84 Sukardi, Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya (Jakarta:Bumi Aksara,
2002), 15.
85Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D,(Bandung: Alfabeta, 2011), 38.



Rancangan ini dapat disajikan dalam bentuk paradigma sebagai berikut :

rX1 Y

R X1 X2 Y

rX2Y

Gambar 3.1 Paradigma Penelitian

B. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Penelitian

Variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian

suatu penelitian.86 Adapun menurut Andhita variabel adalah suatu atribut atau

karakteristik dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi

tetntang hal tersebut kemudian ditarik kesimpulannya.87 Penelitian ini terdiri dari

variabel bebas dan variabel terikat, kemudian menempatkan budaya organisasi

(X1), motivasi kerja ( X2) sebagai variabel bebas (independent) dan  kinerja guru

(Y) sebagai variable terikat (dependent).

2. Definisi Operasional Variabel

Definisi Operasional menurut  Singarimbun adalah suatu fenomena yang

dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik kejadian, keadaan,

86 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Reineka Cipta,
2010), 118.
87 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan suatu Pendekatan Praktik dengan
Menggunakan SPSS, (Ponorogo : STAIN Press Ponorogo, 2012), 58.

Budaya Organisasi ( X1)

Kinerja Guru (Y)

Motivasi Kerja ( X2)
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kelompok atau individu tertentu yang menjadi pusat perhatian.88 Adapun definisi

operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Variabel budaya organisasi

Dalam penelitian ini yang dimaksud budaya organisasi adalah filosofi

dasar organisasi yang memuat keyakinan, norma-norma dan nilai-nilai bersama

yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam

organisasi. Merupakan sebuah persepsi umum yang dipegang oleh anggota

organisasi tentang suatu sistem keberartian bersama yang membedakan suatu

organisasi dengan organisasi lainnya di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

tahun pelajaran 2017/2018. Budaya organisasi sebagai variabel bebas (X1) diukur

merujuk pada teori Stephen P.Robbins,89 dengan sub variabel :

1) Inovasi dan pengambilan resiko

Indikatornya meliputi adanya kebebasan mengeluarkan ide, kebebasan

mengambil keputusan, berani menanggung resiko yang diterima.

2) Perhatian pada detail

Indikatornya meliputi adanya ketelitian dalam bekerja dan evaluasi kerja.

3) Orientasi Hasil

Indikatornya meliputi adanya pemahaman dalam bekerja, hasil kerja, cara

kerja.

4) Orientasi Manusia

Indikatornya meliputi adanya pembagian kerja, rekan kerja, pemberian

reward.

5) Orientasi tim

Indikatornya meliputi adanya kerjasama tim dan dukungan dari rekan kerja

6) Keagresifan

Indikatornya meliputi adanya persaingan sehat antar karyawan dan inisiatif

kerja

7) Stabilitas

Indikatornya meliputi adanya iklim komunikasi yang sudah ada, kenyamanan

dalam bekerja, jenjang karir, dan hasil yang diterima.

88 Singarimbun Masri dan Sofyan Effendi, Metode Penelitian Survey, (Jakarta : LP3ES, 2001), 33.
89 Stephen P. Robbins, Timothy A.Judge, Organizational Behavior-15th ed, (United States of
America: Pearson Education, Inc., 2013), 512



b. Variabel motivasi kerja

Variabel motivasi kerja guru adalah penggerak atau pendorong dalam

diri seorang guru untuk mau berperilaku dan bekerja dengan giat dan baik

sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya di SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro tahun pelajaran 2017/2018. Motivasi kerja guru

sebagai variabel bebas (X2) diukur merujuk teori Hamzah B. Uno90 dengan sub

variabel :

1) tanggung jawab dalam melakukan kerja

Indikatornya meliputi mampu bekerja keras, memiliki tanggung jawab dalam

bekerja, memiliki keinginan kuat dalam mencapai tujuan, dan menyatu

dengan tugas.

2) prestasi yang dicapainya

Indikatornya meliputi adanya dorongan untuk meraih sukses, pemberian

umpan balik, dan memiliki keunggulan.

3) pengembangan diri

Indikatornya meliputi mempunyai keinginan kuat dalam meningkatkan

ketrampilan dan memiliki dorongan untuk maju.

4) kemandirian dalam bertindak

Indikatornya meliputi adanya kemandirian dalam bekerja, dan menyukai

tantangan pada pekerjaan.

c. Variabel kinerja guru

Kinerja guru merupakan gambaran hasil kerja dan perilaku kerja yang

telah dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang

diberikan dalam suatu periode tertentu di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

tahun pelajaran 2017/2018. Kinerja Guru sebagai variabel terikat (Y) diukur

merujuk pada teori Hamzah B.Uno 91 dengan subvariabel :

90 Hamzah. B.Uno, Teori Motivasi & Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan ,(Jakarta:
PT. Bumi Aksara, 2016), 72.
91 Ibid.,93.



1) Kualitas kerja

Indikatornya meliputi perencanaan program pengajaran dengan tepat,

penilaian hasil belajar, kehati-hatian dalampenyampaian materi, penerapan

hasil penelitian dalam pembelajaran.

2) Kecepatan/ketepatan kerja

Indikatornya meliputi menerapkan hal-hal baru/update dalam pembelajaran,

memberikan materi ajar sesuai dengan karakteristik siswa, memyelesaikan

program pengajaran sesuai  kalender akademik.

3) Inisiatif dalam bekerja

Indikatornya meliputi penggunaan media pembelajaran, menggunakan

berbagai metode dalam pembelajaran, mengadmistrasikan sekolah dengan

baik, menciptakan hal-hal baru yang lebih efektif dalam menata administrasi

sekolah.

4) Kemampuan Kerja

Indikatornya meliputi kemampuan dalam memimpin kelas, kemampuan

mengelola KBM, mampu melakukan penilaian hasil belajar siswa, menguasai

landasan pendidikan.

5) Komunikasi

Indikatornya meliputi dapat melaksanakan bimbingan belajar,

mengomunikasikan hal yang baru dalam pembelajaran, menggunakan

berbagai teknik dalam pengelolaan KBM, terbuka dalam menerima masukan

untuk perbaikan pembelajaran.

C. Lokasi, Populasi, Sampel

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro. Yang

terletak di Jalan Raya Purwantoro Pakis Baru KM 1 Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri. Dalam hal pemilihan lokasi

penelitian di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro berdasarkan pertimbangan

bahwa SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro adalah satu-satunya sekolah swasta

yang mempunyai keunikan berlatar belakang pendidikan Islam yang tidak dimiliki

oleh sekolah lain di sekitar distrik Purwantoro. Karena di sekitar distrik



Purwantoro mayoritas sekolahnya adalah negeri. Dan untuk mempertahankan

eksistensi sekolah tentu saja membutuhkan kinerja guru yang baik dan

memerlukan budaya organisasi dan motivasi kerja yang baik pula. Sehingga SMK

Muhammadiyah bisa memberikan sumbangsih terhadap pendidikan bangsa

Indonesia yang berkemajuan.

2. Populasi

Populasi merupakan kumpulan keseluruhan atau individu yang memiliki

karakteristik tertentu di suatu penelitian.92 Populasi dalam penelitian ini adalah

seluruh guru SMK muhammadiyah 5 Purwantoro tahun pelajaran 2017/2018 yang

berjumlah 46 orang.

3. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh

populasi tersebut. 93 Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling adalah

suatu cara mengambil sampel yang representatif (mewakili) dari populasi.

“Pengambilan sampel ini   harus dilakukan sedemikian rupa sehingga

diperoleh sampel yang benar-benar dapat mewakili dan dapat

menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya”.
94

Adapun penelitian

ini adalah menggunakan teknik sampel sampling jenuh (boring sampling).

Sampling jenuh adalah sampel yang mewakili jumlah populasi.95 Karena

menggunakan sampling jenuh dengan demikian tidak menggunakan istilah sampel

namun menggunakan subyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah seluruh guru

di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro dengan jumlah 46 orang.

92 Wulansari, Penelitian Pendidikan, 41
93 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D,

(Bandung: Alfabeta, 2007),118.
94 Riduwan, Dasar-Dasar Statistika,11.
95 Ibid., 156.



D. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan variabel penelitian yang disebutkan untuk mendapatkan data-

data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket/kuesioner. Angket atau

kuesioner merupakan suatu teknik atau cara pengumpulam data secara tidak

langsung (peneliti tidak langsung bertanya-jawab dengan responden).96 Kuesioner

adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi

dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya, atau hal-hal yang ia

ketahui.97 Dengan demikian kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang

dilakukan dengan cara memberi di perangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis

kepada responden untuk dijawabnya.98 Jenis angket yang digunakan dalam

penelitian ini adalah angket tertutup, yaitu angket yang berisi pertanyaaan-

pertanyaan yang telah memiliki alternatif jawaban yang tinggal dipilih oleh

responden. Pengumpulan data menggunakan angket yang mengacu pada skala

Likert dengan skor sebagai berikut:

Sangat Setuju : 4

Setuju : 3

Tidak Setuju : 2

Sangat Tidak Setuju : 1

Pengumpulan data menggunakan angket dalam penelitian ini adalah untuk

mencari data mengenai budaya organisasi, motivasi kerja, dan kinerja guru di

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro tahun pelajaran 2017/2018.

E. Instrumen Penelitian

1. Kisi-kisi Instrumen

Adapun penyusunan instrumen penelitian dilakukan bersarkan indikator-

indikator variabel penelitian dapat disajikan sebagai berikut :

96 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2009), 219.
97 Suharsimi Arikunto, Prodidur Penelitian: Suatu Pendektan Praktek, 194.
98 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan
R&D, 199.



Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variabel Sub Variabel Indikator
Nomor

Instrumen

Budaya
Organisasi (X1)
(Stephen P.
Robbins)

1. Inovasi dan
pengambilan
resiko

2. Perhatian
terhadap detil

3. Orientasi hasil

a. Kebebasan mengeluarkan ide
b. Kebebasan mengambil keputusan
c. Berani menanggung resiko yang

diterima

a. Ketelitian dalam bekerja
b. Adanya evaluasi kerja

a. Adanya pemahaman
b. Adanya hasil kerja
c. Adanya cara kerja

1,2,3
4,5,6
7,8,9

10,11,12
13,14,15

16,17,18
19,20,21
22,23,24

4. Orientasi orang

5. Orientasi Tim

6. Keagresifan

7. Stabilitas

a. Adanya pembagian Kerja
b. Hubungan dengan rekan kerja
c. Adanya pemberian reward

a. Adanya kerjasama tim
b. Dukungan dari rekan kerja

a. Persaingan sehat antar karyawan
b. Inisiatif kerja

a. Iklim komunikasi yang sudah
ada

b. Kenyamanan bekerja
c. Adanya Jenjang karir
d. Hasil yang diterima

25,26,27
28,29,30
31,32,33

34,35,36
37,38,39

40,41,42

43,44,45

46,47,48

49,50,51
52,53,54
55,56,57

Motivasi Kerja
(X2)
(Hamzah
B.Uno)

1. Tanggung
jawab dalam
melakukan
kerja,

2. Prestasi yang
dicapainya,

3. Pengembangan
diri,

4. Kemandirian
dalam
bertindak.

a. Mampu bekerja keras
b. Memiliki tanggung jawab
c. Memilik keinginan kuat dalam

pencapaian tujuan
d. Menyatu dengan tugas

a. Dorongan untuk sukses
b. Pemberian umpan balik
c. Memiliki keunggulan

a. Peningkatan ketrampilan
b. Dorongan untuk maju

a. Mandiri dalam bekerja
b. Suka pada tantangan

1,2,3
4,5,6
7,8,9
10,11,12

13,14,15
16,17,18
19,20,21

22,23,24
25,26,27

28,29,30
31,32,33



Variabel Sub Variabel Indikator
Nomor

Instrumen

Kinerja Guru
(Y)  (Hamzah
B.Uno)

1. Kualitas Kerja

2. Kecepatan/
Ketepatan Kerja

a. Merencanakan program
pengajaran dengan tepat

b. Melakukan penilaian hasil belajar
c. Berhati-hati dalam menjelaskan

materi ajaran
d. Menerapkan hasil penelitian

dalam pembelajaran

a. Menerapkan hal-hal yang baru
dalam pembelajaran

b. Memberikan materi ajar seseuai
dengan karakteristik yang
dimiliki siswa

c. Menyelesaikan program
pengajaran sesuai kalender
akademik

1,2,3

4,5,6

7,8,9

10,11,12

13,14,15

16,17,18

19,20,21

3. Inisiatif dalam
kerja

4. Kemampuan
Kerja

5. Komunikasi

a. Menggunakan media dalam
pembelajaran

b. Menggunakan berbagai metode
dalam pembelajaran

c. Menyelenggarakan administrasi
sekolah dengan baik

d. Menciptakan hal-hal baru yang
lebih efektif dalam menata
administrasi sekolah

a. Mampu dalam memimpin kelas
b. Mampu mengelola KBM
c. Mampu melakukan penilaian

hasil belajar siswa
d. Menguasai landasan pendidikan

a. Melaksanakan layanan
bimbingan belajar

b. Mengomunikasikan hal-hal
baru dalam pembelajaran

c. Menggunakan berbagai teknik
dalam mengelola proses belajar
mengajar

d. Terbuka dalam menerima
masukan untuk perbaikan
pembelajaran

22,23,24

25,26,27

28,29,30

31,32,33

34,35,36
37,38,39
40,41,42

43,44,45

46,47,48

49,50,51

52,53,54

55,56,57

2. Uji Coba Instrumen

Kegiatan pengujian instrumen penelitian meliputi dua hal yaitu, pengujian

validasi dan realibilitas. Pengujian validasi dan reliabilitas instrumen sangat

penting karena berkaitan dengan proses pengukuran yang cenderung keliru.

Lanjutan Tabel 3.1



Apalagi variable-variabel  yang diteliti sifatnya abstrak sehingga  sukar untuk

dilihat divisualisasikan secara realita. Sebagai upaya untuk memaksimalkan

kualitas instrumen penelitian penelitian dan meminimalkan kecenderungan

kekeliruan maka uji validasi dan realibitas instrumenpenelitian perlu dilakukan.

Uji validasi digunakan untuk mengukur sah valid tidaknya  suatu kuesioner.99

Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk

mengungkap suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Tujuan dari uji

validasi adalah untuk mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah

kita buat betul-betul dapat mengukur yang hendak kita ukur. Uji validasi terhadap

instrumen dimaksudkan untuk mengetahui apakah instrumen yang dipergunakan

daopat mengukapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat. Uji validasi

instrumen yang penulis lakukan meliputi validasi Isi/Logis dan Validasi Empirik.

a. Uji Validitas

Validitas isi adalah derajat dimana sebuah tes mengukur cakupan substansi

yang diukur.100 Validitas isi berkaitan dengan apakah item-item instrumen

menggambarkan pengukuran dalam cakupan yang ingin diukur. Validitas isi pada

umumnya ditentukan oleh pertimbangan tim panel ahli atau expert dalam hal ini

adalah Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I, Dr. Muhammad Thoyib, M.Pd, dan

Dr.Mukhibat, M.Ag. Tidak terdapat formula matematis untuk menghitung dan

tidak ada cara untuk menunjukkan secara pasti. Tetapi untuk memberikan

gambaran suatu instrumen penelitian divalidasi dengan menggunakan validitas

ini, pertimbangan tim panel ahli tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Tim panel ahli diminta untuk mengamati secara cermat semua item dalam

instrumen penelitian yang hendak divalidasi. Kenudian diminta untuk mengoreksi

semua item yang telah dibuat. Dan pada akhir perbaikan, diminta untuk

memberikan pertimbangan tentang bagaimana istrumen tersebut menggambarkan

cakupan isi yang hendak diukur. Pertimbangan tim panel ahli mencakup juga

apakah semua aspek yang hendak diukur telah dicakup melalui item-item

pertanyaan dalam instrumen penelitian.

99 Imam Ghozali, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19, (Semarang:
Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011), 52.
100 Sukardi, Metodologi Penelitian, 123.



b. Uji Validitas Empirik

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil

pengalaman.101 Sebuah instrumen penelitian dikatakan memiliki validitas apabila

sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian syarat instrumen dikatakan

memiliki validitas apabila sudah dibuktikan melalui pengalaman, yaitu melalui uji

coba. Instrumen penelitian ini diujicobakan kepada 30 orang guru SMK

Muhammadiyah 2 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri karena adanya kesamaan

karakteristik.

Uji validitas digunakan untuk mendapatkan tingkat keahlian kevalidan dan

keshahihan atau instrumen untuk mendapatkan ketepatan antara data yang

sesungguhnya terjadi pada objek dengan data yang dapat dikumpulkan peneliti.

Perhitungan validitas empirik instrumen budaya organisasi (X1), motivasi kerja

(X2), dan kinerja guru (Y) dibantu dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19.

Cara menentukan valid tidaknya instrumen terhadap responden uji coba

sebanyak 30 adalah dengan mengonsultasikan hasil perhitungan korelasi dengan

tabel nilai koefisien korelasi product moment pearson pada taraf

kesalahan/signifikansi 5% yaitu sebesar 0,3610 (df = 30-2 = 28). Apabila rhitung >

rtabel dengan taraf signifikansi 5% maka soal dinyatakan valid dan apabila rhitung <

rtabel maka soal dinyatakan tidak valid.

1) Uji Validitas Instrumen Budaya Organisasi

Variabel budaya organisasi dijabarkan menjadi 54 pernyataan. Setelah

dilakukan uji validitas diperoleh 48 butir pernyataan yang tergolong valid dan 9

pernyataan dianggap gugur atau tidak valid yaitu butir 5, 12, 14, 15, 30, 39, 44

,47 dan 55 (lihat lampiran 3). Adapun ringkasan hasil uji validitas untuk

instrumen budaya organisasi sebagaimana terdapat pada tabel 3.2 berikut :

101 Maman Abdurahman, Dasar-dasar Metode Statistik untuk Penelitin ( Bandung: Pustaka Setia,
2011), 50.



Tabel 3.2 Hasil Uji Validitas Instrumen Budaya Organisasi

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
1 0,365 0,361 Valid
2 0,488 0,361 Valid
3 0,598 0,361 Valid
4 0,574 0,361 Valid
5 0,318 0,361 Tidak Valid
6 0,620 0,361 Valid
7 0,539 0,361 Valid
8 0,628 0,361 Valid
9 0,645 0,361 Valid

10 0,413 0,361 Valid
11 0,453 0,361 Valid
12 0,239 0,361 Tidak Valid
13 0,424 0,361 Valid
14 0,335 0,361 Tidak Valid
15 0,358 0,361 Tidak Valid
16 0,663 0,361 Valid
17 0,702 0,361 Valid
18 0,709 0,361 Valid
19 0,489 0,361 Valid
20 0,746 0,361 Valid
21 0,578 0,361 Valid
22 0,408 0,361 Valid
23 0,815 0,361 Valid
24 0,394 0,361 Valid
25 0,669 0,361 Valid
26 0,762 0,361 Valid
27 0,442 0,361 Valid
28 0,471 0,361 Valid
29 0,664 0,361 Valid
30 0,307 0,361 Tidak Valid
31 0,597 0,361 Valid
32 0,592 0,361 Valid
33 0,462 0,361 Valid
34 0,574 0,361 Valid
35 0,736 0,361 Valid
36 0,546 0,361 Valid
37 0,594 0,361 Valid
38 0,674 0,361 Valid
39 0,346 0,361 Tidak Valid
40 0,370 0,361 Valid
41 0,608 0,361 Valid
42 0,408 0,361 Valid
43 0,599 0,361 Valid
44 0,081 0,361 Tidak Valid
45 0,554 0,361 Valid
46 0,592 0,361 Valid
47 0,322 0,361 Tidak Valid
48 0,380 0,361 Valid
49 0,676 0,361 Valid
50 0,501 0,361 Valid
51 0,619 0,361 Valid
52 0,540 0,361 Valid



No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
53 0,775 0,361 Valid
54 0,820 0,361 Valid
55 0,342 0,361 Tidak Valid
56 0,618 0,361 Valid
57 0,654 0,361 Valid

2) Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja

Variabel motivasi kerja dijabarkan menjadi 33 pernyataan. Setelah

dilakukan uji validitas diperoleh 32 butir pernyataan yang tergolong valid dan 1

pernyataan dianggap gugur atau tidak valid yaitu butir 29 (lihat lampiran 3).

Adapun ringkasan hasil uji validitas untuk instrumen motivasi kerja sebagaimana

terdapat pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas Instrumen Motivasi Kerja

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
1 0.647 0.361 Valid
2 0.570 0,361 Valid
3 0.669 0,361 Valid
4 0.637 0,361 Valid
5 0.659 0,361 Valid
6 0.570 0,361 Valid
7 0.548 0,361 Valid
8 0.408 0,361 Valid
9 0.559 0,361 Valid

10 0.529 0,361 Valid
11 0.501 0,361 Valid
12 0.694 0,361 Valid
13 0.474 0,361 Valid
14 0.454 0,361 Valid
15 0.609 0,361 Valid
16 0.391 0,361 Valid
17 0.616 0,361 Valid
18 0.403 0,361 Valid
19 0.518 0,361 Valid
20 0.586 0,361 Valid
21 0.618 0,361 Valid
22 0.731 0,361 Valid
23 0.561 0,361 Valid
24 0.596 0,361 Valid
25 0.755 0,361 Valid
26 0.536 0,361 Valid
27 0.442 0,361 Valid
28 0.624 0,361 Valid
29 0.359 0,361 Tidak Valid
30 0.606 0,361 Valid
31 0.732 0,361 Valid

Lanjutan Tabel 3.2



No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
32 0.576 0,361 Valid
33 0.641 0,361 Valid

3) Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru

Variabel kinerja guru dijabarkan menjadi 57 pernyataan. Setelah dilakukan

uji validitas diperoleh 53 butir pernyataan yang tergolong valid dan 4 pernyataan

dianggap gugur atau tidak valid yaitu butir 26, 38, 41, dan 51  (lihat lampiran 3).

Adapun ringkasan hasil uji validitas untuk instrumen kinerja guru sebagaimana

terdapat pada tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4 Hasil Uji Validitas Instrumen Kinerja Guru

No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
1 0.494 0.361 Valid
2 0.716 0.361 Valid
3 0.640 0.361 Valid
4 0.717 0.361 Valid
5 0.699 0.361 Valid
6 0.493 0.361 Valid
7 0.550 0.361 Valid
8 0.637 0.361 Valid
9 0.431 0.361 Valid

10 0.640 0.361 Valid
11 0.476 0.361 Valid
12 0.626 0.361 Valid
13 0.499 0.361 Valid
14 0.404 0.361 Valid
15 0.531 0.361 Valid
16 0.638 0.361 Valid
17 0.496 0.361 Valid
18 0.746 0.361 Valid
19 0.565 0.361 Valid
20 0.589 0.361 Valid
21 0.640 0.361 Valid
22 0.431 0.361 Valid
23 0.468 0.361 Valid
24 0.591 0.361 Valid
25 0.574 0.361 Valid
26 0.338 0.361 Tidak Valid
27 0.482 0.361 Valid
28 0.619 0.361 Valid
29 0.659 0.361 Valid
30 0.668 0.361 Valid
31 0.584 0.361 Valid
32 0.764 0.361 Valid
33 0.669 0.361 Valid
34 0.600 0.361 Valid
35 0.542 0.361 Valid

Lanjutan Tabel 3.3



No Pernyataan rhitung rtabel Keterangan
36 0.652 0.361 Valid
37 0.589 0.361 Valid
38 0.313 0.361 Tidak Valid
39 0.464 0.361 Valid
40 0.645 0.361 Valid
41 0.297 0.361 Tidak Valid
42 0.497 0.361 Valid
43 0.454 0.361 Valid
44 0.545 0.361 Valid
45 0.506 0.361 Valid
46 0.695 0.361 Valid
47 0.544 0.361 Valid
48 0.648 0.361 Valid
49 0.406 0.361 Valid
50 0.367 0.361 Valid
51 0.161 0.361 Tidak Valid
52 0.520 0.361 Valid
53 0.518 0.361 Valid
54 0.571 0.361 Valid
55 0.553 0.361 Valid
56 0.537 0.361 Valid
57 0.690 0.361 Valid

c. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji dan mengetahui derajat keajegan

suatu alat ukur. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila instrumen

tersebut memberikan hasil yang tetap walapun dilakukan dalam beberapa kali

dalam waktu yang berlainan. Jika nilai Alpha > 0,60 maka konstruk pernyataan

yang merupakan dimensi variabel adalah reliabel.102

Untuk menentukan tingkat reliabilitas instrumen peneliti berpedoman pada

pendapat Sugiyono sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Interpretasi Nilai r

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas

0,00 – 0,199 Sangat rendah

0,20 – 0,399 Rendah

0,40 – 0,599 Sedang

0,60 – 0,799 Tinggi

0,80 – 1,00 Sangat tinggi

102 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, 199.
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Setelah dilakukan uji reliabilitas pada masing-masing variabel dengan

menggunakan bantuan aplikasi komputer IBM SPSS Statistic version 19

didapatkan data sebagaimana terdapat pada tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

No Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
1 Budaya Organisasi (X1) 0,949 Reliabel
2 Motivasi Kerja (X2) 0,929 Reliabel
3 Kinerja Guru (Y) 0,958 Reliabel

1) Instrumen budaya organisasi memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,949 >

0,60 sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan tingkat keterandalan

sangat tinggi.

2) Instrumen motivasi kerja  memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,929 > 0,60

sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan tingkat keterandalan sangat

tinggi.

3) Instrumen kinerja guru  memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,958 > 0,60

sehingga instrumen dikatakan reliabel dengan tingkat keterandalan sangat

tinggi.

F. Tahap-tahap Penelitian

1. Tahap Penelitian

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:103

a. Menentukan dan merumuskan masalah yang akan diteliti

b. Mengkaji teori/generalisasi empiris dan memilih proposisi yang berkaitan

dengan masalah yang akan diteliti,

c. Menentukan konsep-konsep dan atau variabel-variabel,

d. Menentukan desain penelitian serta hipotesis

e. Menjabarkan konsep/variabel menjadi operasional

f. Menentukan indikator-indikator konsep/variabel

g. Membuat instrumen penelitian

103 Uhar Suharsaputra, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan, (Bandung: Refika
Aditama, 2012) ,56.



h. Mengumpulkan data, mengalisis, dan menyimpulkan

i. Melaporkan

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dengan

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. 104 Dalam penelitian ini menggunakan jenis angket tertutup. Angket

ini terdiri atas beberapa pernyataan yang dapat memberikan informasi terkait

budaya organisasi, motivasi kerja dan kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5

Purwantoro Kabupaten Wonogiri.

G. Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif digunakan untuk mengorganisasi data, menyajikan,

dan menganalisis data. Adapun cara untuk menggambarkan data adalah dengan

melalui teknik statistik seperti membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram

atau grafik. Penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan program IBM

SPSS Statistic Version 19, di dalamnya dibahas mengenai harga rerata (Mean) ,

standar deviasi (SD), median (Me), modus (Mo), Range, nilai maksimum dan

nilai minimum, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.

Mean adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan data

suluruh individu dalam kelompok itu dan membagi total nilai tersebut dengan

banyaknya sampel. Median (Me) merupakan suatu bilangan pada distribusi yang

menjadi batas tengah suatu distribusi nilai. Modus (Mo) merupakan nilai atau skor

yang paling sering muncul dalam suatu distribusi.105

Penetapan jumlah kelas interval, rentang data dan panjang kelas menurut

Sugiyono106 ditentukan dengan rumus sebagai berikut :

a) Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dengan n adalah jumlah responden penelitian

b) Rentang data = data terbesar – data terkecil

c) Panjang kelas = rentang data : jumlah kelas interval

Diagram histogram dibuat untuk menyajikan data hasil penelitian.

Histogram ini dibuat berdasarkan data frekuensi yang telah ditampilkan dalam

104 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, 199.
105 Ibid, 52.
106 Ibid, 36.



tabel distribusi frekuensi. Diagram lingkaran dibuat berdasarkan data nilai

kecenderungan skor pada masing-masing variabel. Menurut Saefudin Azwar107

perhitungan untuk mencari nilai kecenderungan skor menggunakan batasan-

batasan sebagai berikut :

Sangat rendah = X< Mi - 1,5 SDi

Rendah = Mi – 1,5 SDi < X < Mi

Tinggi = Mi < X < Mi + 1,5 SDi

Sangat Tinggi = Mi + 1,5 SDi < X

Keterangan :

X : Skor

Mi : Mean ideal

SDi : Simpangan baku ideal

2. Uji Prasyarat

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah skor untuk tiap

variabel distribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka analisis

datanya menggunakan statistik parametris namun jika data tidak normal maka

analisis datanya menggunakan statistik non parametris.

Untuk mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program IBM

SPSS Statistic Version 19. Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi

frekuensi masing-masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan

membandingkan probabilitas atau signifikansi dengan alpha 0,05. Jika

probabilitas hasil hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data normal.

Namun jika probabilitasnya kurang dari 0,05 maka distribusi datanya tidak

normal.108

b. Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan secara

langsung antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) serta untuk

107 Saefudin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), 56.
108 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, 159.



mengetahui apakah ada perubahan pada variabel X diikuti dengan perbuhan

variabel Y. Apabila hasil uji linieritas dikategorikan linier maka data penelitian

harus diselesaikan dengan teknik analisis regresi linier. Tetapi jika data tidak

linier maka data penelitian harus dianalisis dengan analisis regresi non linier.

Untuk mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program IBM

SPSS Statistic Version 19. Selanjutnya Fhitung dikonsultasikan dengan Ftabel pada

taraf signikan 5%. Apabila Fhitung lebih kecil Ftabel maka kedua variabel

mempunyai hubungan yang linier. Sebaliknya jika Fhitung lebih besar dari Ftabel

berarti hubungan antara kedua variabel tidak linier.109

c. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk memenuhi persyaratan analisis

regresi ganda yaitu untuk mengetahui apakah ada korelasi tinggi antara variabel

bebas terjadi multikolinieritas atau tidak. Apabila terjadi multikolinieritas maka

analisis regresi ganda tidak dapat dilanjutkan karena dampak multikolinieritas

dapat mengakibatkan koefisien regresi yang dihasilkan oleh analisis regresi

berganda menjadi sangat lemah atau tidak dapat memberikan hasil analisis yang

mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas yang bersangkutan.

Untuk mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program IBM

SPSS Statistic Version 19. Apabila harga interkorelasi antar variabel bebas <0,800

maka tidak terjadi multikolinieritas. Sebaliknya, jika harga interkorelasi antara

variabel bebas > 800 berarti terjadi multikolinieritas dan analisis data tidak dapat

dilanjutkan.110

Uji multikolinieritas adalah uji asumsi klasik yang diterapkan untuk

analisis regresi berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel

bebas/independent variable (x1, x2, x3, x4,....., xn)., dimana akan diukur tingkat

keeratan/assosiation hubungan antar variabel bebas tersebut melalui besaran

koefisien korelasi (r). Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi

antar variabel bebas (x1 dan x2, x2 dan x3, x3 dan x4, dan seterusnya) lebih besar

dari 0,60 (pendapat lain:0,50 dan 0,90). Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas

109 Sutrisno Hadi, Analisis Regresi, ( Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 14.
110 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Reineka Cipta,
2010), 170.



jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 (r <

0,60). Dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat menggunakan cara

sebagai berikut : 111

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang dibenarkan secara

statistik (α)

2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflansi penyimpangan baku

kuadrat. Nilai tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF) dapat dicari

dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut :

Besar nilai tolerance (α) : α = 1/VIF

Besar nilai variance inflation factor (VIF) : VIF = 1/α

Variabel bebas mengalami multikolinieritas jika : α hitung < α dan VIF hitung >

VIF. Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika : α hitung > α dan VIF

hitung < VIF.112 Untuk mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program

IBM SPSS Statistic Version 19.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji ada tidaknya kesamaan

varian dari residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Jika

residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan

jika variannya berbeda maka disebut terjadi heteroskedastisitas. Analisis uji

asumsi heteroskedastisitas hasil outpu SPSS melalui grafik scatterplot antar Z

prediction (ZPRED) yang merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi)

dan nilai residualnya (ZRESID)  merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y

prediksi – Y riil)113

Dasar analisis:114

1) Ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan

telah terjadi  heteroskedastisitas.

111 Danang Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus dilengkapi Contoh Penelitian Bidang Ekonomi, (
Yogyakarta: Nuha Medika, 2011), 121-122.
112 Ibid.
113 Ibid, 125.
114 Ibid.



2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 0

pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi

homoskedastisitas.

Untuk mempercepat perhitungan peneliti memanfaatkan program IBM SPSS

Statistic Version 19.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Regresi Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis ke-1 dan ke-

2, yaitu pengaruh variabel budaya organisasi (X1) terhadap kinerja guru (Y) dan

pengaruh variabel motivasi kerja (X2) terhadap kinerja guru (Y), dengan

menggunakan persamaan regresi sederhana : Y = aX + K

Adapun program yang digunakan adalah IBM SPSS Statistic Version 19 untuk

mengolah data. Langkah-langkah pengambilan keputusan output SPSS

berdasarkan pendapat dari V. Wiratna Sujarweni yaitu :115

1) Cara 1 : Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan jika Sig < 0,05 maka Ho

ditolak

2) Cara 2 : Jika thitung < ttabel maka Ho diterima dan jika thitung > ttabel maka Ho

ditolak.

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi sederhana menunjukkan

Ho ditolak maka artinya ada pengaruh antara variabel bebas dengan variabel

terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut. Untuk mengetahui besar pengaruh

variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu dengan melihat output SPSS tabel

Anova B. Untuk mengetahui berapa besar presentase variabel terikat dipengaruhi

oleh variabel bebas yaitu dengan cara mengalikan R Square dengan 100%.

b. Uji Regresi Berganda

Analisis regresi ganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga yaitu

untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas yaitu budaya organisasi

(X1) dan motivasi kerja (X2) secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu

kinerja guru (Y), dengan menggunakan persamaan regresi ganda :

115 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian ( Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), 148.



Y = a1X1 + a2X2 + K

Di sini peneliti menggunakan program IBM SPSS Statistic Version 19 untuk

mengolah data. Adapun langkah-langkah pengambilan keputusan output SPSS

berdasarkan pendapat V. Wiratna Sujarweni adalah sebagai berikut:116

1) Cara 1:

Jika Sig > 0,05 maka Ho diterima dan jika Sig < 0,05 maka Ho ditolak

2) Cara 2:

Jika Fhitung < Ftabel maka Ho diterima dan jika Fhitung > Ftabel maka Ho ditolak.

r : untuk menentukan koefisien korelasi.

r2 : untuk menentukan koefisien determinasi.

Uji F : untuk pengujian signifikansi regresi ganda yaitu untuk melihat pengaruh

secara bersama-sama antara variabel bebas dengan variabel terikat.

Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi ganda menunjukkan Ho

ditolak maka artinya ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas

dengan variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Untuk mengetahui besar

pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat yaitu

dengan melihat output SPSS tabel Anova B. Untuk mengetahui berapa besar

presentase variabel terikat dipengaruhi oleh variabel bebas secara bersama-sama

yaitu dengan cara mengalikan R Square dengan 100%.

116 V. Wiratna Sujarweni, SPSS untuk Penelitian,154.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data Umum

Pelaksanaan penelitian bertempat di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. Tepatnya di Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro merupakan satu-satunya SMK swasta yang

berbasis agama Islam. Dengan jumlah jam pelajaran agama Islam sebanyak 6 jam

dengan ini diharapkan peserta didik mendapatkan bekal agama yang lebih kuat

disamping menjadi calon tenaga kerja yang handal yang bisa bersaing sesuai

dengan kompetensi di bidanganya. Adapun subyek penelitian ini berjumlah 46

orang guru mata pelajaran.

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri memiliki 3

Program Keahlian yaitu Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Tata Busana dan

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Sedangkan kondisi sarana dan prasarana

umumnya dalam keadaan baik. Ketiga program keahlian tersebut memiliki

bengkel dan laboratorium masing-masing. Sekolah memiliki ruang kepala

sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, perpustakaan, tempat olah

raga, tempat  ibadah dan lain-lain.

Terdapat juga fasilatas komputer, laptop, LCD, Wi-Fi di beberapa titik

yang memudahkan untuk mengakses informasi dan bisa menumbuhkembangkan

motivasi guru dalam melaksanakan tugas. Masing-masing guru juga aktif dalam

kegiatan MGMP di komunitas masing-masing. Selain itu juga ada pelatihan yang

merupakan program tahunan provinsi untuk meningkatkan mutu dan kinerja para

guru.

B. Deskripsi Data Khusus

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dari data variabel Kinerja Guru

(Y), data variabel Budaya Organisasi (X1),  dan data variabel Motivasi Kerja (X2)

dapat dilihat pada lampiran (angket setelah uji coba). Deskripsi data pada masing-
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masing variabel diperoleh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pada

bagian ini data dari masing-masing variabel yang berupa nilai rerata (mean), nilai

tengah (median), modus (mode), dan standar deviasi (SD) akan digunakan untuk

mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selain

itu, akan disajikan tabel distribusi frekuensi setiap variabel dan dilanjutkan

dengan penentuan kecenderungan masing-masing variabel. Deskripsi dari masing-

masing variabel dapat dirinci sebagai berikut :

1. Statistik Deskriptif Kinerja Guru

Data terkait kinerja guru diperoleh dari angket yang terdiri dari 53 butir

pernyataan. Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal 4 dan minimal 1.

Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor tertinggi ideal 212 dan skor

terendah ideal 53. Data penelitian diolah menggunakan bantuan komputer

program IBM SPSS Statistic Version 19, hasil analisis deskriptif variabel Kinerja

Guru memiliki skor tertinggi sebesar 182, skor terendah sebesar 136, mean

sebesar 158,61, median sebesar 158,50, modus sebesar 169 dan standar deviasi

sebesar 11, 048 (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8). Sedangkan

langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi variabel kinerja guru dapat

dilihat pada lampiran. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel kinerja guru

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Guru

Interval Kinerja Guru

Interval
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 136-143 4 8.7 8.7 8.7

144-151 7 15.2 15.2 23.9

152-159 13 28.3 28.3 52.2

160-167 11 23.9 23.9 76.1

168-175 8 17.4 17.4 93.5

176-183 3 6.5 6.5 100.0

Total 46 100.0 100.0



Tabel 4.1 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Gambar 4.1 Diagram Batang Frekuensi Kinerja Guru

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui banyaknya guru yang memili skor

tertentu yaitu dengan melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa

banyak guru yang memiliki kinerja sangat tinggi, tinggi dan rendah sehingga perlu

pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan membandingkan nilai rata –

rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat diketahui kecenderungan skor

variabel kinerja guru, perhitungannya dengan mengetahui skor tertinggi dan skor

terendah.

Tabel 4.2 Kategori Kinerja Guru

Kategori Kinerja Guru

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 11 23.9 23.9 23.9

Tinggi 24 52.2 52.2 76.1

Sangat Tinggi 11 23.9 23.9 100.0



Tabel 4.2 Kategori Kinerja Guru
Kategori Kinerja Guru

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 11 23.9 23.9 23.9

Tinggi 24 52.2 52.2 76.1

Sangat Tinggi 11 23.9 23.9 100.0

Total 46 100.0 100.0
Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel kinerja guru dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Diagram Batang Kategori Kinerja Guru

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai

kecenderungan kinerja yang sangat tinggi sebanyak 23,9% atau 11 orang.

Sedangkan  yang memiliki kecenderungan kinerja tinggi sebanyak 52,2% atau 24

Kategori Kinerja Guru

Kategori Kinerja Guru



orang. Guru berkinerja rendah sebanyak 23,9% atau 11 orang. Dengan melihat

kecenderungan skor pada variabel kinerja guru, dapat dikatakan untuk variabel

kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri termasuk

kategori tinggi.

2. Statistik Deskriptif Budaya Organisasi

Data mengenai budaya organisasi diperoleh dari angket yang terdiri dari

48 butir pernyataan. Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal 4 dan

minimal 1. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor tertinggi ideal 192 dan

skor terendah ideal 48. Data penelitian diolah menggunakan bantuan komputer

program IBM SPSS Statistic Version 19, hasil analisis deskriptif variabel budaya

organisasi memiliki skor tertinggi sebesar 187, skor terendah sebesar 148, mean

sebesar 170,89, median sebesar 172,00, modus sebesar 172 dan standar deviasi

sebesar 9,303 (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8). Sedangkan

langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi variabel budaya organisasi

dapat dilihat pada lampiran. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel budaya

organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi

Interval Budaya Organisasi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 148-154 3 6.5 6.5 6.5

155-161 6 13.0 13.0 19.6

162-168 4 8.7 8.7 28.3

169-175 21 45.7 45.7 73.9

176-182 9 19.6 19.6 93.5

183-189 3 6.5 6.5 100.0

Total 46 100.0 100.0

Tabel 4.3 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :



Gambar 4.3 Diagram Batang Frekuensi Budaya Organisasi

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui banyaknya guru yang memili skor

tertentu yaitu dengan melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa

banyak guru yang memiliki budaya organisasi sangat tinggi, tinggi dan rendah

sehingga perlu pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan

membandingkan nilai rata –rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat

diketahui kecenderungan skor variabel budaya organisasi, perhitungannya dengan

mengetahui skor tertinggi dan skor terendah.

Tabel 4.4 Kategori Budaya Organisasi

Kategori Budaya Organisasi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 9 19.6 19.6 19.6

Tinggi 25 54.3 54.3 73.9

Sangat Tinggi 12 26.1 26.1 100.0

Total 46 100.0 100.0

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel budaya organisasi dapat

digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Diagram Batang Kategori Budaya Organisasi

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai

kecenderungan budaya organisasi yang sangat tinggi sebanyak 26,1% atau 12

orang. Sedangkan  yang memiliki kecenderungan budaya organisasi tinggi

sebanyak 54,3% atau 25 orang. Sisanya guru berbudaya organisasi rendah

sebanyak 19,6% atau 9 orang. Dengan melihat kecenderungan skor pada variabel

budaya organisasi, dapat dikatakan untuk variabel budaya organisasi SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri termasuk kategori tinggi.

3. Statistik Deskriptif Motivasi Kerja

Data terkait motivasi kerja diperoleh dari angket yang terdiri dari 32 butir

pernyataan. Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal 4 dan minimal 1.

Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor tertinggi ideal 128 dan skor

terendah ideal 32. Data penelitian diolah menggunakan bantuan komputer

program IBM SPSS Statistic Version 19, hasil analisis deskriptif variabel motivasi

kerja memiliki skor tertinggi sebesar 111, skor terendah sebesar 73, mean sebesar

93,85, median sebesar 94,50, modus sebesar 96 dan standar deviasi sebesar

8,425(data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8). Sedangkan langkah-



langkah menyusun tabel distribusi frekuensi variabel motivasi kerja dapat dilihat

pada lampiran. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel motivasi kerja adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Kerja

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 73-79 3 6.5 6.5 6.5

80-86 5 10.9 10.9 17.4

87-93 12 26.1 26.1 43.5

94-100 17 37.0 37.0 80.4

101-107 7 15.2 15.2 95.7

108-114 2 4.3 4.3 100.0

Total 46 100.0 100.0

Tabel 4.5 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Gambar 4.5 Diagram Batang Frekuensi Variabel Motivasi Kerja



Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui banyaknya guru yang memili skor

tertentu yaitu dengan melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa

banyak guru yang memiliki motivasi kerja sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat

rendah sehingga perlu pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan

membandingkan nilai rata –rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat

diketahui kecenderungan skor variabel motivasi kerja, perhitungannya dengan

mengetahui skor tertinggi dan skor terendah.

Tabel 4.6 Kategori Motivasi Kerja

Kategori Motivasi Kerja

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 8 17.4 17.4 17.4

Tinggi 24 52.2 52.2 69.6

Sangat Tinggi 14 30.4 30.4 100.0

Total 46 100.0 100.0

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel motivasi kerja dapat

digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.6 Diagram Batang Kategori Motivasi Kerja

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai

kecenderungan motivasi kerja yang sangat tinggi sebanyak 30,4% atau 14 orang.

Sedangkan  yang memiliki kecenderungan motivasi kerja tinggi sebanyak 52,2%

atau 24 orang dan guru memiliki motivasi kerja rendah sebanyak 17,4% atau 8

orang. Dengan melihat kecenderungan skor pada variabel motivasi kerja, dapat

dikatakan untuk variabel motivasi kerja SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri termasuk kategori tinggi.

C. Uji Prasyarat Analisis

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov

yang dihitung dengan program IBM SPSS Statistic Version 19 pada taraf

signifikan sebesar 5%. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas

yaitu jika > 0,05 maka data normal dan jika < 0,05 maka data tidak normal.

Berdasarkan harga koefisien probabilitas (sig) untuk budaya organisasi sebesar

0,208, motivasi kerja sebesar 0,969 dan kinerja guru sebesar 0,961. Dengan

demikian data berdistribusi normal karena nilai p > 0,05. Hasil uji normalitas

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Normalitas

No Variabel KS-Z p(sig) Keterangan

1 Budaya Organisasi (X1) 1,064 0,208 Normal

2 Motivasi Kerja (X2) 0,491 0,969 Normal

3 Kinerja Guru (Y) 0,504 0,961 Normal

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9)

2. Uji Linearitas

Uji Linearitas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan secara

linear antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Data diolah

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Pengambilan



keputusan melihat kriteria nilai F hitung < F tabel dan p value > 0,05 , untuk

Budaya Organisasi (X1) (1,440 < 4,670) ; (0,197 > 0,05) dan Motivasi Kerja (X2)

(0,443 < 4,300) ; (0,969 > 0,05) pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan uji F

hitung dan perbandingan p value, maka ada hubungan yang linear antara variabel

bebas dengan variabel terikat, yang berarti variabel bebas meningkat diikuti oleh

meningkatnya variabel terikat dan memungkinkan untuk menggunakan analisis

regresi. Uji linearitas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Linearitas

No Variabel Bebas Df F F 0,05 p Keterangan

1 Budaya Organisasi (X1) 13:31 1,440 4,670 0,197 Linier

2 Motivasi Kerja (X2) 22:22 0,443 4,300 0,969 Linier

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9)

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antar

variabel bebas dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version

19. Pengambilan keputusan melihat kriteria nilai koefisien korelasi. Nilai toleran

semua variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Dalam

penelitian ini keeratan hubungan antar variabel bebas sebesar 0,743 atau tidak

melebihi 0,800. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas karena tidak

melebihi 0,800, yang berarti tidak ada hubungan sempurna antar variabel bebas

sehingga regresi ganda dapat dilanjutkan. Hal ini karena koefisien regresi yang

dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat kuat sehingga dapat

memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas

terhadap variabel terikat. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :



Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

No Variabel Bebas X1 X2 Toleransi VIF Keterangan

1 Budaya Organisasi (X1) 1 0,743 0,448 2,232
Tidak terjadi

multikolinieritas2 Motivasi Kerja (X2) 0,743 1 0,448 2,232

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9)

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk

mempermudah peneliti menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic

Version 19 .  Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi maka perhatikan gambar di

bawah ini :



Gambar 4.7 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil perhitungan uji heteroskedastisitas menggunakan program

IBM SPSS Statistic Version 19 dari variabel budaya organisasi, motivasi kerja dan

kinerja guru secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 9.

D. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan masalah. Oleh

karena itu hipotesis harus diuji kebenaran empiriknya. Pengujian hipotesis 1 dan 2

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan Uji t,

sedangkan pengujian hipotesis 3 menggunakan analisis regresi ganda dengan Uji

F. Adapun hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 yaitu menguji apakah ada pengaruh positif antara

budaya organisasi terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018. Untuk menguji hipotesis

tersebut digunakan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana digunakan karena

untuk mencari pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selain itu ada hubungan linear antara variabel bebas terhadap variabel terikat

sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linear. Data diolah dengan

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Berikut adalah

ringkasan hasil regresi sederhana antara X1 terhadap Y.

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X1-Y)

Sumber Koefisien R r2 t t0,05

(44)
p Keterangan

Konstanta
Budaya

Organisasi

17,618
0,825 0,695 0,483 6,406 1,680 0,000 Ho ditolak

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardiz

ed

Coefficient

s

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta

Toleran

ce VIF



1 (Constant) 17.618 22.040 .799 .428

Budaya

Organisasi

.825 .129 .695 6.406 .000 1.000 1.00

0

Dependent Variable: Kinerja Guru

a. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis 1, yaitu dengan perhitungan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 didapatkan besarnya konstanta (K) = 17,618 dan nilai

koefisien regresi (a) = 0,825, sehingga persamaan regresi linear sederhananya

sebagai berikut:

Y = aX + K

= 0,825 + 17,618

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien bernilai positif

sebesar 0,825 yang berarti jika nilai budaya organisasi (X1) meningkat 1 poin

maka nilai kinerja guru (Y) akan meningkat sebesar 0,825 poin.

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien  Determinan (r2)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,825. Harga

koefisien korelasi  (r) sebesar 0,695 dan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,483.

Hal ini menunjukkan kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten

Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018 bahwa 48,3%  ditentukan oleh variabel

budaya organisasi. Sedangkan 51,7% variabel budaya organisasi ditentukan oleh

variabel lainnya.

c. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat keberartian variabel budaya organisasi terhadap kinerja guru. Uji

signifikansi menggunakan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 6,406

sedangkan nilai ttabel sebesar 1,680 pada taraf signifikansi 5%, maka 6,406 >1,680

(thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak, berarti budaya organisasi

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.



2. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 yaitu menguji apakah ada pengaruh positif antara

motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018. Untuk menguji hipotesis

tersebut digunakan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana digunakan karena

untuk mencari pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selain itu ada hubungan linear antara variabel bebas terhadap variabel terikat

sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linear. Data diolah dengan

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Berikut adalah

ringkasan hasil regresi sederhana antara X2 terhadap Y.

Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X2-Y)

Sumber Koefisien R r2 t t0,05

(44)
p Keterangan

Konstanta
Motivasi

Kerja

56,230
1,091 0,832 0,692 9,942 1,680 0,000 Ho ditolak

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta

Toleranc

e VIF

1 (Constant) 56.230 10.338 5.439 .000

Motivasi

Kerja

1.091 .110 .832 9.942 .000 1.000 1.000

Dependent Variable: Kinerja Guru

a. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis 2, yaitu dengan perhitungan menggunakan program IBM SPSS

Lanjutan Tabel 4.11



Statistic Version 19 didapatkan besarnya konstanta (K) = 56,230 dan nilai

koefisien regresi (a) = 1,091, sehingga persamaan regresi linear sederhananya

sebagai berikut:

Y = aX + K

= 1,091+ 56,230

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien bernilai positif

sebesar 1,091 yang berarti jika nilai motivasi kerja (X2) meningkat 1 poin maka

nilai kinerja guru (Y) akan meningkat sebesar 1,091 poin.

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien  Determinan (r2)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 1,091. Harga

koefisien korelasi  (r) sebesar 0,832 dan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,692.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018 sebesar 69,2%  ditentukan oleh

variabel motivasi kerja sedangkan sisanya 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

c. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat keberartian variabel motivasi kerja terhadap kinerja guru. Uji signifikansi

menggunakan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 9,942 sedangkan nilai

ttabel sebesar 1,680 pada taraf signifikansi 5% maka 9,942 > 1,680 (thitung > ttabel)

sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak, berarti motivasi kerja mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.

3. Pengujian Hipotesis 3.

Pengujian hipotesis 3 yaitu menguji apakah ada pengaruh positif antara

budaya organisasi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran

2017/2018. Untuk menguji hipotesis 3 tersebut digunakan uji regresi ganda. Uji

regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana dua atau lebih variabel

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Data diolah dengan menggunakan



bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Berikut adalah ringkasan hasil

regresi ganda 2 prediktor anatar X1 dan X2 terhadap Y.

Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Ganda (X1 & X2 - Y)

Sumber Koefisien r r2 F F0,05
2:43

p Keteranga

n

Konstanta
Budaya

Organisasi
Motivasi

Kerja

37,146

0,203

0,924

0,840 0,705 51,405 3,230 0,000 Ho ditolak

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3873.052 2 1936.526 51.405 .000a

Residual 1619.905 43 37.672

Total 5492.957 45

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Budaya Organisasi

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 37.146 17.178 2.162 .036

Budaya Organisasi .203 .147 .171 1.383 .174

Motivasi Kerja .924 .162 .705 5.696 .000

Dependent Variable: Kinerja Guru

a. Persamaan Garis Regresi

Lanjutan Tabel 4.12



Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis 3, yaitu dengan perhitungan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 didapatkan besarnya konstanta (K) = 37,146 dan nilai

koefisien regresi (a1) = 0,203 dan (a2) = 0,924 sehingga persamaan regresi linear

ganda sebagai berikut:

Y = a1X1 +a2X2+ K

= 0,203 + 0,924 + 37,146

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X1sebesar 0,203,

yang berarti jika nilai budaya organisasi meningkat 1 poin maka nilai kinerja guru

(Y) akan meningkat sebesar 0,203 dengan asumsi X2 tetap. Nilai koefisien X2

sebesar 0,924 yang berarti nilai motivasi kerja meningkat 1 poin maka kinerja

guru akan meningkat 0,924 dengan asumsi X1 tetap.

b. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien  Determinan (r2)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,840 dan

nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,705. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran

2017/2018 sebesar 70,5% secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel budaya

organisasi dan motivasi kerja. Sedangkan 29,5%  dipengaruhi variabel lainnya

seperti rancangan kerja, kemampuan dan keahlian, pengetahuan, kepribadian dan

kepuasan kerja.

c. Pengujian Signifikansi Regresi Ganda

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat keberartian variabel budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap

kinerja guru. Uji signifikansi menggunakan uji F. Hasil uji F diperoleh nilai

Fhitung sebesar 51,405 sedangkan nilai Ftabel sebesar 3,230 pada taraf signifikansi

5% maka 51,405 > 3,230 (Fhitung > Ftabel) sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak,

yang berarti bahwa budaya organisasi dan motivasi kerja mempunyai pengaruh

positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja guru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

E. Deskripsi Data Umum

Pelaksanaan penelitian bertempat di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. Tepatnya di Kelurahan Tegalrejo

Kecamatan Purwantoro Kabupaten Wonogiri Propinsi Jawa Tengah. SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro merupakan satu-satunya SMK swasta yang

berbasis agama Islam. Dengan jumlah jam pelajaran agama Islam sebanyak 6 jam

dengan ini diharapkan peserta didik mendapatkan bekal agama yang lebih kuat

disamping menjadi calon tenaga kerja yang handal yang bisa bersaing sesuai

dengan kompetensi di bidanganya. Adapun subyek penelitian ini berjumlah 46

orang guru mata pelajaran.

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri memiliki 3

Program Keahlian yaitu Teknik Otomotif Kendaraan Ringan, Tata Busana dan

Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Sedangkan kondisi sarana dan prasarana

umumnya dalam keadaan baik. Ketiga program keahlian tersebut memiliki

bengkel dan laboratorium masing-masing. Sekolah memiliki ruang kepala

sekolah, ruang guru, ruang tata usaha, ruang kelas, perpustakaan, tempat olah

raga, tempat  ibadah dan lain-lain.

Terdapat juga fasilatas komputer, laptop, LCD, Wi-Fi di beberapa titik

yang memudahkan untuk mengakses informasi dan bisa menumbuhkembangkan

motivasi guru dalam melaksanakan tugas. Masing-masing guru juga aktif dalam

kegiatan MGMP di komunitas masing-masing. Selain itu juga ada pelatihan yang

merupakan program tahunan provinsi untuk meningkatkan mutu dan kinerja para

guru.

F. Deskripsi Data Khusus

Adapun hasil penelitian yang dilakukan dari data variabel Kinerja Guru

(Y), data variabel Budaya Organisasi (X1),  dan data variabel Motivasi Kerja (X2)

dapat dilihat pada lampiran (angket setelah uji coba). Deskripsi data pada masing-
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masing variabel diperoleh berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pada

bagian ini data dari masing-masing variabel yang berupa nilai rerata (mean), nilai

tengah (median), modus (mode), dan standar deviasi (SD) akan digunakan untuk

mendeskripsikan dan menguji pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selain

itu, akan disajikan tabel distribusi frekuensi setiap variabel dan dilanjutkan

dengan penentuan kecenderungan masing-masing variabel. Deskripsi dari masing-

masing variabel dapat dirinci sebagai berikut :

4. Statistik Deskriptif Kinerja Guru

Data terkait kinerja guru diperoleh dari angket yang terdiri dari 53 butir

pernyataan. Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal 4 dan minimal 1.

Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor tertinggi ideal 212 dan skor

terendah ideal 53. Data penelitian diolah menggunakan bantuan komputer

program IBM SPSS Statistic Version 19, hasil analisis deskriptif variabel Kinerja

Guru memiliki skor tertinggi sebesar 182, skor terendah sebesar 136, mean

sebesar 158,61, median sebesar 158,50, modus sebesar 169 dan standar deviasi

sebesar 11, 048 (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8). Sedangkan

langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi variabel kinerja guru dapat

dilihat pada lampiran. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel kinerja guru

adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja Guru

Interval Kinerja Guru

Interval
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 136-143 4 8.7 8.7 8.7

144-151 7 15.2 15.2 23.9

152-159 13 28.3 28.3 52.2

160-167 11 23.9 23.9 76.1

168-175 8 17.4 17.4 93.5

176-183 3 6.5 6.5 100.0

Total 46 100.0 100.0



Tabel 4.1 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Gambar 4.1 Diagram Batang Frekuensi Kinerja Guru

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui banyaknya guru yang memili skor

tertentu yaitu dengan melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa

banyak guru yang memiliki kinerja sangat tinggi, tinggi dan rendah sehingga perlu

pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan membandingkan nilai rata –

rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat diketahui kecenderungan skor

variabel kinerja guru, perhitungannya dengan mengetahui skor tertinggi dan skor

terendah.

Tabel 4.2 Kategori Kinerja Guru

Kategori Kinerja Guru

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 11 23.9 23.9 23.9

Tinggi 24 52.2 52.2 76.1

Sangat Tinggi 11 23.9 23.9 100.0



Tabel 4.2 Kategori Kinerja Guru
Kategori Kinerja Guru

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 11 23.9 23.9 23.9

Tinggi 24 52.2 52.2 76.1

Sangat Tinggi 11 23.9 23.9 100.0

Total 46 100.0 100.0
Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel kinerja guru dapat

digambarkan sebagai berikut :

Gambar 4.2 Diagram Batang Kategori Kinerja Guru

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai

kecenderungan kinerja yang sangat tinggi sebanyak 23,9% atau 11 orang.

Sedangkan  yang memiliki kecenderungan kinerja tinggi sebanyak 52,2% atau 24

orang. Guru berkinerja rendah sebanyak 23,9% atau 11 orang. Dengan melihat

kecenderungan skor pada variabel kinerja guru, dapat dikatakan untuk variabel

Kategori Kinerja Guru

Kategori Kinerja Guru



kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri termasuk

kategori tinggi.

5. Statistik Deskriptif Budaya Organisasi

Data mengenai budaya organisasi diperoleh dari angket yang terdiri dari

48 butir pernyataan. Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal 4 dan

minimal 1. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor tertinggi ideal 192 dan

skor terendah ideal 48. Data penelitian diolah menggunakan bantuan komputer

program IBM SPSS Statistic Version 19, hasil analisis deskriptif variabel budaya

organisasi memiliki skor tertinggi sebesar 187, skor terendah sebesar 148, mean

sebesar 170,89, median sebesar 172,00, modus sebesar 172 dan standar deviasi

sebesar 9,303 (data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8). Sedangkan

langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi variabel budaya organisasi

dapat dilihat pada lampiran. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel budaya

organisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Distribusi Frekuensi Variabel Budaya Organisasi

Interval Budaya Organisasi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 148-154 3 6.5 6.5 6.5

155-161 6 13.0 13.0 19.6

162-168 4 8.7 8.7 28.3

169-175 21 45.7 45.7 73.9

176-182 9 19.6 19.6 93.5

183-189 3 6.5 6.5 100.0

Total 46 100.0 100.0

Tabel 4.3 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :



Gambar 4.3 Diagram Batang Frekuensi Budaya Organisasi

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui banyaknya guru yang memili skor

tertentu yaitu dengan melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa

banyak guru yang memiliki budaya organisasi sangat tinggi, tinggi dan rendah

sehingga perlu pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan

membandingkan nilai rata –rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat

diketahui kecenderungan skor variabel budaya organisasi, perhitungannya dengan

mengetahui skor tertinggi dan skor terendah.

Tabel 4.4 Kategori Budaya Organisasi

Kategori Budaya Organisasi

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 9 19.6 19.6 19.6

Tinggi 25 54.3 54.3 73.9

Sangat Tinggi 12 26.1 26.1 100.0

Total 46 100.0 100.0

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel budaya organisasi dapat

digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.4 Diagram Batang Kategori Budaya Organisasi

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai

kecenderungan budaya organisasi yang sangat tinggi sebanyak 26,1% atau 12

orang. Sedangkan  yang memiliki kecenderungan budaya organisasi tinggi

sebanyak 54,3% atau 25 orang. Sisanya guru berbudaya organisasi rendah

sebanyak 19,6% atau 9 orang. Dengan melihat kecenderungan skor pada variabel

budaya organisasi, dapat dikatakan untuk variabel budaya organisasi SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri termasuk kategori tinggi.

6. Statistik Deskriptif Motivasi Kerja

Data terkait motivasi kerja diperoleh dari angket yang terdiri dari 32 butir

pernyataan. Skor yang diberikan pada setiap butir maksimal 4 dan minimal 1.

Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh skor tertinggi ideal 128 dan skor

terendah ideal 32. Data penelitian diolah menggunakan bantuan komputer

program IBM SPSS Statistic Version 19, hasil analisis deskriptif variabel motivasi

kerja memiliki skor tertinggi sebesar 111, skor terendah sebesar 73, mean sebesar

93,85, median sebesar 94,50, modus sebesar 96 dan standar deviasi sebesar

8,425(data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8). Sedangkan langkah-



langkah menyusun tabel distribusi frekuensi variabel motivasi kerja dapat dilihat

pada lampiran. Adapun tabel distribusi frekuensi variabel motivasi kerja adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.5 Distribusi Frekuensi Variabel Motivasi Kerja

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid 73-79 3 6.5 6.5 6.5

80-86 5 10.9 10.9 17.4

87-93 12 26.1 26.1 43.5

94-100 17 37.0 37.0 80.4

101-107 7 15.2 15.2 95.7

108-114 2 4.3 4.3 100.0

Total 46 100.0 100.0

Tabel 4.5 dapat digambarkan dalam bentuk diagram batang sebagai berikut :

Gambar 4.5 Diagram Batang Frekuensi Variabel Motivasi Kerja



Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui banyaknya guru yang memili skor

tertentu yaitu dengan melihat rentang skor, namun belum dapat diketahui berapa

banyak guru yang memiliki motivasi kerja sangat tinggi, tinggi, rendah, sangat

rendah sehingga perlu pengkategorian data empiris. Caranya adalah dengan

membandingkan nilai rata –rata angket dan nilai rata-rata ideal maka dapat

diketahui kecenderungan skor variabel motivasi kerja, perhitungannya dengan

mengetahui skor tertinggi dan skor terendah.

Tabel 4.6 Kategori Motivasi Kerja

Kategori Motivasi Kerja

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

Valid Rendah 8 17.4 17.4 17.4

Tinggi 24 52.2 52.2 69.6

Sangat Tinggi 14 30.4 30.4 100.0

Total 46 100.0 100.0

Selanjutnya analisis deskriptif untuk variabel motivasi kerja dapat

digambarkan sebagai berikut :



Gambar 4.6 Diagram Batang Kategori Motivasi Kerja

Berdasarkan gambar 4.6 dapat diketahui bahwa guru yang mempunyai

kecenderungan motivasi kerja yang sangat tinggi sebanyak 30,4% atau 14 orang.

Sedangkan  yang memiliki kecenderungan motivasi kerja tinggi sebanyak 52,2%

atau 24 orang dan guru memiliki motivasi kerja rendah sebanyak 17,4% atau 8

orang. Dengan melihat kecenderungan skor pada variabel motivasi kerja, dapat

dikatakan untuk variabel motivasi kerja SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri termasuk kategori tinggi.

G. Uji Prasyarat Analisis

5. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov

yang dihitung dengan program IBM SPSS Statistic Version 19 pada taraf

signifikan sebesar 5%. Pengambilan keputusan berdasarkan nilai probabilitas

yaitu jika > 0,05 maka data normal dan jika < 0,05 maka data tidak normal.

Berdasarkan harga koefisien probabilitas (sig) untuk budaya organisasi sebesar

0,208, motivasi kerja sebesar 0,969 dan kinerja guru sebesar 0,961. Dengan

demikian data berdistribusi normal karena nilai p > 0,05. Hasil uji normalitas

dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.7 Ringkasan Hasil Uji Normalitas

No Variabel KS-Z p(sig) Keterangan

1 Budaya Organisasi (X1) 1,064 0,208 Normal

2 Motivasi Kerja (X2) 0,491 0,969 Normal

3 Kinerja Guru (Y) 0,504 0,961 Normal

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9)

6. Uji Linearitas

Uji Linearitas digunakan untuk menguji apakah ada hubungan secara

linear antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y). Data diolah

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Pengambilan



keputusan melihat kriteria nilai F hitung < F tabel dan p value > 0,05 , untuk

Budaya Organisasi (X1) (1,440 < 4,670) ; (0,197 > 0,05) dan Motivasi Kerja (X2)

(0,443 < 4,300) ; (0,969 > 0,05) pada taraf signifikan 5%. Berdasarkan uji F

hitung dan perbandingan p value, maka ada hubungan yang linear antara variabel

bebas dengan variabel terikat, yang berarti variabel bebas meningkat diikuti oleh

meningkatnya variabel terikat dan memungkinkan untuk menggunakan analisis

regresi. Uji linearitas dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.8 Ringkasan Hasil Uji Linearitas

No Variabel Bebas Df F F 0,05 p Keterangan

1 Budaya Organisasi (X1) 13:31 1,440 4,670 0,197 Linier

2 Motivasi Kerja (X2) 22:22 0,443 4,300 0,969 Linier

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9)

7. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui keeratan hubungan antar

variabel bebas dengan menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version

19. Pengambilan keputusan melihat kriteria nilai koefisien korelasi. Nilai toleran

semua variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,0. Dalam

penelitian ini keeratan hubungan antar variabel bebas sebesar 0,743 atau tidak

melebihi 0,800. Dengan demikian tidak terjadi multikolinearitas karena tidak

melebihi 0,800, yang berarti tidak ada hubungan sempurna antar variabel bebas

sehingga regresi ganda dapat dilanjutkan. Hal ini karena koefisien regresi yang

dihasilkan oleh analisis regresi berganda menjadi sangat kuat sehingga dapat

memberikan hasil analisis yang mewakili sifat atau pengaruh dari variabel bebas

terhadap variabel terikat. Hasil uji multikolinearitas adalah sebagai berikut :



Tabel 4.9 Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas

No Variabel Bebas X1 X2 Toleransi VIF Keterangan

1 Budaya Organisasi (X1) 1 0,743 0,448 2,232
Tidak terjadi

multikolinieritas2 Motivasi Kerja (X2) 0,743 1 0,448 2,232

Sumber: Data primer yang telah diolah (lihat pada lampiran 9)

8. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model

regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke

pengamatan yang lain, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik

adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk

mempermudah peneliti menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic

Version 19 .  Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak

serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk mengetahui ada atau

tidaknya heteroskedastisitas dalam model regresi maka perhatikan gambar di

bawah ini :



Gambar 4.7 Grafik Hasil Uji Heteroskedastisitas

Adapun hasil perhitungan uji heteroskedastisitas menggunakan program

IBM SPSS Statistic Version 19 dari variabel budaya organisasi, motivasi kerja dan

kinerja guru secara terperinci dapat dilihat pada lampiran 9.

H. Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas rumusan masalah. Oleh

karena itu hipotesis harus diuji kebenaran empiriknya. Pengujian hipotesis 1 dan 2

dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan Uji t,

sedangkan pengujian hipotesis 3 menggunakan analisis regresi ganda dengan Uji

F. Adapun hasil dari uji hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

4. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis 1 yaitu menguji apakah ada pengaruh positif antara

budaya organisasi terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018. Untuk menguji hipotesis

tersebut digunakan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana digunakan karena

untuk mencari pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selain itu ada hubungan linear antara variabel bebas terhadap variabel terikat

sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linear. Data diolah dengan

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Berikut adalah

ringkasan hasil regresi sederhana antara X1 terhadap Y.

Tabel 4.10 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X1-Y)

Sumber Koefisien R r2 t t0,05

(44)
p Keterangan

Konstanta
Budaya

Organisasi

17,618
0,825 0,695 0,483 6,406 1,680 0,000 Ho ditolak

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardiz

ed

Coefficient

s

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta

Toleran

ce VIF



1 (Constant) 17.618 22.040 .799 .428

Budaya

Organisasi

.825 .129 .695 6.406 .000 1.000 1.00

0

Dependent Variable: Kinerja Guru

d. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis 1, yaitu dengan perhitungan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 didapatkan besarnya konstanta (K) = 17,618 dan nilai

koefisien regresi (a) = 0,825, sehingga persamaan regresi linear sederhananya

sebagai berikut:

Y = aX + K

= 0,825 + 17,618

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien bernilai positif

sebesar 0,825 yang berarti jika nilai budaya organisasi (X1) meningkat 1 poin

maka nilai kinerja guru (Y) akan meningkat sebesar 0,825 poin.

e. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien  Determinan (r2)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 0,825. Harga

koefisien korelasi  (r) sebesar 0,695 dan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,483.

Hal ini menunjukkan kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten

Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018 bahwa 48,3%  ditentukan oleh variabel

budaya organisasi. Sedangkan 51,7% variabel budaya organisasi ditentukan oleh

variabel lainnya.

f. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat keberartian variabel budaya organisasi terhadap kinerja guru. Uji

signifikansi menggunakan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 6,406

sedangkan nilai ttabel sebesar 1,680 pada taraf signifikansi 5%, maka 6,406 >1,680

(thitung > ttabel) sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak, berarti budaya organisasi

mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.



5. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis 2 yaitu menguji apakah ada pengaruh positif antara

motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018. Untuk menguji hipotesis

tersebut digunakan uji regresi sederhana. Uji regresi sederhana digunakan karena

untuk mencari pengaruh antara satu variabel bebas terhadap variabel terikat.

Selain itu ada hubungan linear antara variabel bebas terhadap variabel terikat

sehingga analisisnya menggunakan analisis regresi linear. Data diolah dengan

menggunakan bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Berikut adalah

ringkasan hasil regresi sederhana antara X2 terhadap Y.

Tabel 4.11 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Sederhana (X2-Y)

Sumber Koefisien R r2 t t0,05

(44)
p Keterangan

Konstanta
Motivasi

Kerja

56,230
1,091 0,832 0,692 9,942 1,680 0,000 Ho ditolak

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardize

d

Coefficients

t Sig.

Collinearity

Statistics

B Std. Error Beta

Toleranc

e VIF

1 (Constant) 56.230 10.338 5.439 .000

Motivasi

Kerja

1.091 .110 .832 9.942 .000 1.000 1.000

Dependent Variable: Kinerja Guru

d. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis 2, yaitu dengan perhitungan menggunakan program IBM SPSS

Lanjutan Tabel 4.11



Statistic Version 19 didapatkan besarnya konstanta (K) = 56,230 dan nilai

koefisien regresi (a) = 1,091, sehingga persamaan regresi linear sederhananya

sebagai berikut:

Y = aX + K

= 1,091+ 56,230

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien bernilai positif

sebesar 1,091 yang berarti jika nilai motivasi kerja (X2) meningkat 1 poin maka

nilai kinerja guru (Y) akan meningkat sebesar 1,091 poin.

e. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien  Determinan (r2)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 menunjukkan bahwa koefisien regresi sebesar 1,091. Harga

koefisien korelasi  (r) sebesar 0,832 dan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,692.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro

Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran 2017/2018 sebesar 69,2%  ditentukan oleh

variabel motivasi kerja sedangkan sisanya 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain.

f. Pengujian Signifikansi Regresi Sederhana

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat keberartian variabel motivasi kerja terhadap kinerja guru. Uji signifikansi

menggunakan uji t. Hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar 9,942 sedangkan nilai

ttabel sebesar 1,680 pada taraf signifikansi 5% maka 9,942 > 1,680 (thitung > ttabel)

sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak, berarti motivasi kerja mempunyai

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru.

6. Pengujian Hipotesis 3.

Pengujian hipotesis 3 yaitu menguji apakah ada pengaruh positif antara

budaya organisasi dan motivasi kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran

2017/2018. Untuk menguji hipotesis 3 tersebut digunakan uji regresi ganda. Uji

regresi ganda digunakan untuk meramalkan bagaimana dua atau lebih variabel

bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Data diolah dengan menggunakan



bantuan program IBM SPSS Statistic Version 19. Berikut adalah ringkasan hasil

regresi ganda 2 prediktor anatar X1 dan X2 terhadap Y.

Tabel 4.12 Ringkasan Hasil Analisis Regresi Ganda (X1 & X2 - Y)

Sumber Koefisien r r2 F F0,05
2:43

p Keteranga

n

Konstanta
Budaya

Organisasi
Motivasi

Kerja

37,146

0,203

0,924

0,840 0,705 51,405 3,230 0,000 Ho ditolak

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3873.052 2 1936.526 51.405 .000a

Residual 1619.905 43 37.672

Total 5492.957 45

a. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja, Budaya Organisasi

b. Dependent Variable: Kinerja Guru

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 37.146 17.178 2.162 .036

Budaya Organisasi .203 .147 .171 1.383 .174

Motivasi Kerja .924 .162 .705 5.696 .000

Dependent Variable: Kinerja Guru

Lanjutan Tabel 4.12



d. Persamaan Garis Regresi

Berdasarkan tabel di atas selanjutnya dapat digunakan untuk melakukan

pengujian hipotesis 3, yaitu dengan perhitungan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 didapatkan besarnya konstanta (K) = 37,146 dan nilai

koefisien regresi (a1) = 0,203 dan (a2) = 0,924 sehingga persamaan regresi linear

ganda sebagai berikut:

Y = a1X1 +a2X2+ K

= 0,203 + 0,924 + 37,146

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X1sebesar 0,203,

yang berarti jika nilai budaya organisasi meningkat 1 poin maka nilai kinerja guru

(Y) akan meningkat sebesar 0,203 dengan asumsi X2 tetap. Nilai koefisien X2

sebesar 0,924 yang berarti nilai motivasi kerja meningkat 1 poin maka kinerja

guru akan meningkat 0,924 dengan asumsi X1 tetap.

e. Koefisien Korelasi (r) dan Koefisien  Determinan (r2)

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program IBM SPSS

Statistic Version 19 menunjukkan bahwa koefisien korelasi sebesar 0,840 dan

nilai koefisien determinasi (r2) sebesar 0,705. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun Pelajaran

2017/2018 sebesar 70,5% secara bersama-sama dipengaruhi oleh variabel budaya

organisasi dan motivasi kerja. Sedangkan 29,5%  dipengaruhi variabel lainnya

seperti rancangan kerja, kemampuan dan keahlian, pengetahuan, kepribadian dan

kepuasan kerja.

f. Pengujian Signifikansi Regresi Ganda

Pengujian signifikansi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

tingkat keberartian variabel budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap

kinerja guru. Uji signifikansi menggunakan uji F. Hasil uji F diperoleh nilai

Fhitung sebesar 51,405 sedangkan nilai Ftabel sebesar 3,230 pada taraf signifikansi

5% maka 51,405 > 3,230 (Fhitung > Ftabel) sehingga dapat disimpulkan Ho ditolak,

yang berarti bahwa budaya organisasi dan motivasi kerja mempunyai pengaruh

positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja guru.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru

Dengan melihat hasil uji hipotesis 1 maka diketahui bahwa budaya

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru yang ditunjukkan dengan

hasil uji t diperoleh harga thitung sebesar 6,406 lebih besar dari nilai ttabel sebesar

1,680 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh budaya

organisasi sebesar 48,3%.

Adapun hasil penelitian yang disusun menunjukkan bahwa budaya

organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Budaya

Organisasi yang tinggi akan memberikan dorongan kuat bagi guru untuk bekerja

dengan baik yang akan menghasilkan kinerja yang maksimal sebaliknya budaya

organisasi yang rendah menyebabkan guru kurang semangat dalam bekerja yang

akan menyebabkan hasil kerja menjadi kurang maksimal.

Dari pengamatan peneliti hal yang dapat membuat nilai budaya organisasi

tinggi adalah adanya keharmonisan hubungan atau interaksi di dalam tubuh

organisasi tersebut. Memang budaya organisasi tidak muncul begitu saja, akan

tetapi bila sudah muncul maka budaya tersebut sukar untuk dipadamkan, artinya

akan melekat dalam organisasi tersebut. Kebiasaan, tradisi, dan cara-cara umum

yang dilakukan sebelumnya dan tingkat keberhasilan yang diperoleh dengan

usaha keras tersebut. Seorang pemimpin dengan gaya dan perilakunya bisa

menciptakan nilai-nilai, aturan-aturan kerja yang dipahami dan disepakati

bersama, serta mampu mempengaruhi atau mengatur perilaku individu-individu di

dalamnya, sehingga nilai-nilai tersebut menjadi sebuah perilaku panutan bersama,

yaitu yang disebut dengan budaya organisasi. Budaya organisasi bisa juga

terbentuk karena di dalam organisasi tersebut terjadi interaksi (pergaulan) antara

individu (anggota yang mempunyai latar belakang budaya masyarakat yang

berbeda). Dalam interaksi para individu akan terjadi saling memahami,

mempelajari, bahkan saling mempengaruhi perilaku yang dibawa dari budaya

masyarakat darimana mereka berasal.
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Apabila budaya sudah terbentuk praktik-praktik di dalam organisasi

bertindak untuk mempertahankannya dengan memberikan kepada karyawan

seperangkat pengalaman yang serupa seperti adanya sumber daya manusia yang

memperkuat budaya organisasi tersebut. Budaya organisasi merupakan suatu

kekuatan sosial yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam

suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Dengan adanya budaya

organisasi yang baik, guru akan bertanggung pada pekerjaannya dan dapat

terselesaikan secara efektif dan efisien. Budaya organisasi yang baik akan

mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas

yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan

terwujudnya tujuan organisasi. Barry Phegan menguatkan bahwa budaya

organisasi adalah bagaimana orang merasa untuk bisa melakukan pekerjaan

dengan baik dan apa yang membuat peralatan pendukung dengan orang bekerja

bisa menyatu dalam suatu harmoni.117 Hal yang senada diungkapkan

Mangkunegara yang menyatakan bahwa budaya organisasi adalah “ seperangkat

asumsi atau sistem keyakinan, nilai-nilai, dan norma yang dikembangkan dalam

organisasi yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk

mengatasi masalah adaptasi  eksternal dan internal.118 Hasil penelitian ini sejalan

dengan penelitian yang dilakukan Anna Tri Yuliastuti Wulandari119, yang

menunjukkan adanya pengaruh budaya organisasi  terhadap kinerja guru di SMK

Negeri 2 Ngawi tahun 2014. Hasil penelitian tersebut diperoleh hasil rhitung > rtabel

(0,834 > 0,312) dan diperoleh besarnya r square 0,690 jadi sumbangan

pengaruh budaya organisasi sebesar 69,6% terhadap kinerja guru.

B. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru

Berdasarkan hasil uji hipotesis 2 diperoleh bahwa motivasi kerja

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru yang ditunjukkan dengan

117 Barry Phegan, Developing Your Company Culture,(Berkeley:Contex Press, Meidian Group,
Inc., 2000),1.
118 Manahan P Tampubolon, Prilaku Keorganisasian (Jakarta:  Penerbit Ghia Indonesia. 2004),
190.
119 Anna Tri Yuliastuti Wulandari, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru di SMK
Negeri 2 Ngawi tahun 2014”, ( Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya, FKIP Universitas
PGRI Madiun, 2014), 1.



hasil uji t diperoleh uji t diperoleh harga thitung sebesar 9,942 lebih besar dari nilai

ttabel sebesar 1,680 sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja guru dipengaruhi

oleh motivasi kerja sebesar 69,2%.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja mempunyai

pengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Motivasi kerja yang tinggi akan

memberikan dorongan yang kuat bagi guru untuk bekerja dengan baik yang dapat

menghasilkan kinerja yang maksimal sebaliknya rendahnya motivasi kerja guru

akan menurunkan semangat dalam bekerja sehingga kinerja guru menjadi tidak

maksimal.

Guru yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan senantiasa bekerja

keras untuk mengatasi segala jenis permasalahan yang dihadapi dengan harapan

mencapai hasil kinerja yang lebih baik. Berbagai ciri yang diamati bagi seseorang

yang memiliki motivasi kerja, antara lain sebagai berikut : 1) kinerjanya

tergantung pada usaha dan kemampuan yang dimiliknya dibandingkan dengan

kinerja melalui kelompok, 2) memiliki kemampuan dalam menyelesaikan tugas-

tugas yang sulit, dan 3) seringkali terdapat umpan balik yang kongkret tentang

bagaimana seharusnya ia melaksanakan tugas secara optimal, efektif dan efisien.

Dengan demikian motivasi kerja dapat diartikan sebagai penggerak atau

pendorong dalam diri seseorang untuk mau berperilaku dan bekerja dengan

giat dan baik sesuai dengan tugas dan kewajiban yang telah diberikan kepadanya.

Apabila dikaitkan dengan pendidik atau guru itu sendiri maka dapat

disimpulkan bahwa motivasi kerja guru adalah suatu proses yang dilakukan

untuk menggerakkan guru agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya-

upaya nyata untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan

pekerjaan. Jika seseorang memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau

dorongan dari luar dirinya, maka orang tersebut akan terangsang atau terdorong

untuk melakukan sesuatu dengan baik. Pada akhirnya dorongan atau rangsangan

baik dari dalam maupun dari luar diri seseorang akan menghasilkan kinerja yang

baik, demikian pula sebaliknya jika karyawan tidak terdorong atau terangsang



untuk melakukan pekerjaannya maka hasilnya akan menurunkan kinerja karyawan

itu sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa motivasi mempengaruhi kinerja

seseorang. Makin termotivasi seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan maka

kinerjanya akan meningkat, demikian pula sebaliknya makin tidak termotivasi

seseorang untuk melakukan pekerjaannya, maka kinerjanya akan turun.

Disamping itu, motivasi juga dapat dinilai sebagai suatu daya dorong (driving

force) yang menyebabkan orang dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan.

Dalam hal ini, motivasi menunjuk pada gejala yang melibatkan dorongan

perbuatan terhadap tujuan tertentu.120 Hal tersebut diperkuat oleh Wexley dan

Yukl memberikan batasan mengenai motivasi sebagai “The process by which

behavior is energized and directed”. Ahli yang lain memberikan kesamaan antara

motif dan kebutuhan. Dari batasan tersebut bisa disimpulkan bahwa motivasi

adalah sesuatu yang melatarbelakangi perbuatan individu untuk mencapai tujuan

tertentu.121 Hasil penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Titin Eka

Ardiana, hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang besar antara

motivasi kerja terhadap kinerja guru SMK di Kota Madiun, adapun besarnya

pengaruh tersebut sebesar 80,6%.122

C. Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja Secara Bersama-sama

Terhadap Kinerja Guru

Berdasarkan hasil uji hipotesis 3 diperoleh bahwa budaya organisasi dan

motivasi kerja secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan

signifikan yang dibuktikan dengan uji F yaitu Fhitung > Ftabel (51,405 > 3,230).

Sedangkan sumbangan efektif kedua variabel secara bersama-sama terhadap

kinerja guru adalah 70,5% dipengaruhi oleh budaya organisasi dan motivasi kerja

dan selebihnya sebesar 29,5% dipengaruhi oleh variabel lainnya seperti

120 Harold Koontz & Heinz Weihrich, Management Nith Edition, ( New York: Mc. Graw Hill
Book Company, 1997), 411.
121 Khaerul Umam, Perilaku Organisasi, (Bandung Pustaka Setia, 2010), 159.
122 Titin Eka Ardiana, “Pengaruh Motivasi Kerja Guru Terhadap Kinerja Guru Akuntansi  SMK di
Kota Madiun”, (Jurnal Akuntansi dan Pajak, Vol.17 Nomor 02, Juni 2017), 14



rancangan kerja, kemampuan dan keahlian, pengetahuan, kepribadian dan

kepuasan kerja.

Dari pengamatan peneliti didapatkan bahwa faktor budaya organisasi dan

motivasi kerja saling mendukung dalam meningkatkan kinerja guru. Dengan

budaya organisasi yang tinggi akan memiliki kecenderungan kinerja yang tinggi.

Karena terdapat suasana kerja yang nyaman dan kondusif dan akan meningkatkan

kinerja dengan maksimal. Guru yang memiliki motivasi kerja yang tinggi akan

bekerja lebih giat dan akan melalukan pekerjaan dengan semaksimal dan sebaik

mungkin.

Dalam mencermati pendidikan sebagai sistem, maka kinerja guru tidak

terlepas dari budaya organisasi dan motivasi kerja dalam mengelola sekolah dan

memberdayakan guru terutama dalam peningkatan kualitas kinerja guru. Terkait

budaya organisasi yang merupakan kebiasaan-kebiasaan atau norma-norma yang

berlaku dan dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan. Kebiasaan-kebiasaaan

atau norma-norma ini mengatur hal-hal yang berlaku dan diterima secara umum

serta harus dipatuhi oleh segenap anggota suatu perusahaan atau organisasi.

Sedangkan motivasi kerja merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan

pekerjaan. Jika seseorang memiliki dorongan yang kuat dari dalam dirinya atau

dorongan dari luar dirinya, maka orang tersebut akan terangsang atau terdorong

untuk melakukan sesuatu dengan baik. Motivasi mempunyai beberapa fungsi

dalam kehidupan manusia, antara lain: mendorong manusia untuk berbuat

dan bertindak, motivasi dalam diri manusia bagaikan energi yang akan

mendorong dan menggerakkan manusia untuk melakukan suatu tugas, penentu

arah perbuatan yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai, motivasi menunjukkan

manusia ke arah perbuatan yang harus ia lakukan untuk mencapai tujuan

yang diharapkan, penyeleksi perbuatan kita, motivasi akan menyeleksi

perbuatan-perbuatan mana yang harus dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

Disamping itu juga diperlukan adanya penilaian kinerja . Karena manfaat

penilaian kinerja adalah untuk memperbaiki kinerja, memberikan umpan balik

tentang kualitas kinerja dan kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang

dikehendaki dalam kinerja. Secara umum penilaian kinerja memiliki tujuan yaitu:



untuk memperbaiki pelaksanaan pekerjaan para pekerja, dengan Memberikan

batuan agar pekerja menggunakan potensinya secara maksimal dalam

melaksanakan misi organisasi/ perusahaan, untuk menghimpun dan

mempersiapkan informasi bagi pekrja dan para manajer dalam membuat

keputusan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan bisnis organisasi/perusahaan,

untuk menyusun inventarisasi SDM di lingkungan organisasi/ perusahaan, untuk

meningkatkan motivasi kerja.123

Penelitian ini menghasilkan persamaan regresi berganda Y = 0,203 X1+

0,924 X2 + 37,146. Dari hasil yang diperoleh sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Marni Juwita124, menunjukkan bahwa hasil penelitian dan analisis

data diperoleh persamaan Y = 0,076 X1+ 0,328 X2 + 0,947 X3 + 11,416, budaya

organisasi, komitmen guru dan motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja guru SMK Negeri 03 Muko-Muko, Bengkulu.

123 Hadari Nawawi, Majemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, (Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2011), 249.
124 Marni Juwita, “Pengaruh Budaya Organisasi, Komitmen Guru dan Motivasi Kerja Terhadap
Kinerja Guru SMP Negeri 03 Mukomuko”, (Tesis, Universitas Terbuka, Bengkulu, 2016), ii.



BAB VI

PENUTUP

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data melalui pembuktian

hipotesis yang diangkat dari permasalahan pengaruh budaya organisasi dan

motivasi kerja terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro di

Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2017/2018 , maka dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Budaya organisasi memiliki pengaruh yang siginifkan terhadap kinerja guru

di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran

2017/2018 yang ditunjukkan dengan hasil uji t diperoleh nilai thitung sebesar

6,406 sedangkan nilai ttabel sebesar 1,680 pada taraf signifikansi 5%, maka

6,406 >1,680 (thitung > ttabel). Harga koefisien korelasi diperoleh rhitung > rtabel

(0,695 > 0,2907) dan koefisien determinasi (r2) (r Square) sebesar 0,483. Jadi

sumbangan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja guru sebesar 48,3%

dengan subvariabel inovasi dan pengambilan resiko, perhatian pada detail,

orientasi hasil, orientasi manusia, orientasi tim, keagresifan dan stabilitas

sedangkan sisanya sebesar 51,7% dipengaruhi oleh faktor lain.  Dari hasil

regresi diperoleh persamaan Y= 0,825 + 17,618 Persamaan tersebut

menunjukkan bahwa nilai koefisien bernilai positif sebesar 0,825 yang berarti

jika nilai budaya organisasi (X1) meningkat 1 poin maka nilai kinerja guru

(Y) akan meningkat sebesar 0,825 poin dengan asumsi variabel lain tetap.

2. Motivasi kerja memiliki pengaruh yang siginifkan terhadap kinerja guru di

SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran

2017/2018 yang ditunjukkan dengan hasil uji t nilai thitung sebesar 9,942

sedangkan nilai ttabel sebesar 1,680 pada taraf signifikansi 5% maka 9,942 >

1,680 (thitung > ttabel). Harga koefisien korelasi diperoleh rhitung > rtabel (0,832 >

0,2907) dan koefisien determinasi (r2) (r Square) sebesar 0,692. Jadi

sumbangan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 69,2%
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dengan subvariabel tanggung jawab dalam melakukan kerja, prestasi yang

dicapainya, pengembangan diri dan kemandirian dalam bertindak sedangkan

sisanya sebesar 30,8% dipengaruhi oleh faktor lain.  Dari hasil regresi

diperoleh persamaan Y= 1,091+ 56,230 Persamaan tersebut menunjukkan

bahwa nilai koefisien bernilai positif sebesar 1,091 yang berarti jika nilai

motivasi kerja (X2) meningkat 1 poin maka nilai kinerja guru (Y) akan

meningkat sebesar 1,091 poin dengan asumsi variabel lain tetap.

3. Budaya organisasi dan motivasi kerja mempunyai pengaruh yang siginifkan

secara bersama-sama terhadap kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5

Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2017/2018 berdasarkan

hasil uji F diperoleh nilai Fhitung sebesar 51,405 sedangkan nilai Ftabel sebesar

3,230 pada taraf signifikansi 5% maka 51,405 > 3,230 (Fhitung > Ftabel). Harga

koefisien korelasi diperoleh rhitung > rtabel (0,840 > 0,2907) dan koefisien

determinasi (r2) (r Square) sebesar 0,705 Hal ini menunjukkan bahwa kinerja

guru SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri Tahun

Pelajaran 2017/2018 sebesar 70,5% secara bersama-sama dipengaruhi oleh

variabel budaya organisasi dan motivasi kerja. Sedangkan 29,5%

dipengaruhi variabel lainnya seperti rancangan kerja, kemampuan dan

keahlian, pengetahuan, kepribadian dan kepuasan kerja. Didapatkan

persamaan regresi linear ganda Y= 0,203 + 0,924 + 37,146. Persamaan

tersebut menunjukkan bahwa nilai koefisien X1sebesar 0,203, yang berarti

jika nilai budaya organisasi meningkat 1 poin maka nilai kinerja guru (Y)

akan meningkat sebesar 0,203 dengan asumsi X2 tetap. Nilai koefisien X2

sebesar 0,924 yang berarti nilai motivasi kerja meningkat 1 poin maka kinerja

guru akan meningkat 0,924 dengan asumsi X1 tetap.

E. Saran

Sesuai dengan kesimpulan dari penelitian yang penulis lakukan di SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri tahun pelajaran 2017/2018

maka penulis memberikan beberapa saran yang semoga nantinya dapat

bermanfaat untuk meningkatkan budaya organisasi, motivasi kerja dan kinerja

guru :



1. Bagi guru disarankan mampu meningkatkan budaya organisasi dalam

bekerja, sehingga dapat mencapai tujuan sekolah dan bertanggungjawab

terhadap tugas yang diberikan. Selain itu masing-masing guru hendaknya

menyusun pola pengembangan karier guru yang mampu

menumbuhkembangkan budaya organisasi yang kondusif sehingga dapat

meningkatkan kinerja guru serta menciptakan budaya organisasi untuk

mempertahankan dan meningkatkan kinerja guru di masa yang akan datang.

Disarankan juga untuk lebih meningkatkan motivasi kerja sebagai dorongan

utama untuk menigkatkan kinerja guru sehingga bisa meraih hasil yang

optimal.

2. Bagi kepala sekolah agar membina serta memberi teladan  dalam penerapan

budaya organisasi dan memberikan bimbingan dalam rangka peningkatan

motivasi kerja guru sebagai pendorong hasil kinerja guru yang optimal.

Dengan terwujudnya hal tersebut maka diharapan akan tumbuh budaya

organisasi dan motivasi yang baik sehingga bisa mendapatkan kinerja guru

yang maks imal sesuai dengan tu gas  d an  b idangn ya  mas i ng -

mas ing .

3. Bagi sekolah hendaknya mengembangkan suatu sistem terintegrasi yang bisa

meningkatkan budaya organisasi dan motivasi kerja untuk lebih melancarkan

tujuan sekolah yang diharapkan bisa meningkatkan kinerja guru SMK

Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri.

4. Penelitian ini baru dapat mengungkap dua variabel yang mempengaruhi

kinerja guru di SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro Kabupaten Wonogiri

tahun pelajaran 2017/2018, untuk itu bagi peneliti lain diharapkan

melaksanakan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap faktor-faktor lain

yang mempengaruhi kinerja guru baik secara kuantitatif maupun kualitatif

sehingga bisa memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi pendidikan

Indonesia yang berkemajuan.
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