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ABSTRAK 

Saswoyo, Bagus Probo. Pengaruh Kompensasi Kerja terhadap Kinerja Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo. Skripsi. Jurusan 
Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Dr.Mukhibat, M.Ag. 

Kata Kunci: Kompensasi, Kinerja 
Kinerja seorang tenaga pendidik dan kependidikan dapat tercermin dengan 

baik bila hasil kinerjanya dapat dihargai dengan baik pula. Salah satu hal yang 
dapat meningkatkan kinerja adalah dengan pemberian kompensasi atau imbalan 
jasa, baik yang berbentuk uang, tunjangan, maupun fasilitas-fasilitas lainnya. 
Pemberian kompensasi ini merupakan salah satu upaya dalam menumbuhkan 
semangat dalam bekerja. Sehingga guru maupun karyawan memiliki semangat 
dalam bekerja. 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui kompensasi kerja Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo, (2) Mengetahui kinerja Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo, dan (3) mengetahui seberapa 
pengaruh kompensasi kerja terhadap kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
di MAN 1 Ponorogo 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dan sekaligus 
dijadikan sempel dalam penelitian ini adalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan 
MAN 1 Ponorogo yang berjumlah 44 orang. Istrumen pengumpulan data berupa 
kuesioner dengan skala likert yang memiliki empat alternative jawaban dan terdiri 
12 pernyataan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) kompensasi 
kerja yang di lihat dari penilaian 44 responden berada dalam kategori sedang, 
yakni sebesar 40,90%, (2) Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan yang 
dilihat dari hasil penilaian 44 responden berada dalam kategori sedang, yakni 
sebesar 61,36%, 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi 
terhadap kinerja dilihat dari hasil penilaian 44 responden dari hasil analisis 
statistik inferensial menunjukkan nilai dengan taraf signifikan 5%. Jadi kontribusi 
kompensasi kerja terhadap kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 
Ponorogo memiliki pengaruh yang signifikan melalui perhitungan Fhitung > Ftabel 
yaitu 21.222 > 4,06 sehingga variabel X terhadap Y memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan. pengaruh kompensasi kerja terhadap kinerja Tenaga 
Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo berpengaruh sebesar 33,6%, dan 
66,4% di pengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak masuk dalam model. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam sebuah lembaga pendidikan, tenaga 

pendidik dan kependidikan memiliki peran dan 

kedudukan sangat penting. Yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan 

tempat mereka bekerja, agar dapat menjalankan tugas 

dan fungsinya secara maksimal, maka seorang tenaga 

pendidik dan kependidikan diharapkan memiliki kinerja 

yang tinggi terhadap pekerjaannya di tempat mereka 

bekerja. 

Seorang tenaga pendidik dan kependidikan 

dikatakan memiliki kinerja yang tinggi apabila 

memahami arti atau makna kinerja sesungguhnya dan 

harus dibuktikan dalam pelaksanaannya dengan 

1 
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menjalankan tugasnya. Kinerja seorang tenaga pendidik 

dapat dilihat dari cara seorang guru dalam 

menyelesaikan tugasnya. Hasil dari kinerja guru adalah 

prestasi belajar siswa yang baik. Sedangkan tenaga 

kependidikan dapat dilihat dari cara seorang karyawan 

dalam menyelesaikan tugasnya. Hasil dari kinerja 

karyawan adalah administrasi lembaga pendidikan yang 

baik. 

Kinerja seorang tenaga pendidik dan 

kependidikan dapat tercermin dengan baik bilamana 

kinerjanya dapat dihargai dengan baik pula. Salah satu 

upaya untuk meningkatkan kinerja adalah dengan 

pemberian kompensasi atau imbalan jasa, baik yang 

berbentuk uang, tunjangan, maupun fasilitas-fasilitas 

lainnya. Pemberian kompensasi ini merupakan salah satu 

upaya dalam menumbuhkan semangat dalam bekerja. 
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Sudah sewajarnya bila suatu lembaga dalam hal 

ini lembaga pendidikan memberi balas budi berupa 

kompensasi terhadap pendidik dan kependidikan. 

Sehingga sudah seharusnya mereka memberikan 

kemampuan kinerja terbaik terhadap sekolah tempat ia 

bekerja. Kompensasi yang diberikan haruslah sebanding 

dengan apa yang diberikan. Sehingga para pendidik 

maupun kependidikan dapat memberikan kinerja yang 

terbaik untuk sekolah tersebut. 

Kompensasi mengandung cakupan yang lebih 

luas daripada pemberian upah dan gaji. Konsep upah dan 

gaji lebih menekankan pada balas jasa yang bersifat 

“finansial” saja, sedangkan kompensasi mencakup balas 

jasa yang bersifat “finansial” maupun “non finansial”. 

Dengan demikian definisi “kompensasi” adalah sebagai 

berikut: “Pengaturan keseluruhan pemberian balas jasa 

bagi “employers” maupun “employees” baik yang 
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langsung berupa uang (finansial) maupun yang tidak 

langsung berupa uang (nonfinansial)”.1 

Kinerja tenaga pendidik maupun kependidikan 

adalah tingkatan dimana mereka harus mencapai 

persyaratan-persyaratan yang harus di penuhi. 

Sedangkan menurut Suprihanto mengatakan bahwa 

kinerja tenaga pendidik dan kependidikan pada dasarnya 

adalah hasil kerja seseorang selama periode tertentu 

dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, 

target atau sasaran atau kinerja yang telah ditentukan 

terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.2 

Banyak tenaga pendidik dan kependidikan saat 

ini selalu mendambakan pemberian kompensasi untuk 

ditingkatkan sesuai dengan kelayakan pemberiannya 

dengan pekerjaan yang dilakukan, dalam rangka 

                                                             
1Susilo Martoyo, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: PT. BPFE Yogyakarta, 2000), 126. 
2Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Yogyakarta: STIE YKPN, 2001), 422. 
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membangun motivasi untuk dapat bekerja dengan baik 

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam 

suatu organisasi. Menurut Kadarsiman struktur 

kompensasi pengaruhnya sangat besar terhadap kinerja 

pegawai/karyawan, maka perlu memberikan imbalan 

(reward) pada karyawan yang telah mengorbankan 

waktu, tenaga, kemampuan, dan keterampilan sehingga 

merasa puas karena usahanya sudah dihargai.3 

Menurut Mulyasa, keuangan dan pembiayaan 

merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung 

menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan.4 Banyaknya keluhan dan ketidakpuasan atas 

pemberian kompensasi finansial yang diterima oleh 

tenaga pendidik dan kependidikan, maka baik secara 

langsung atau tidak langsung berdampak terhadap proses 

                                                             
3 Kadarisman, Manajemen Kompensasi (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2014), 8. 
4Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah (Bandung: PT. 

Remaja RosdaKarya, 2003), 47. 
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aktivitas kerja, yang mempengaruhi kegiatan 

pelaksanaan kerja sehari-hari, karena  mereka tidak 

termotivasi dalam menjalankan aktivitas kerjanya, 

diakibatkan kompensasi yang diterimanya tidak dapat 

memperbaiki pendapatan dan kesejahteraannya. 

Padahal kompensasi inilah yang akan 

dipergunakan tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

hal memenuhi kebutuhan hidupnya. Besarnya 

kompensasi mencerminkan status, pengakuan dan tingkat 

pemenuhan kebutuhan yang dinikmati oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan beserta keluarganya. Jika 

statusnya, dan pemenuhan kebutuhan menjadi semakin 

banyak, yang pada gilirannya kepuasan kerja akan 

semakin baik.5 

Dari beberapa informasi terkait tenaga pendidik 

dan kependidikan yang peneliti peroleh, menunjukkan 

                                                             
5Priyono Marnis, Manajemen Sumber Daya Manusia (Sidoarjo: 

Zifatama Publisher, 2008), 223. 
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bahwa secara umum kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan di Indonesia masih rendah. Hal ini 

disebabkan berbagai faktor. Menurut berita 

Kompas.com, Kinerja PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang 

sudah lolos sertifikasi masih belum memuaskan. 

Motivasi kerja yang tinggi justru ditunjukkan oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan di berbagai jenjang 

pendidikan yang belum lolos sertifikasi, dengan harapan 

segera mendapat sertifikasi berikut uang tunjangan 

keprofesiannya.6 

Apabila hal ini terus dibiarkan, bisa jadi akan 

merusak kualitas pendidikan yang ada di Indonesia ini. 

Namun, peneliti mengamati ketika pelaksanaan magang 

2 di MAN 1 Ponorogo tidak seperti pada umumnya. 

Sistem kompensasi kerja di sana begitu baik sehingga 

                                                             
6Kompas, Kinerja Guru Rendah, diakses dari 

https://nasional.kompas.com/, diakses pada tanggal 23 Juli 2019 pukul 
01.00. 
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menyebabkan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan 

yang baik dan memuaskan, tetapi ada sebagian tenaga 

pendidik dan kependidikan memiliki kinerja yang 

rendah. Misalkan, tenaga kependidikan bagian 

perpustakaan yang kurang bekerja secara maksimal 

dalam menyelesaikan tugas pengarsipan buku. Sehingga 

peneliti tertarik dan ingin mendalami untuk melakukan 

penelitian.7 

Atas dasar tersebut, tinggi rendahnya suatu 

kinerja yang dicapai tenaga pendidik dan kependidikan 

banyak ditentukan oleh pemberian kompensasi yang 

menyebabkan seorang ingin mengembangkan 

kemampuan kerjanya berdasarkan pemberian 

kompensasi dalam memacu peningkatan kinerja kerja 

tenaga pendidik dan kependidikan. Dan hal ini pula yang 

                                                             
7Hasil pengamatan ketika Magang 2 di MAN 1 Ponorogo. 
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mendorong peneliti untuk meneliti dengan memilih 

judul:  

“Pengaruh Kompensasi Kerja Terhadap 

Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 

1 Ponorogo”. 

B. Batasan Masalah 

Karena keterbatasan waktu, tenaga dan 

sebagainya. Maka peneliti memberikan batasan masalah 

pada penelitian ini, yaitu hanya berfokus pada pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan saja. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis 

merumuskan sebagai permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana tingkat kompensasi kerja Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo? 
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2. Bagaimana tingkat kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di MAN 1 Ponorogo? 

3. Adakah pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

kerja terhadap kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di MAN 1 Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui kompensasi kerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di MAN 1 Ponorogo. 

2. Mengetahui kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di MAN 1 Ponorogo 

3. Mengetahui seberapa pengaruh kompensasi kerja 

terhadap kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

di MAN 1 Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Dalam peneliti berharap dapat memberikan dua 

manfaat antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 
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Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

menambah wawasan dalam perkembangan teori dan 

ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga, mengetahui pengaruh pemberian 

kompensasi terhadap kinerja pada tenaga pendidik 

dan kependidikan di lembaga sebagaimana dapat 

digunakan pertimbangan bagi manajemen untuk 

membuat kebijakan. 

b. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan, agar 

tenaga pendidik dan kependidikan lebih 

meningkatkan kinerjanya supaya prestasi kerja 

juga meningkat seiring dengan kompensasi yang 

diterima.  
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c. Bagi peneliti, dapat mengetahui dan memecahkan 

masalah mengenai besar atau tidaknya pengaruh 

yang terjadi antara kompensasi dengan kinerja 

tenaga pendidik dan kependidikan. 

d. Bagi pembaca, dapat dijadikan wawasan 

pengetahuan tentang pengaruh kompensasi dengan 

kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dan juga 

dapat digunakan sebagai tinjauan penelitian 

selanjutnya. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulisan hasil penelitian 

dan agar dapat dicerna secara runtut, diperlukan sebuah 

sistematika pembahasan. Dalam laporan penelitian ini, 

peneliti mengelompokkan menjadi 5 bab yang masing-

masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan 

satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan 

didahului dengan: halaman sampul, halaman judul, 
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halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, 

abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar, dan daftar lampiran.  

Bab Pertama, adalah pendahuluan yang berisi 

latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu, landasan teori tentang kompensasi dan 

kinerja, serta kerangka berpikir dan pengajuan 

hipotesis. 

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yang 

meliputi rancangan penelitian yang meliputi rancangan 

penelitian, populasi dan sampel, instrumen 

pengumpulan data, teknik pengumpulan data, dan 

teknik analisis data. 
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Bab Keempat, berisi temuan dan hasil penelitian 

yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, 

deskripsi data, analisis data (pengajuan hipotesis) serta 

interpretasi dan pembahasan. 

Bab Kelima, merupakan penutup dari laporan 

penelitian yang berisi kesimpulan dan saran. Kemudian 

pada bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran-

lampiran, riwayat hidup, surat ijin penelitian, surat telah 

melakukan penelitian, pernyataan keaslian tulisan. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU, 

LANDASAN TEORI, KERANGKA BERPIKIR, DAN 

PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan 

penulis dalam melakukan penelitian, sehingga penulis 

dapat memperkaya teori yang digunakan dalam 

mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian 

terdahulu, penulis menemukan penelitian dengan judul 

yang sama seperti judul penelitian penulis. Dalam 

penulisan ini, peneliti menggali informasi dari 

penelitian-penelitian sebelumnya sebagai bahan 

perbandingan, baik mengenai kelemahan atau kelebihan 

yang sudah ada. Selain itu, peneliti juga menggali 

informasi dari jurnal atau skripsi dalam rangka 

mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya 

15 
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tentang teori yang berkaitan dengan judul yang 

digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.  

Penelitian pertama yang relevan dengan 

penelitian ini adalah Pengaruh Kompensasi dan 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di Apotik Berkah 

oleh Fajar Kurniadi, Program studi Manajemen pada 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama.1 Penelitian bertujuan untuk mengetahui 

pemberian kompensasi yang diterima karyawan, 

mengetahui tingkat motivasi kerja karyawan terhadap 

kinerja karyawan apotek berkah. Metode penelitian 

yang digunakan menggunanakan Uji Korelasi 

Spearman. Hasil dari penelitian dikemukakan bahwa 

kompensasi yang diberikan dan motivasi terhadap 

kinerja di apotik Berkah berdasarkan Uji Korelasi 

Spearman hasil R hitungnya 0,863. Hal ini 
                                                             

1 Fajar Kurniadi, Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap 
Kinerja Karyawan di Apotik Berkah (Skripsi, Program Studi Manajemen 
Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama, 2012).  
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menunjukkan hubungan kompensasi dan motivasi 

terhadap kinerja sangat kuat. Kinerja pada Apotik 

Berkah dipengarui oleh kompensasi dan motivasi 

sebesar 74,5 %. Pada penelitian ini terdapat persamaan 

yaitu meneliti tentang kompensasi. Namun pada 

penelitian ini terdapat perbedaan yakni pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan Uji 

Korelasi dan dilaksanakan pada karyawan sebuah badan 

usaha. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan 

penulis menggunakan pendekatan kuantitatif Uji 

Regresi yang dilaksanakan pada sebuah lembaga 

pendidikan.  

Penelitian kedua yang relevan dengan penelitian 

ini adalah “Sistem Kompensasi di Madrasah Al-Ihsan 

Pandeglang Banten” Oleh Yayu Humaero, Program 

Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah 
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dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.2  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Metode ini dilakukan dengan tiga 

teknik, yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Ketiga teknik tersebut merupakan siklus yang 

difokuskan kepada sistem kompensasidi Madrasah Al-

Ihsan. Pada penelitian ini terdapat persamaan yaitu 

meneliti tentang kompensasi dan sama-sama 

dilaksanakan pada sebuah lembaga pendidikan. Namun 

pada penelitian ini terdapat perbedaan yakni pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan 

sedangkan dalam penelitian yang dilakukan penulis 

menggunakan pendekatan kuantitatif Uji Regresi yang 

hanya berfokus pada kompensasi dan kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan.  

                                                             
2Yayu Humaero, Sistem Kompensasi di Madrasah Al-Ihsan 

Pandeglang Banten (Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan 
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 
2014).  
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Penelitian ketiga yang relevan dengan penelitian 

ini adalah “Pengaruh Pemberian Kompensasi terhadap 

Kinerja Guru Honorer di SMP Negeri 2 Sungguminasa 

Kabupaten Gowa” Oleh Meirisa Ekawati, Program 

Studi Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas 

Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar.3 Hasil 

penelitian dapat menyimpulkan: kontribusi kompensasi 

terhadap kinerja guru honorer di SMP Negeri 2 

Sungguminasa memiliki pengaruh yang signifikan 

melalui perhitungan thitung>ttabel yaitu 2,87>2. 042 

sehingga variabel X terhadap Y memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan. Pada penelitian ini terdapat 

persamaan yaitu meneliti tentang kompensasi dan 

menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Namun 

pada penelitian ini terdapat perbedaan yakni 

                                                             
3Meirisa Ekawati, Pengaruh Pemberian Kompensasi terhadap 

Kinerja Guru Honorer di SMP Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten 
Gowa (Skripsi, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan UIN Alauddin Makassar, 2018).  
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dilaksanakan pada sebuah lembaga pendidikan tingkat 

SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan berfokus pada 

Guru Honorer. Sedangkan dalam penelitian yang 

dilakukan penulis, penelitian laksanakan di lembaga 

pendidikan tingkat MA (Madrasah Aliyah) dan 

berfokus pada tenaga pendidik dan kependidikan yang 

statusnya adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil).  

B. Landasan Teori 

1. Kompensasi 

a. Pengertian Kompensasi 

Dalam hubungannya dengan peningkatan 

kesejahteraan hidup para pegawai, suatu 

organisasi harus secara efektif memberikan 

kompensasi sesuai dengan beban kerja yang 

diterima pegawai. Kompensasi merupakan salah 

satu faktor baik secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi tinggi rendahnya 
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kinerja pegawai. Karena itu semestinya 

pemberian kompensasi kepada pegawai perlu 

mendapat perhatian khusus dari pihak 

manajemen instansi agar motivasi para pegawai 

dapat dipertahankan dan kinerja pegawai 

diharapkan dapat meningkat.4 

Kompensasi ditinjau dari sudut pandang 

organisasi merupakan unsur biaya yang dapat 

mempengaruhi kualitas organisasi, proses 

rekrutmen, dan tingkat perputaran karyawan. 

Sedangkan ditinjau dari sudut pandang pegawai 

merupakan unsur pendapatan yang 

mempengaruhi gaya hidup, status, harga diri, 

dan perasaan pegawai terhadap perusahaan 

untuk tetap bersama perusahaan atau mencari 

pekerjaan lainnya. Selain itu juga merupakan 

                                                             
4Marnis, Manajemen Sumber Daya Manusia, 225.  
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alat manajemen bagi perusahaan untuk 

meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan 

produktivitas, dan mempengaruhi kepuasan 

kerja.5 

Menurut para ahli yang mengungkapkan 

pendapat mengenai pengertian kompensasi, 

yaitu: 

Menurut T. Hani Handoko, kompensasi 

adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja 

balas jasa atas kerja mereka. Masalah 

kompensasi berkaitan dengan konsistensi 

intemal dan konsistensi eksternal. Konsistensi 

internal berkaitan dengan konsep penggajian 

relatif dalam organisasi. Sedangkan konsistensi 

eksternal berkaitan dengan tingkat relatif 

struktur penggajian dalam organisasi 

                                                             
5Sondang S. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2016), 252.  



23 
 

dibandingkan dengan struktur penggajian yang 

berlaku di luar organisasi.6 

Menurut Sjafri Mangkuprawira, 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa 

mereka pada perusahaan. Dengan demikian, 

kompensasi mengandung arti tidak sekadar 

dalam bentuk finansial saja, seperti yang 

langsung berupa gaji, upah, komisi, dan bonus, 

serta tidak langsung berupa asuransi, bantuan 

sosial, uang cuti, uang  pensiun, pendidikan, dan 

sebagainya tetapi juga bentuk bukan finansial. 

Bentuk ini berupa pekerjaan dan lingkungan 

pekerjaan. Bentuk pekerjaan berupa tanggung 

jawab, perhatian, kesempatan dan penghargaan, 

sementara bentuk lingkungan pekerjaan berupa 

                                                             
6T. Hani Handoko, Manajemen Personalisa dan Sumber Daya 

Manusia (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 1994), 155.  
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kondisi kerja, pembagian kerja, status dan 

kebijakan.7 

Menurut Rivai dan Sagala, kompensasi 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan 

sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada 

perusahaan. Pemberian kompensasi merupakan 

salah satu pelaksanaan fungsi MSDM yang 

berhubungan dengan semua jenis penghargaan 

individual sebagai pertukaran dalam melakukan 

tugas keorganisasian. Kompensasi merupakan 

biaya utama atas keahlian atau pekerjaan dan 

kesetiaan dalam bisnis perusahaan pada abad ke-

21 ini. Kompensasi menjadi salah satu alasan 

utama mengapa kebanyakan orang mencari 

pekerjaan.8 

                                                             
7Sjafri Mangkuprawira, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Strategik (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 136.  
8Veithzal Rivai dan Ella J. Sagala, Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 147.  
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b. Tujuan Kompensasi 

Berdasarkan kajian yang dilakukan 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional 

(Bapennas) pada tahun 2004, sistem kompensasi 

Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan belum 

mempertimbangkan kebutuhan hidup layak dan 

prestasi kerja individual. Di samping itu sistem 

yang saat ini digunakan tidak mengkorelasikan 

kinerja pegawainya dengan besaran gaji yang 

diterimanya. “equal pay for equal work” belum 

sepenuhnya diterapkan di dalam birokrasi, 

Prinsip reward and punishment berbasis kinerja 

juga belum terlaksana secara maksimal baik di 

pusat maupun daerah. Padahal dalam Undang-

Undang Nomor 43 Tahun 1999 secara eksplisit 

telah disebutkan bahwa sistem kompensasi 

pegawai negeri harus berbasis kinerja. Merujuk 
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pada undang-undang tersebut, sistem 

kompensasi berbasis kinerja dianggap sebagai 

jalan keluar dari permasalahan kualitas kinerja 

PNS, yang merupakan aplikasi dari teori 

motivasi. Motivasi dalam bentuk insentif 

dianggap sebagai salah faktor yang efektif untuk 

meningkatkan kinerja pegawai.9 

Secara umum tujuan kompensasi adalah 

untuk membantu perusahaan mencapai tujuan 

keberhasilan strategi perusahaan dan menjamin 

terciptanya keadilan internal dan eksternal. Ada 

pun tujuan lain dari kompensasi menurut 

Sedarmayanti adalah “Menghargai kinerja, 

menjamin keadilan, mempertahankan karyawan, 

                                                             
9Shiomy Suci W. R, “Dampak Pelaksanaan Sistem Kompensasi 

Berbasis Kinerja Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya” Jurnal 
Kebijakan dan Manajemen Publik, Volume 2, Nomor 1, (Januari 2014), 
2.  
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memperoleh karyawan bermutu, mengendalikan 

biaya dan memenuhi peraturan”.10 

Pendapat lain dikemukakan oleh 

Singodimedjo tujuan kompensasi antara lain 

“Menjamin sumber nafkah karyawan beserta 

keluarganya, meningkatkan prestasi kerja, 

meningkatkan harga diri para karyawan, 

mempererat hubungan kerja antar karyawan, 

mencegah karyawan meninggalkan perusahaan, 

meningkatkan disiplin kerja, dan perusahaan 

dapat memberikan teknologi baru.”11 

Sedangkan sasaran atau tujuan dalam 

pemberian kompensasi menurut Gouzali 

Saydam sebagai berikut: 

1) Untuk menjamin sumber nafkah karyawan 
                                                             

10Sedarmayanti, Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi 
Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Bandung: PT. Refika 
Aditama, 2011), 72.  

11Edy Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: 
Kencana, 2011), 188.  
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2) Meningkatkan prestasi kerja karyawan 

3) Meningkatkan harga diri karyawan 

4) Mencegah karyawan meninggalkan 

organisasi 

5) Meningkatkan disiplin kerja 

6) Perusahaan dapat bersaing dengan tenaga 

kerja di pasaran 

7) Mempermudah perusahaan mencapai tujuan 

8) Perusahaan dapat memanfaatkan teknologi 

maju.12 

Menurut S. P Hasibuan tujuan pemberian 

kompensasi adalah sebagai berikut: 

1) Ikatan kerja sama, dengan pemberian 

kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama 

formal antara atasan dengan karyawan. 

Karyawan harus mengerjakan tugasnya 

                                                             
12Gouzali Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, 

(Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), 168.  
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dengan baik, sedangkan pengusaha atau 

atasan wajib membayar kompensasi sesuai 

dengan perjanjian yang teah disepakati.  

2) Kepuasan kerja, dengan balas jasa karyawan 

akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status 

sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh 

kepuasan kerja dari jabatannya.  

3) Pengadaan efektif, jika program kompensasi 

ditetapkan cukup besar, pengadaan karyawan 

yang qualifield untuk perusahaan akan lebih 

mudah.  

4) Motivasi, jika balas jasa yang diberikan 

cukup besar, manajer akan lebih mudah 

memotivasi bawahannya.  

5) Stabilitas karyawan, dengan program 

kompensasi atas prinsip adil dan layak serta 

eksternal konsistensi yang kompetitif maka 
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stabilitas karyawan akan lebih terjamin 

karena turnover relatif kecil. 

6) Disiplin, dengan pemberian balas jasa yang 

cukup besar maka disiplin karyawan 

semakin membaik, mereka akan menyadari 

serta menaati peraturan-peraturan yang 

berlaku.  

7) Pengaruh serikat buruh, dengan program 

kompensasi yang baik pengaruh serikat 

buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan 

berkonstentrasi pada pekerjaannya.  

8) Pengaruh pemerintah, jika program 

kompensasi sesuai dengan undang-ndang 

perburuhan yang berlaku (seperti batas upah 
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minimum) maka intervensi pemerintahan 

dapat dihindarkan.13 

c. Bentuk dan Jenis Kompensasi 

Kompensasi memiliki bentuk dan jenis 

yang sangat beragam. Bentuk dan jenis 

kompensasi dapat dijelaskan antara lain sebagai 

berikut: 

1) Gaji dan upah 

Gaji dan upah umumnya disebut sebagai 

kompensasi utama karena sebagai gantungan 

hidup (nafkah) bagi pegawai dan 

keluarganya.  

2) Insentif 

Insentif dipandang sebagai penghargaan atau 

ganjaran yang diberikan untuk memotivasi 

                                                             
13Malayu S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Edisi Revisi (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 121.  
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para pegawai agar produktivitas kerjanya 

semakin tinggi. 

3) Tunjangan 

Pada umumnya tunjangan diberikan sebagai 

tambahan gaji atau upah yang berfungsi 

untuk mensejahterakan pegawai. Macam-

macam tunjangan, antara lain: tunjangan 

jabatan, tunjangan profesi, tunjangan 

keluarga, tunjangan pangan, dan sebagainya.  

4) Jaminan kesehatan dan kesejahteraan. Yang 

tergolong kompensasi jenis ini antara lain: 

asuransi jiwa, biaya pengobatan ketika sakit, 

koperasi (simpan pinjam), alat-alat 

keselamatan kerja, dan sebagainya.  

5) Kompensasi karier. Imbalan karier dapat 

berupa rasa aman di tempat kerja, 

kesempatan untuk mendapatkan 
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pengembangan profesi dan jabatan, 

pendidikan dan pelatihan, dan sebagainya.  

6) Kompensasi sosial. Yang tergolong 

kompensasi jenis ini antara lain berupa: 

pengakuan dan penghargaan dari 

masyarakat, ucapan selamat, kekompakan 

antar teman sejawat, senyuman dan pujian 

serta penghargaan atas jalinan komunikasi 

antar manusia.14 

d. Faktor Penentuan Pemberian Kompensasi  

Walaupun para ahli berbeda pendapat 

tentang dasar penentuan pemberian kompensasi, 

karena perbedaan sudut pandang berbeda, 

namun secara umum penentuan tersebut dapat 

dibedakan. seperti yang dikemukakan pendapat 

                                                             
14Nurul Ulfatin & Teguh Triwiyanto, Manajemen Sumber Daya 

Manusia Bidang Pendidikan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 
123-124.  
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oleh Gouzali Saydam dalam penentuan sistem 

kompensasi sebagai berikut: 

Pertama, kompensasi berdasarkan satuan 

volume yang dimana pemberian kompensasi 

didasarkan pada berapa banyak jumlah produksi 

yang dapat dihasilkan oleh karyawan yang 

bersangkutan. Model seperti ini sering disebut 

sebagai “kerja borongan” karena dalam metode 

ini perusahaan mengaitkan kompensasi secara 

langsung dengan jumlah produk yang dihasilkan 

oleh karyawan.  

Kedua, kompensasi berdasarkan satuan 

waktu pekerjaan, dimana besarnya kompensasi 

yang diterima seorang karyawan atau pekerja 

dikaitkan langsung dengan lama waktu yang 

digunakan oleh yang bersangkutan untuk 

bekerja, bukan pada jumlah produk yang 
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dihasilkan seperti jenis yang pertama. Kebaikan 

sistem waktu ialah administrasi imbalan mudah 

dan besaranya kompenasi yang dibayarkan tetap. 

Namun kelemahan sistem waktu ialah pekerja 

yang bekerjanya malas pun mendapatkan 

kompensasi yang sama.  

Ketiga, kompensasi berdasarkan 

penilaian pekerjaan, metode penilaian ini 

mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan 

dengan metode yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Melalui metode ini kita dapat 

menentukan berapa harga dari suatu pekerjaan 

yang dilakukan karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya, sehingga perusahaan atau 
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organisasi dapat menentukan kompensasi 

dengan adil dan layak.15 

Menurut S.P. Hasibuan metode dalam 

memberikan kompensasi ada dua, yaitu Metode 

Tunggal, metode yang dalam penerapan gaji 

pokok hanya didasarkan atas ijazah terakhir dari 

pendidikan formal yang dimiliki tenaga 

pendidik/pegawai. Dan Metode Jamak, metode 

yang dalam gaji pokok didasarkan atas beberapa 

pertimbangan seperti ijazah, sifat pekerjaan, 

pendidikan informal, bahkan hubungan keluarga 

ikut menentukan besarannya gaji pokok 

seseorang".16 

S. P Siagian dalam bukunya Manajemen 

Sumber Daya Manusia bahwa "Penilaian 

                                                             
15Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, 181-184.  
16S. P Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 

Revisi, 123.  
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pekerjaan adalah prosedur yang sistematis untuk 

menentukan nilai relatif dari berbagai pekerjaan 

dalam suatu perusahaan atau organisasi".17 

Sedangkan menurut George Strauss dan Leonard 

R. Sayles dalam bukunya Manajemen 

Personalia, Segi Manusia dalam Organisasi 

menyebutkan bahwa "Penilaan pekerjan 

merupakan suatu metode untuk menentukan 

hubungan antara tarif dan upah (kompensasi)”.18 

e. IndikatorKompensasi 

Kompensasi mempunyai hubungan 

kausalitas dengan perilaku pegawai tentang 

kepuasan kerja, kepuasan kerja adalah salah satu 

faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, dan 

motivasi kerja yang tinggi pada akhirnya akan 

meningkatkan kinerja pegawai. Mengukur 
                                                             

17Saydam, Manajemen Sumber Daya Manusia, 191.  
18Ibid.,193.  
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perilaku pegawai tentang kepuasan kerja dapat 

dilihat dari kepuasan atas besarnya kompensasi 

yang sesuai dengan harapan, kepuasan atas 

besarnya kompensasi yang seimbang jika 

dibandingkan dengan pegawai lain, pada jenis 

pekerjaan dan jabatan yang sama dan kepuasan 

atas beragamnya jenis-jenis kompensasi yang 

diberikan.19 

Setiap lembaga/perusahaan memiliki 

indikator yang berbeda-beda dalam proses 

pemberian kompensasi untuk karyawan. 

Menurut Henry Simamora, secara umum ada 

beberapa indikator kompensasi ada 4, yaitu:20 

1) Upah dan gaji 

                                                             
19Hanif, “Sistem Kompensasi PNS Berbasis Kinerja” Jurnal 

Ekonomi dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business) 
Volume 1 Nomor 1 (Mei 2016), 95.  

20Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, 445.  
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Upah biasanya berhubungan dengan 

tarif gaji per jam (semakin lama jam 

kerjanya, semakin besar bayarannya). 

Menurut Pasal 1 ayat 30 undang-undang 

ketenagakerjaan, upah adalah hak 

pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan 

dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada 

pekerja/buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, 

kesepakatan, atau peraturan perundang-

undangan, termasuk tunjangan bagi 

pekerja/buruh dari keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan 

dilakukan.  
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2) Insentif  

Insentif adalah tambahan kompensasi 

di atas atau di luar gaji atau upah yang 

diberikan oleh organisasi. Program insentif 

disesuaikan dengan memberikan bayaran 

tambahan berdasarkan produktivitas, 

penjualan, keuntungan, atau upaya 

pemangkasan biaya. Tujuan utama program 

insentif adalah untuk mendorong dan 

mengimbali produktivitas karyawan dan 

efektivitas biaya. Program insentif terdiri 

atas dua jenis: Program insentif individu 

yang memberikan kompensasi menurut 

penjualan, produktivitas, atau penghematan 

biaya yang dapat dihubungkan dengan 

karyawan tertentu. Program insentif 

kelompok yang mengalokasikan kompensasi 



41 
 

kepada sebuah kelompok karyawan 

(berdasarkan departemen, divisi, atau 

kelompok kerja) karena melampaui standar-

standar profitabilitas, produktivitas, atau 

penghematan biaya yang sudah ditentukan 

sebelumnya.  

3) Tunjangan.  

Contoh-contoh tunjangan adalah 

asuransi kesehatan dan jiwa, liburan yang 

ditanggung perusahaan, program pensiun, 

dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan 

hubungan kepegawaian.  

4) Fasilitas.  

Contoh-contoh fasilitas adalah 

kenikmatan/fasilitas seperti mobil 

perusahaan, keanggotaan, tempat parkir 

khusus atau akses ke pesawat perusahaan 
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yang diperoleh karyawan. Fasilitas dapat 

mewakili jumlah substansial dari 

kompensasi, terutama bagi eksekutif yang 

dibayar mahal.  

2. Kinerja 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja atau performance merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian 

pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi.21 

Menurut Mangkunegara, kinerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam 

                                                             
21Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 95.  
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melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.22 

Menurut Siagian mendefinisikan kinerja 

sebagai suatu keseluruhan kemampuan seseorang 

untuk bekerja sedemikian rupa sehingga 

mencapai tujuan kerja secara optimal dan 

berbagai sasaran yang telah diciptakan dengan 

pengorbanan yang secara rasio lebih kecil 

dibandingkan dengan hasil yang dicapai.23 

Kinerja didefinisikan sebagai 

kemampuan dalam melakukan suatu keahlian 

tertentu. Kinerja sangatlah perlu, sebab dengan 

kinerja ini diketahui seberapa jauh kemampuan 

pegawai dalam melaksakan tugas yang 

dibebankan kepadanya. Untuk itu perlu 

                                                             
22Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya 

Manusia (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 2002), 67.  
23Sondang P. Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia 

(Jakarta: PT. Elek Media Kompetindo, 1995), 227.  
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penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta 

diterapkan secara bersama-sama yang di ajukan 

sebagai acuan.24 

Pengertian Pegawai Negeri menurut 

Mahfud M. D. dalam buku Hukum 

Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu 

pengertian stipulatif dan penegrtian ekstentif, 

berikut adalah penjelasannya: 

1) Pengertian Stipulatif  

Pengertian yang bersifat 

stipulatif, penetapan tentang makna yang 

diberikan oleh Undang-Undang tentang 

Pegawai Negeri terdapat dalam Pasal 1 

angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-

Undang No. 43 Tahun 1999. Pengertian 

                                                             
24Lijan Poltak Sinambela, Kinerja Pegawai: Teori, 

Pengukuran, dan Implikasi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 5.  



45 
 

yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 

berkaitan dengan hubungan pegawai 

negeri dengan hukum (administrasi), 

sedangkan dalam pasal 3 ayat (1) 

berkaitan dengan hubungan pegawai 

negeri dengan pemerintah, atau mengenal 

kedudukan pegawai negeri. Pengertian 

stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi 

sebagai berikut: Pasal 1 angka 1: 

Pegawai Negeri adalah setiap warga 

negara Republik Indonesia yang telah 

memenuhi syarat yang ditentukan, 

diangkat oleh pejabat yang berwenang 

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan 

negeri, atau diserahi tugas negara lainnya 

dan digaji berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  
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Pasal 3 ayat (1): Pegawai Negeri 

berkedudukan sebagai aparatur negara 

yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat secara 

profesional, jujur, adil, dan merata dalam 

penyelenggaraan tugas negara, 

pemerintahan dan pembangunan. 

Pengertian diatas berlaku dalam 

pelaksanaan semua peraturan-peraturan 

kepegawaian dan pada umumnya dalam 

pelaksanaan semua peraturan perundang-

undangan, kecuali diberikan definisi 

lain.25 

2) Pengertian Ekstentif  

Selain dari pengertian stipulatif 

ada beberapa golongan yang sebenarnya 
                                                             

25Sastra Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di 
Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1979), 95.  
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bukan Pegawai Negeri menurut UU No. 

43 Tahun 1999, tetapi dalam hal tertentu 

dianggap sebagai dan diperlakukan sama 

dengan Pegawai Negeri, artinya di 

samping pengertian stipulatif ada 

pengertian yang hanya berlaku pada hal-

hal tertentu. Pengertian tersebut terdapat 

pada: 

Ketentuan yang terdapat dalam 

Pasal 415-437 KUHP mengenai 

kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal 

tersebut orang yang melakukan kejahatan 

jabatan adalah yang melakukan kejahatan 

yang berkenaan dengan tugasnya sebagai 

orang yang diserahi suatu jabatan publik, 

baik tetap maupun sementara. Jadi, orang 

yang diserahi suatu jabatan publik itu 



48 
 

belum tentu Pegawai Negeri menurut 

pengertian stipulatif apabila melakukan 

kejahatan dalam kualitasnya sebagai 

pemegang jabatan publik, ia dianggap 

dan diperlakukan sama dengan Pegawai 

Negeri, khusus untuk kejahatan yang 

dilakukannya.  

Ketentuan pasal 92 KUHP yang 

berkaitan dengan status anggota dewan 

rakyat, anggota dewan kepala daerah dan 

kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, 

dimana diterangkan bahwa yang 

termasuk dalam arti Pegawai Negeri 

adalah orang-orang yang dipilih dalam 

pemilihan berdasarkan peraturan-

peraturan umum dan mereka juga mereka 

yang bukan dipilih, tetapi diangkat 
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menjadi anggota dewam rakyat dan 

dewan daerah serta kepala-kepala desa 

dan sebagainya. Pengetian Pegawai 

Negeri menurut KUHP sangatlah luas, 

tetapi pengertian tersebut hanya berlaku 

dalam hal ada orang-orang yang 

melakukan kejahatan atau pelanggaran 

jabatan atau tindak pidana lain yang 

disebut dalam KUHP, jadi pengertian ini 

tidak termasuk alam hukum 

kepegawaian.26 

Pengertian Pegawai Negeri menurut 

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 

1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian adalah 

setiap warga negara Republik Indonesia yang 

                                                             
26Ibid., 10.  
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telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat 

oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas 

negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Pegawai 

Negeri Sipil berdasarkan Pasal 2 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, terdiri 

dari:  

1) Pegawai Negeri Sipil Pusat.  

2) Pegawai Negeri Sipil Daerah.27 

Mengenai penjelasan ataupun arti 

Pegawai Negeri Pusat dan Pegawai Negeri 

Daerah dapat dijelaskan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 

                                                             
27Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974.  
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2003 Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), yang mana 

diterangkan sebagai berikut :  

1) Pasal 1 ayat (1)  

Pegawai Negeri Pusat adalah Pegawai 

Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada 

Departemen, Kejaksaan Agung, 

Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, 

Kantor Menteri Negara Kordinator, Kantor 

Menteri Negara, Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Lembaga Pemerintahan Non-

Departemen, Kesekretariatan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara, Badan Narkotika 

Nasional, Kesekretariatan Lembaga Lain 

yang dipimpin oleh Pejabat Struktural eselon 

I dan bukan merupakan bagian dari 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non-

Departemen, Instansi Vertikal di Daerah 
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Provinsi, Kabupaten, Kota, Kepaniteraan 

Pengadilan, atau dipekerjakan untuk 

menyelenggarakan tugas negara lainnya.  

2) Pasal 1 ayat (2) 

Pegawai Negeri Daerah adalah 

Pegawai Negeri Sipil yang gajinya 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah bekerja pada Pemerintah 

Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota atau 

pekerjaan di luar instansi induknya.28 

Kepegawaian dan pada umumnya dalam 

pelaksanaan semua peraturan-peraturan 

perundang-undangan lain. Agar lebih jelas ada 4 

pokok definisi mengenai Pegawai Negeri, yaitu:  

                                                             
28Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 

2003 Pasal 1 ayat 1 & ayat 2 tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.  
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1) Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.  

2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang.  

3) Diserahi tugas dalam suatu jabatan Negeri.  

4) Digaji menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.29 

b. Karakteristik Kinerja 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara 

karakteristik orang yang mempunyai kinerja 

tinggi adalah sebagai berikut:30 

1) Memiliki tanggung jawab pribadi yang 

tinggi.  

2) Berani mengambil dan menanggung resiko 

yang dihadapi.  

3) Memiliki tujuan yang realistis.  

4) Memiliki rencana kerja yang menyeluruh dan 

berjuang untuk merealisasikan tujuannya.  

                                                             
29Djatmika dan Marsono, Hukum Kepegawaian di Indonesia, 7.  
30Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia, 68.  
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5) Memanfaatkan umpan balik feedback yang 

konkrit dalam seluruh kegiatan kerja yang 

dilakukannya.  

6) Mencari  kesempatan   untuk   merealisasikan   

rencana yang telah di programkan.  

c. Aspek-aspek Kinerja 

Menurut Siswanto Sastrohadiwiryo, 

beberapa aspek yang digunakan dalam penilaian 

kinerja karyawan adalah:31 

1) Kesetiaan, adalah tekat dan kesanggupan 

menaati, melaksanakan, dan mengamalkan 

suatu yang menjadi peraturan dengan penuh 

kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 

tanggung jawab tersebut harus dibuktikan 

dengan sikap dan perilaku tenaga kerja yang 

bersangkutan dalam kegiatan sehari-hari.  
                                                             

31Siswanto Sastrohadiwiryo, Menejemen Tenaga Kerja 
Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional (Jakarta; Bumi 
Aksara, 2005), 181-182.  
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2) Prestasi, kerja adalah kinerja yang dicapai 

seorang tenaga kerja dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang diberikan 

kepadanya.  

3) Tanggung jawab, adalah kesanggupan 

seorang tenaga kerja dalam menyelesaikan 

tugas dan pekerjaan yang diserahkan 

kepadanya dengan sebaik-baiknya dan tepat 

waktu.  

4) Ketaatan, adalah kesanggupan seorang tenaga 

kerja untuk menaati segala ketepatan, 

peraturan perundang-undangan dan peraturan 

kedinasan yang berlaku, menaati perintah 

kedinasan yang diberikan atasan yang 

berwenang, serta kesanggupan untuk tidak 

melanggar larangan yang telah ditetapkan 
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perusahaan maupun pemerintah, baik secara 

tertulis maupun tidak tertulis.  

5) Kejujuran, adalah ketulusan hati seorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah 

diberikan kepadanya.  

6) Kerja sama, adalah kemampuan seorang 

tenaga kerja untuk bekerja bersama-sama 

dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan, 

sehingga mencapai daya guna dan hasil guna 

yang sebesar-besarnya.  

7) Prakarsa, adalah suatu kemampuan seorang 

tenaga kerja untuk mengambil keputusan, 

langkah-langkah, atau melakukan suatu 

tindakan yang diperlukan dalam melaksakan 
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tugas pokok tanpa menunggu perintah dan 

bimbingan dari menejemen lininya.  

8) Kepemimpinan, adalah kemampuan yang 

dimiliki seorang tenaga kerja untuk 

menyakinkan tenaga kerja lain sehingga 

dapat dikerahkan secara maksimum untuk 

melaksakan tugas pokok. Penilaian unsur 

kepemimpinan bagi tenaga kerja sebenarnya 

khusus diperuntukan bagi tenaga kerja yang 

memiliki jabatan seluruh hierarki dalam 

perusahaan.  

d. Indikator Kinerja 

Banyak terdapat pengertian indikator 

kinerja atau disebut Performance Indicator, ada 

yang mendefinisikan bahwa:  

1) Indikator kinerja sebagai nilai atau 

karakteristik tertentu yang dipergunakan 
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untuk mengukur output atau outcome suatu 

kegiatan.  

2) Sebagai alat ukur yang dipergunakan untuk 

menentukan derajat keberhasilan suatu 

organisasi dalam mencapai tujuannya.  

3) Sebagai ukuran kuantitatif dan kualilatif yang 

menggambarkan tingkat pencapaian suatu 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan oleh 

organisasi.  

4) Suatu informasi operasional yang berupa 

indikasi mengenai kinerja atau kondisi suatu 

fasilitas atau kelompok fasilitas.32 

Sebenarnya indikator merupakan alat 

yang dipergunakan untuk menjelaskan mengenai 

suatu kondisi tertentu. Misalnya apabila suatu 

hasil pekerjaan dikatakan bagus, apa yang 

                                                             
32Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 108.  
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digunakan untuk menjelaskan mengenai hal yang 

disebut bagus tersebut. Menurut Moeheriono 

indikator untuk mengukur kinerja haruslah 

benar-benar merupakan penjabaran visi, misi 

strategi dan tujuan-tujuan strategis perusahaan. 33 

Menurut Stephen P. Robbins indikator 

untuk mengukur kinerja secara individu ada 

enam indikator, yaitu:34 

1) Kualitas.  

Kualitas kerja diukur dari persepsi 

karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas.  

                                                             
33Ibid.,109.  
34Stephen P.  Robbins, Perilaku Organisasi Konsep 

Kontroversi, Aplikasi. Jilid 2, Terj. Benjamin Molan (Jakarta: PT. 
Indeks Kelompok Gramdedia, 2003), 220.  
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Merupakan jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan.  

3) Ketepatan waktu.  

Merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi 

dengan hasil output serta memaksimalkan 

waktu yang tersedia untuk aktivitas lain.  

4) Tanggung jawab.  

Merupakan suatu tingkat dimana 

karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan 

terhadap organisasi.  

3. Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja  

Penerapan sistem imbalan yang berbasis 

kinerja akan memiliki dampak positif bagi 
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karyawan, selanjutnya dapat meningkatkan kinerja 

serta meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

Namun, praktiknya di lapangan, banyak manajer 

mengalami kendala dan hambatan yang berkaitan 

dengan:35 

a. Penjabaran dan menilai kinerja karyawan yang 

tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya 

perubahan sifat kerja yang dilaksanakan oleh 

karyawan tersebut, yaitu sifat multidimensional 

kerja (pekerjaan semakin komplek), penerapan 

teknologi baru di tempat kerja, serta kurangnya 

pelatihan manajerial mengenai kinerja yang 

baik.  

b. Kesulitan dalam mengidentifikasikan besarnya 

imbalan yang bernilai bagi karyawan karena 

untuk mengidentifikasi imbalan bagi karyawan 

                                                             
35Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 173.  
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perlu dilakukan dengan dua tahapan, yaitu 

mengelompokkan jenis imbalan, baik yang 

intrinsik maupun yang ekstrinsik. Imbalan yang 

intrinsik ini memiliki dimensi keanekaragaman 

kerja, otonomi pekerjaan, dan identitas produk, 

umpan balik terhadap tugas dan arti pentingnya 

tugas. Dimensi ukuran waktu dan waktu 

pemberian imbalan harus memiliki arti penting 

juga. Karena . ukuran yang memadai akan dapat 

memberikan motivasi serta semakin cepat 

imbalan vang diberikan, maka akan semakin 

berarti bagi karyawan.  

c. Kesulitan dalam menciptakan keterkaitan atau 

keselarasan yang kurang tepat antara imbalan 

dengan kinerja. Hal ini karena berkaitan dengan 

kegagalan menciptakan keselarasan desain 

imbalan dengan kinerja karyawan. Terciptanya 
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keselarasan yang kurang tepat, terdapat 

sebagian karyawan, terutama level buruh yang 

tidak menginginkan imbalan, sesuai dengan 

kinerja yang dicapainya atau kesalahan manajer 

dalam menilai laporan penilaian kinerja 

(performance appraisal) mereka.  

Kinerja PNS yang rendah disebabkan 

oleh beberapa faktor yang saling terkait. 

Misalkan sistem promosi dan penerimaan PNS 

yang membuka banyak celah sehingga dimana 

dengan menyogok seseorang dapat memperoleh 

promosi atau bisa diterima sebagai pegawai. 

Bisa dipastikan bahwa mutu aparat yang 

dipromosikan dan diterima dengan cara 

semacam ini menjadi sangat rendah.36 

                                                             
36Slamet Rosyadi, “Imbalan Berbasis Kinerja: Implikasinya 

Terhadap Reformasi Manajemen Kompensasi Pegawai Negeri Sipil” 
Jurnal Kebijakan dan Manajemen PNS, (Oktober, 2014), 46.  
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Untuk mengantisipasi hambatan dalam 

penerapan sistem imbalan yang efektif, maka 

pihak manajemen dapat melakukan penjabaran 

dan pengukuran kinerja secara jelas, dengan 

cara menciptakan dimensi kinerja, melatih dan 

memotivasi para manajer dalam melakukan 

penilaian kinerja serta mengidentifikasi imbalan 

yang dihargai karyawan. Dalam menciptakan 

keterkaitan antara kinerja dengan imbalan ini, 

pihak manajemen harus merancang dan 

menerapkan sistem yang benar-benar dapat 

memberikan imbalan dengan perilaku yang 

diinginkan. Jika ada hambatan dalam penerapan 

sistem imbalan yang efektif tersebut dapat 

diatasi, maka apa pun bentuk keputusan 

manajemen mengenai kompensasi maupun 
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imbalan akan memiliki manfaat bagi 

organisasi.37 

C. Kerangka Berfikir 

Berdasarkan landasan teori dan telaah pustaka, 

maka dapat diajukan kerangka berpikir penelitian 

sebagai berikut: 

Variabel Independen (X): Kompensasi 

Variabel Dependen  (Y)  : Kinerja 

1. Jika kompensasi kerja terpenuhi, maka kinerja 

tenaga pendidik dan kependidikan akan baik.  

2. Jika kompensasi kerja tidak terpenuhi, maka 

kinerja tenaga pendidik dan kependidikan akan 

kurang baik.  

D. Pengajuan Hipotesis 

Menurut Janes E. Greighton, hipotesis 

merupakan sebuah dugaan tentatif atau sementara yang 

                                                             
37Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, 174.  
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memprediksi situasi yang akan diamati. Sedangkan 

secara umum hipotesis didefinisikan sebagai jawaban 

smentara yang kebenarannya masih harus diuji, atau 

rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari 

tinjauan pustaka.38 

Hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian.39 Berdasarkan 

landasan teori dan kerangka berfikir yang telah 

dijabarkan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis 

sebagai berikut: 

Ha: Ada pengaruh yang signifikan antara kompensasi 

kerja terhadap kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan di MAN 1 Ponorogo.  

                                                             
38Nanang Martono, Metode Penelitian Kuantitatif (Jakarta: 

Raja Grafindo Persada, 2010), 64.  
39Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 96.  
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Ho: Tidak ada pengaruh yang signifikan antara 

kompensasi kerja terhadap kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan di MAN 1 Ponorogo.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Rancangan Penelitian 

Dilihat dari jenis datanya, penelitian ini adalah 

kuantitatif dapat diartikan suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai 

alat menemukan keterangan mengenai apa yang ingin kita 

ketahui. Penelitian kuantitatif dapat dilaksanakan dengan 

penelitian deskriptif, penellitian hubungan/korelasi, penelitian 

kuasi-eksperimental, dan penelitian eksperimental.1 Dalam 

rancangan penelitian ini, penelitian kuantitatif bersifat ex-post 

facto, dimana menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud 

penelitian ex-post facto adalah sautu penelitian yang 

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi dan 

kemudian meruntut kebelakang melalui data tersebut untuk 

menetukkan faktor-faktor yang mendahului atau menentukan 

                                                             
1Deni Darmawan, Metode Penilitian Kuantitatif (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2013), 37. 
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sebab-sebab yang mungkin atas peristiwa yang diteliti.2 

Rancangan penelitian ini berisi sejumlah fakta yang ada di 

MAN 1 Ponorogo yang di gali penelitian dengan beberapa 

teknik pengumpulan data-data berupa angket yang menyebar 

beberapa pertanyaan yang akan di jawab oleh pegawai di 

MAN 1 Ponorogo.  

Rancangan penelitian ini terdiri dari dua 

variabel, dimana variabel adalah atribut seseorang atau 

obyek yang mempunyai “variasi” antara satu orang 

denga orang yang lain atau obyek dengan obyek yang 

lain. Sedangkan variabel penelitian adalah segala 

sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

                                                             
2Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 10. 
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tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.3 

Dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

1. Kompensasi sebagai variabel bebas (independen) yaitu 

variabel yang menjadi sebab perubahan atau timbul 

variabel dependen/terikat. 

2. Kinerja sebagai variabel terikat (dependen) yaitu variabel 

yang di pengaruhi atau yang menjadi akibat karena 

adanya variabel bebas/independen. 

Setelah data terkumpul, data dianalisi dengan 

menggunakan teknik analisis data kuantitatif berupa angka 

yang bisa diperoleh dari hasil pengukuran sehingga dapat 

diketahui ada atau tidaknya pengaruh antara kompensasi 

kerja terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan di 

MAN 1 Ponorogo. 

 

 

                                                             
3Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , 60. 
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B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya.4 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian 

yang terdiri atas manusia, benda-benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai tes ataupun 

peristiwa-peristiwa yang mempunyai kualitas dan 

karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari.5 

Berdasarkan defenisi di atas berarti populasi 

adalah keseluruhan objek yang dijadikan sebagai 

                                                             
4Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

80. 
5Margono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 1997), 118. 
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sumber data pada lokasi yang diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah tenaga pendidik dan 

kependidikan di MAN 1 Ponorogo yang berjumlah 

44.  

2. Sampel  

Sampel adalah bagian-bagian keseluruhan 

yang menjadi objek sesungguhnya dari suatu 

penelitian untuk menyeleksi individu-individu masuk 

ke dalam sampel yang disebut dengan sampling.6 

Sampel yaitu sebagian dari seluruh individu 

yang menjadi objek penelitian.7 Sampel adalah 

bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada 

pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

                                                             
6Ine I Amirman Yousda, Penelitian dan Statistika Pendidikan 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 12. 
7Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: 

Gramedia, 2003), 87. 
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tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang 

dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat 

diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representatif 

(mewakili).8 

Dari pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa sampel adalah pengambilan sebagian dari 

jumlah populasi yang dianggap bisa mewakili dengan 

menggunakan metode penelitian. 

Dalam penelitian ini juga mengikuti 

pendapatan yang menyatakan bahwa apabila subjek 

kurang dari 100 sebaliknya diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi, 

                                                             
8Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

81. 
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selanjutnya apabila jumlah subjek lebih dari 100 

dapat diambil 10%-15% atau 20%-25%.9 

Jadi dalam penelitian ini mengambil sampel 

jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel apabila 

semua popupasi digunakan sebagai sampel. 

Mengingat bahwa jumlah tenaga pendidik dan 

kependidikan yang berjumlah sebanyak 44 atau 

keseluruhan jumlah populasi dari tenaga pendidik 

dan kependidikan di MAN 1 Ponorogo. 

C. Instrumen Pengumpulan Data 

Pada umumnya penelitian akan berhasil apabila 

menggunakan instrumen, Instrumen penelitian merupakan alat 

bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas 

instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul. 

Instrumen sebagai alat pengumpulan data harus betul-betul 

                                                             
9Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),17. 
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dirancang dan dibuat sedemikian rupa sehingga menghasilkan 

data empiris sebagaimana adanya.  

Data merupakan hasil pengamatan maupun 

pencatatan-pencatatan terhadap suatu obyek selama 

penelitian tersebut berlangsung, baik yang berupa angka 

atau fakta. Data yang diperlukan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Data tentang kompensasi kerja di MAN 1 

Ponorogo. 

2. Data tentang kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan di MAN 1 Ponorogo. 

      Adapun instrumen pengumpulan data dapat dilihat pada 

tabel 3.1 

Tabel. 3.1 
Instrumen Pengumpulan Data 

 
Variabel 

Penelitian 
Sub Variabel 

Penelitian Indikator Subjek Item Pra 
Penelitian 

Item 
Penelitian 

 
 
 

 
 
 

Upah dan 
gaji 

Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

1,2,3,4 1,3,4 
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Kompensasi 
(Variabel X) 

Terminologi 
Kompensasi Insentif 

Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

5,6.7.8 6,7 

Tunjangan.
Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

9,10,11, 
12 9,10,12 

Fasilitas. 

Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 
 

13,14,15, 
16 

13,14,15, 
16 

Kinerja 
(Variabel Y) 

Dimensi 
Kinerja 

Kualitas. 
Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

1,2,3,4 1,2,3 

Kuantitas. 
Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

5,6.7.8 6,7,8 

Ketepatan 
waktu. 

Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

9,10,11, 
12 10,11,12 

Tanggung 
jawab. 

Tenaga 
Pendidik dan 
Kependidikan 

13,14,15, 
16 13,14,16 

 
 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat di 

gunakan peneliti untuk mengumpulkan data:  

1. Angket atau kuesioner 

Angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberi 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 
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kepada responden untuk dijawabnya.10 Angket 

digunakan untuk mengetahui tentang pengaruh 

kompensasi kerja terhadap kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan di MAN 1 

Ponorogo  

Skala yang digunakan adalah skala Likert, 

yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok 

orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, 

fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik 

oleh peneliti, yang selanjunya disebut sebagai 

variabel penelitian.11 

Pengumpulan data mengunakan angket 

yang mengacu pada skala likert dengan skor sebagai 

berikut:  

 
                                                             

10Margono, Metode Penelitian Pendidikan, 199. 
11Sugiyono, Metode Peneitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

93. 
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a. Selalu  :  4 

b. Sering   :  3 

c. Kadang-kadang :  2 

d. Tidak pernah :  1 

2. Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, transkrip, buku, notulen rapat dan 

sebagainya.12  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, 

atau karya-karya monumental seseorang. Dokumen 

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah 

kehidupan, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, 

                                                             
12Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231. 
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sketsa dan semua data yang berupa dokumen yang 

dirasa dibutuhkan oleh peneliti. 

E. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti melakukan dua langkah 

teknik analisis data pra penelitian dan analisa data penelitian. 

Adapun riciannya sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian  

a. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang 

mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan 

kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan 

fungsi ukurnya.13 Suatu alat ukur yang valid, tidak 

sekedar mampu mengungkapkan data dengan 

tepat akan tetapi juga harus memberikan gambaran 

yang cermat mengenai data.14 

                                                             
13Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 1997), 5. 
14Ibid., 6. 
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Cara menentukan valid atau tidaknya 

intrumen terhadap responden adalah dengan 

mengkonsultasikan hasil perhitungan korelasi 

dengan tabel nilai koefisien korelasi product 

moment pada taraf kesalahan/signifikansi 5% 

yaitu sebesar 0,361. Apabila r hitung > r tabel 

dengan taraf signifikansi 5% maka soal 

dinyatakan valid, apabila rhitung < rtabel maka 

soal dinyatakan tidak valid.15 Perhitungan 

validitas instrumen Kompensasi (X) dan kinerja 

(Y) dibantu dengan menggunakan program SPSS 

versi 21.0 for windows. 

Hasil perhitungan kedua variabel 

dapat disimpulkan dalam tabel rekapitulasi di 

bawah ini: 

 
 
 

                                                             
15Ibid., 114. 
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Tabel 3.2 
Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Kompensasi 

No. 
item 

rhitung rtable Keterangan 

X1 0.627 0,361 Valid 
X2 0.325 0,361 Tidak Valid 
X3 0.668 0,361 Valid 
X4 0.526 0,361 Valid 
X5 0.300 0,361 Tidak Valid 
X6 0.534 0,361 Valid 
X7 0.634 0,361 Valid 
X8 0.329 0,361 Tidak Valid 
X9 0.788 0,361 Valid 
X10 0.406 0,361 Valid 
X11 0.115 0,361 Tidak Valid 
X12 0.691 0,361 Valid 
X13 0.469 0,361 Valid 
X14 0.441 0,361 Valid 
X15 0.375 0,361 Valid 
X16 0.505 0,361 Valid 

 

Dari perhitungan validitas terhadap 16 

item pernyataan variabel kompensasi, 

terdapat 12 item pernyataan yang dinyatakan 

valid yaitu nomor 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 

14, 15, 16. Untuk mengetahui skor jawaban 
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dan perhitungan angket uji validitas variabel 

kompensasi dapat dilihat pada lampiran. 

Table 3.3 
Rekapitulasi Uji Validitas Instrumen Kinerja 
No. 
item 

rhitung   rtable Keterangan 

Y1 0.407 0,361 Valid 
Y2 0.662 0,361 Valid 
Y3 0.696 0,361 Valid 
X4 0.273 0,361 Tidak Valid 
Y5 0.187 0,361 Tidak Valid 
Y6 0.644 0,361 Valid 
Y7 0.615 0,361 Valid 
Y8 0.662 0,361 Valid 
Y9 0.275 0,361 Tidak Valid 
Y10 0.714 0,361 Valid 
Y11 0.504 0,361 Valid 
Y12 0.696 0,361 Valid 
X13 0.436 0,361 Valid 
X14 0.407 0,361 Valid 
X15 0.275 0,361 Tidak Valid 
X16 0.696 0,361 Valid 

 

Dari perhitungan validitas terhadap 16 

item pernyataan variabel kinerja, terdapat 12 

item pernyataan yang dinyatakan valid yaitu 

nomor 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16. 

Untuk mengetahui skor jawaban dan 
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perhitungan angket uji validitas variabel 

kinerja dapat dilihat pada lampiran. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas atau nama lainnya yaitu 

keterpercayaan, keterandalan, keajegan, 

kestabilan, konsistensi, dan sebagainya memiliki 

arti sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat 

dipercaya. Maksudnya ialah apabila dalam 

beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang 

relative sama, selama aspek yang diukur dalam 

diri subjek memang belum berubah.16 

Peneliti menggunakan bantuan SPSS 

versi 21.0 for windows. Adapun cara menguji 

reliabilitas instrumen dalam penelitian ini 

dengan menggunakan rumus Koefisien 

                                                             
16Saifudin Azwar, Reabilitas dan Validitas, 4. 
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Alfacronbach. Nilai alpha dikonsuktasikan 

dengan tabel r product moment, jika nilai 

alpha lebih besar maka konstruk pernyataan 

yang merupakan dimensi variabel adalah 

reliabel.  

Untuk menentukan tingkat reliabilitas 

intrumen peneliti berpedoman pada pendapat 

Suharsimi Arikunto. Sebagaimana terdapat 

pada tabel berikut:17 

Tabel 3.4 
Interpretasi Nilai r 

Interval Koefisien Tingkat Reliabilitas 
0,00 - 0,200 Sangat Rendah 

0,200 - 0,400 Rendah 
0,400 - 0,600 Cukup 
0,600 - 0,800 Tinggi 
0,800 - 1,000 Sangat Tinggi 

Adapun teknik yang digunakan untuk 

menguji reliabilitas instrumen disini peneliti 

                                                             
17Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2000), 75. 
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menggunakan SPSS versi 21.0 for windows. 

Kemudin ditemukan hasil sebagai berikut: 

Tabel 3.5 
Uji Reliabilitas Kompensasi 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.855 16 
 

Berdasarkan tabel di atas diketahui 

nilai Alfacronbach adalah sebesar 0,855. Jadi 

angka tersebut lebih besar dari r୲ୟୠୣ୪ sebesar 

0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur variabel kompensasi dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 

Tabel 3.6 
Uji Reliabilitas Kinerja 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of Items 

.874 16 
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Berdasarkan tabel di atas diketahui 

nilai Alfacronbach adalah sebesar 0,874. Jadi 

angka tersebut lebih besar dari rtabel sebesar 

0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan 

bahwa instrumen penelitian yang digunakan 

untuk mengukur variabel kinerja dapat 

dikatakan reliabel sangat tinggi. 

2. Uji Asumsi 

Langkah-langkah untuk menganalisis hasil 

penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Uji Normalitas 

Jika jumlah data cukup banyak dan 

penyebarannnya tidak 100% normal (tidak normal 

sempurna), maka kesimpulan yang ditarik 

berkemungkinan salah. Untuk menghindari 

kesalahan tersebut lebih baik kita pakai beberapa 
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rumus yang telah diuji keterandalannya, salah 

satunya adalah uji Kolmogorovsmirnov.18  

Uji normalitas merupakan uji 

kenormalan distribusi (pola) data. Dengan 

demikian, uji normalitas ini mengasumsikan 

bahwa, data tiap variabel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal. Untuk 

mempercepat perhitungan peneliti 

memanfaatkan program SPSS versi 21.0 for 

windows. Selanjutnya untuk mengetahui 

apakah distribusi frekuensi masing-masing 

variabel normal atau tidak, yaitu dengan 

membandingkan probobilitas atau 

signifikansi dengan alpha 0,05. Jika 

probobilitas hasil hitungan lebih besar dari 

0,05 artinya distribusi data normal. Namun 

                                                             
18Retno Widyaningrum, Retno Widyanigrum, Statistika 

(Yogyakarta: Felicha, 2015), 203. 
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jika probobilitas kurang dari 0,05 maka 

distribusi data tidak normal.19 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas merupakan uji kelinieran 

garis regresi. Digunakan pada analisis regresi linier 

sederhana dan analisis regresi ganda. Uji linearitas 

dilakukan dengan cara mencari model garis regresi 

dari variabel x terhadap variabel dependen y. 

Berdasarkan model garis regresi tersebut, dapat 

diuji linieritas garis regresinya.  

Untuk mempercepat perhitungan uji 

linieritas, peneliti juga memanfaatkan program 

SPSS versi 21.0 for windows. Selanjutnya apabila 

P-value lebih besar dari alpha 0.05 maka garis 

regresi X terhadap Y linier.20 

                                                             
19Andhita Dessy Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik 

dalam Penelitian (Yogyakarta: Felicha, 2016), 38-54. 
20Wulansari, Aplikasi Statistika Parametrik dalam Penelitian, 

55-61. 
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c. Uji Heteroskodastisitas 

Dalam persamaan regresi perlu juga 

diuji mengenai sama atau tidak varians dari 

residual dari observasi yang satu dengan 

observasi yang lain. Jika residualnya 

mempunyai varians yang sama disebut terjadi 

homoskedastisitas dan jika variansnya tidak 

sama/berbeda disebut terjadi 

heteroskedastisitas. Analisis uji asumsi 

heteroskedastisitas hasil output SPSS melalui 

scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang 

merupakan variabel bebas (sumbu X = Y 

hasil prediksi) dan nilai residualnya 

(SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu 

Y = Y prediksi – Y real). 

Dasar analisis: 
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1) Homoskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan 

data antara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun di atas 

titik origin (angka 0) pada sumbu Y 

dan tidak mempunyai pola yang 

teratur.  

2) Heteroskedastisitas terjadi jika pada 

scatterplot titik-titiknya mempunyai 

pola yang teratur baik menyempit, 

melebar maupun bergelombang-

gelombang.21 

a. Uji Hipotesis 

1) Regresi Linier Sederhana 

Adapun teknik analisis data yang 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah 

                                                             
21Sunyoto, Praktik SPSS untuk Kasus (Yogyakarta: Nuha 

Medika, 2011), 125. 



91 
 

 

nomor 3 menggunakan regresi linier sederhana 

untuk mengetahui apakah variabel independen 

yang ada dalam model mempunyai pengaruh 

terhadap variabel dependen, yaitu Kompensasi 

(X) terhadap Kinerja (Y). Peneliti menggunakan 

program SPSS versi 21.0 for windows untuk 

mengolah data. Adapun langkah-langkah 

pengambilan keputusan output SPSS 

berdasarkan pendapat V. Wiratna Sujarweti 

adalah sebagai berikut: 

a) Cara 1: jika Sig > 0,05 maka Ho 

diterima dan jika Sig < 0,05 maka 

Ho ditolak. 
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b) Cara 2: jika thitung < ttabel maka H0 

diterima, sebaliknya jika thitung > 

ttabel maka Ho ditolak.22 

r : untuk menentukan koefisien 
korelasi 

R2 : untuk menentukan koefisien 
determinasi 

Dilakukan uji untuk pengujian 

signifikansi regresi sederhana, yaitu untuk 

melihat pengaruh antara variabel bebas 

dengan variabel terikat. Nilai t hitung 

konstanta regresi, sedangkan t tabel dengan 

alfa adalah 0,05. 

Apabila hasil uji hipotesis 

menggunakan regresi sederhana 

menunjukkan Ho ditolak maka artinya ada 

pengaruh antara variabel bebas dengan 

                                                             
22C. Trihendradi, Langkah Praktis Menguasai Statistik untuk 

Ilmu Sosial Kesehatan- Konsep & Penerapannya Menggunakan SPSS 
(Yogyakarta: Andi, 2013), 168. 
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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 presentase variabel 

terikat dipengaruhi oleh variabel bebas yaitu 

dengan cara mengalikan R Square dengan 

100%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

dengan nomor statistik Madrasah 311350217031 

berstatus Madrasah Negeri, sejak tahun 1982 

merupakan relokasi dari Madrasah Aliyah Negeri 

Ngawi. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

menempati areal seluas 13. 451 M2 di dataran 

rendah wilayah perkotaan sehingga 

memungkinkan perkembangan madrasah yang 

prospektif. Saat ini MAN 1 Ponorogo memiliki 21 

kelas rombongan belajar dengan 591 orang siswa 

94 
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dari kelas X sampai kelas XII. Keberadaan siswa 

ini  dilayani oleh 55 orang tenaga guru (37 

berstatus PNS dan 18 orang non PNS) dan 19 

orang karyawan/karyawati (7 orang berstatus PNS 

dan 11 orang non PNS. 

Sejak berdiri tahun 1981 MAN 1 

Ponorogo telah mengalami beberapa kali 

pergantian kepemimpinan yaitu:  

a. Drs. Moh. Soehardi Tahun 1982 – 1987 

b. Drs. Zainun Sofwan Tahun 1987 – 1991 

c. Drs. H. Mahmuddin  Tahun 1991 – 1999 

d. H. Kustho, BA Tahun 1999 – 2002 

e. H. Chozin, SH, Tahun 2002 – 2005 
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f. H. Fathoni Y, S.Ag Tahun 2005 – 2009 

g. H. Wahib Tri S Tahun 2009 – 2009 

h. M. Kholid, MA Tahun 2009 – 2012 

i. Drs. Purwanto       Tahun 2012 – Sekarang 

 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

menyediakan tiga program studi yang dapat 

dipilih oleh setiap siswa. Ketiga program studi 

tersebut adalah: Program Alam (IPA), Program 

Sosial (IPS), Program Agama. 

Didalam prakteknya, kiprah MAN 1 

Ponorogo sama sebagaimana SMA lainnya, 

hanya saja karena MAN 1 Ponorogo merupakan 

lembaga pendidikan yang berada dibawah 

naungan Kementrian Agama, maka dalam 
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realisasinya ada sedikit perbedaan dalam hal 

muatan kurikulumnya yaitu jumlah jam untuk 

pendidikan agama mendapat porsi lebih banyak 

dibandingkan dengan SMA pada umumnya. 

Dengan demikian MAN 1 Ponorogo 

merupakan lembaga pendidikan yang seimbang 

dalam muatan kurikulum, karena disamping 

siswa diberi pendidikan umum secara memadai 

juga diberikan pendidikan agama yang cukup. 

2. Identitas dan Profil MAN 1 Ponorogo 

a. Nama 
Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri  

1 Ponorogo 

b. 

Nomor 
Statistik  
Madrasah 
(NSM) 

: 31.1.35.02.17.031 

c. Nama Kepala 
Madrasah : Drs. Purwanto 

d. Tahun 
Pendirian : Tahun 1981 

e. Jenjang :  
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Akreditasi Terakreditasi A 
 

f. Status 
Madrasah : Negeri 

g. Jumlah Siswa : 605 

h. Jumlah 
Rombel : 21 

i. Jumlah Guru : 55 

j. 
Jumlah 
Tenaga 
Kependidikan 

: 19 

k. Alamat 
Madrasah : 

Jl. Arief Rahman Hakim 
02 Kertosari Babadan 
Ponorogo Jawa Timur 
Kode Pos 63491 

l. No. Telp. : 0352-461984 

m. No. Fax. : 0352-461984 

n. E-mail : mansatupo@yahoo.com 
 

3. Letak Geografis 

MAN 1 Ponorogo beralamatkan di 

Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan Arief 

Rahman Hakim nomor 02. Keseluruhan wilayah 
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13.451 M2. Selain untuk pemukiman penduduk, 

sebagian juga merupakan kawasan persawahan yang 

memiliki potensi untuk tanam padi, tebu serta 

polowijo. 

Sebagai institusi pendidikan ditengah-tengah 

masyarakat kecamatan Babadan Kabupaten 

Ponorogo, menempati area yang strategis di tepi 

jalur utama akses bus antar kota, sehingga 

keberadaannya mudah terakses oleh semua elemen 

masyarakat pengguna pendidikan di beberapa 

kecamatan, yang memilik daya tarik berada di 

wilayah kota.  

4. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga 

a. Visi Madrasah 

Terwujudnya lulusan yang berakhlakul 

karimah, berkecakapan hidup, dan berkualitas 
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di bidang Imtaq dan Iptek serta peduli terhadap 

lingkungan. 

Indikator: 

1) Berakhlakul karimah: 

Memiliki perilaku yang santun dan 

menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

menjauhi sikap dan perilaku yang buruk 

baik menurut norma agama maupun sosial 

kemasyakatan. 

2) Berkecakapan hidup 

Terampilan dalam bermasyarakat dan 

memiliki bekal keterampilan untuk 

kehidupannya. 

3) Berkualitas dibidang Imtak dan Iptek 

Memiliki ilmu yang berkualitas 

dalam penguasaan Iptek dan mampu 

melaksanakan ibadah secara baik. 
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4) Peduli terhadap lingkungan  

Berperilaku santun terhadap 

lingkungan dengan salah satu cara 

mengimplementasikan rasa cinta dan peduli 

lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. 

5) Program Penyelenggara Keterampilan  

Mewujudkan lulusan yang 

mempunyai keterampilan yang memiliki 

kecakapan abad 21 di bidang Animasi, 

Multimedia, Desain Grafis, Perkantoran, 

Tata Boga dan Tata Busana. 

b. Misi Madrasah 

1) Peserta Didik, Ilmu yang ‘Amaliyah. 

2) Membiasakan Peserta Didik, beramal yang 

Ilmiyah.  

3) Menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 
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4) Melaksanakan Budaya hidup bersih dan 

sehat sebagai wujud pelestarian  terhadap 

lingkungan. 

5) Melaksanakan Program Keterampilan 

sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 

c. Tujuan Madrasah 

1) Peningkatan kualitas sikap dan amaliah 

keagamaan Islam warga Madrasah dari 

pada sebelumnya. 

2) Peningkatan kepedulian warga Madrasah 

terhadap kebersihan dan keindahan 

lingkungan Madrasah dari pada 

sebelumnya. 

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ 

prasarana dan fasilitas yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik. 
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4) Meningkatkan pembinaan tim olimpiade 

mata pelajaran hingga mampu bersaing di 

ajang olimpiade mapel tingkat kabupaten 

yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten dan Kementerian 

Agama. 

5) Mengalami peningkatan hasil nilai Ujian 

Nasional sebesar 0,50 dari tahun 

sebelumnya. 

6) Menghasilkan lulusan yang mampu 

memenuhi tantangan DU/DI dibidang IT. 

7) Mampu mengadakan ruang multimedia 

untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

8) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 
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9) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 

10) Penggalian dan pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada di 

masyarakat sekitar. 

11) Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya  

12) Pengembangan Pendidikan Ketrampilan 

yang terdiri dari Multimedia, Desain grafis, 

Animasi, perkantoran, Tata Boga, Tata 

Busana dan seni kriya. 

13) Menyiapkan lulusan yang mandiri, kreatif, 

inovasi dengan pendidikan intrepreneur. 

14) Menyiapkan lulusan yang berkompeten di 

bidang Animasi, Multimedia, Desain 

Grafis, Perkantoran, Tata Boga dan Tata 

Busana. 
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4. Struktur Organisasi MAN 1 Ponorogo 

Setiap kegiatan tentunya memiliki 

penanggungjawab dalam pelaksanaan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, 

dalam pengelolaan dan pengembangan suatu instansi 

pendidikan juga diperlukan wadah yang disebut 

organisasi. Dengan adanya organisasi tersebut 

nantinya akan memudahkan suatu instansi dalam 

mengelola dan mengatur segala hal yang diperlukan 

demi kemajuan suatu instansi. Berikut ini sktruktur 

organisasi di MAN 1 Ponorogo tahun pelajaran 

2018-2019: 

a. Kepala Sekolah : Drs. Purwanto 

b. Kepala Tata Usaha : Dra. Laelastutik 

c. Waka Kurikulum : Muhadi, S.Pd 
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d. Waka Kesiswaan : Ririn Hariwahyuni E,     

S.Pd. M.E.Sy 

e. Waka Sarpras  : Dra. Sriana Indrawati 

f. Waka Humas  : Mulyono, M.Pd.I 

5. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan, 

Siswa, Sarana dan Prasarana MAN 1 Ponorogo 

a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Para pendidik di MAN 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 berjumlah 55 orang guru, yang 

berstatus sebagai PNS sebanyak 37 orang dan  

GTT  sebanyak 18 orang. Sedangkan  Tenaga 

Kependidikan berjumlah berjumlah 19 orang 

pegawai, yang berstatus sebagai PNS sebanyak 7 

orang dan  PTT  sebanyak 11 orang. Tingkat 

pendidikannya beragam mulai SMA Sederajat, 

D3, S1 dan S2. Tenaga Pendidik dan 
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Kependidikan yang ada di MAN 1 Ponorogo 

secara terperinci tertera pada lampiran. 

b. Keadaan Siswa 

Siswa yang masuk di MAN 1 Ponorogo 

antara lain berasal dari  berbagai daerah missal 

Ponorogo, Madiun, dan Magetan. Siswa MAN 1 

Ponorogo pada tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 

605 siswa yang tediri dari kelas X sampai kelas 

XII. Siswa-siswi yang ada di MAN 1 Ponorogo 

secara terperinci tertera pada lampiran. 

c. Sarana dan Prasarana 

MAN 1 Ponorogo memiliki sarana dan 

prasarana yang tentunya sangat mempengaruhi 

dalam peningkatan mutu sekolah. Dan tentunya 

sangat menunjang dalam kegiatan pembelajaran 

antara lain gedung, kelas, laboratorium, ruang 

praktek serta penunjang lainnya seperti 
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perpustakaan dan tempat ibadah. Status tanah 

yang dimiliki adalah Hak Milik. Luas tanah 

kurang lebih 13.451 m2. Dengan perincian luas 

tanah yang sudah dibangun 4.500 m2. Sarana dan 

Prasarana yang ada di MAN 1 Ponorogo secara 

terperinci tertera pada lampiran. 

B. Deskripsi Data 

1. Deskripsi Data Kompensasidi MAN 1 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kompensasi di 

MAN 1 Ponorogo diperoleh dari skor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban 

angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan 

Skala Likert dengan menggunakan kententuan 

pernyatan positif. 
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Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian 

adalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan 

jumlah 44 orang. Dalam analisis ini untuk 

memperoleh jawaban terkait kompensasi di MAN 1 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori kompensasi apakah tinggi, 

sedang, dan rendah. Selanjutnya hasil skor budaya 

organisasi dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.1 
Distribusi Frekuensi Variabel Kompensasi 

Kompensasi 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

36 2 4.5 4.5 4.5 
37 5 11.4 11.4 15.9 
38 9 20.5 20.5 36.4 
39 2 4.5 4.5 40.9 
40 4 9.1 9.1 50.0 
41 2 4.5 4.5 54.5 
42 6 13.6 13.6 68.2 
43 4 9.1 9.1 77.3 
45 4 9.1 9.1 86.4 
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46 1 2.3 2.3 88.6 
48 5 11.4 11.4 100.0 
Tot
al 

44 100.0 100.0  

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan hasil data diatas didapatkan 

skor tertinggi dari skala yang digunakan = 48, dan 

skor terendah = 36 dari jumlah sampel (n) = 44. 

Sehingga dapat dikelompokkan menjadi tiga 

tingkatan yaitu kompensasi tinggi, sedang, dan 

rendah. Untuk menentukan tingkatan tinggi, 

sedang, ataupun rendah maka dikelompokkan 

dengan bantuan SPSS versi 21.0 for windows. 

Rumusnya sebagai berikut: 

a. Kompensasi tinggi : X > Mean + SD 

b. Kompensasi sedang : Mean – SD ≤ X 

≤Mean + SD 

c. Kompensasi rendah : X < Mean – SD 
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Tabel 4.2 
Statistik Deskriptif Variabel Kompensasi 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Nilai 

Kompensasi 44 36 48 41.11 3.668 
Valid N 

(listwise) 44     
Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 41,11 pada nilai standart deviasi sebesar 

3,668 dengan nilai terendah 36 dan nilai tertinggi 48. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kompensasi tinggi : X > Mean + SD 

: X > 41,11 + 3,668 = 

44,778 

b. Kompensasi sedang : Mean – SD ≤ X ≤ 

Mean + SD 

: 37,442 ≤ X ≤ 44,778 
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c. Kompensasi rendah : X < Mean – SD 

: X < 37,442 

Diketahui bahwa skor lebih dari 44,778 

dikategorikan kompensasi yang tinggi, skor antara 

37,442 - 44,778 dikategorikan kompensasi yang 

sedang, dan skor kurang dari 37,442 dikategorikan 

kompensasi yang rendah. Dirinci pada tabel sebagi 

berikut: 

Tabel 4.3 
Presentase dan Kategorisasi Variabel Kompensasi 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 
1. > 

44,778 
10 22,74% Tinggi 

2. 37,442 
- 

44,778 

18 40,90% Sedang 

3. < 
37,442 

16 36,36% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

kompensasi dengan kategori tinggi sebanyak 10 
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orang dengan presentase 22,74%, kompensasi 

dengan kategori sedang sebanyak 18 orang dengan 

presentase 40,90%, dan kompensasi dengan kategori 

rendah sebanyak 16 orang dengan presentase 

36,36%. Sehingga secara umum dapat dikatakan 

kompensasi  di MAN 1 Ponorogo dalam kategori 

sedang dengan 18 responden. 

2. Deskripsi Data Kinerja di MAN 1 Ponorogo 

Deskripsi data tentang skor kinerja di MAN 1 

Ponorogo diperoleh dari skor angket yang 

didistribusikan kepada responden. Skor jawaban 

angket berupa angka-angka yang diinterpretasikan 

sehingga mudah dipahami. Sistem penskoran dalam 

pengambilan data angket yaitu dengan menggunakan 

Skala Likert dengan menggunakan kententuan 

pernyatan positif. 
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Pada penelitian ini dijadikan objek penelitian 

adalah Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan 

jumlah 44 orang. Dalam analisis ini untuk 

memperoleh jawaban terkait kinerja di MAN 1 

Ponorogo, maka peneliti menggunakan teknik 

perhitungan Mean dan Standart Deviasi untuk 

menentukan kategori kinerja apakah tinggi, sedang, 

dan rendah. Selanjutnya hasil skor kinerja dapat 

dilihat pada tabel berikut:  

Tabel 4.4 
Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja 

Kinerja 
 Frequency Percent Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 

36 2 4.5 4.5 4.5 
37 2 4.5 4.5 9.1 
38 4 9.1 9.1 18.2 
40 2 4.5 4.5 22.7 
41 6 13.6 13.6 36.4 
42 8 18.2 18.2 54.5 
43 8 18.2 18.2 72.7 
44 3 6.8 6.8 79.5 
46 5 11.4 11.4 90.9 
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48 4 9.1 9.1 100.0 
Tot
al 

44 100.0 100.0  

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan hasil data diatas didapatkan skor 

tertinggi dari skala yang digunakan = 48, dan skor 

terendah = 36 dari jumlah sampel (n) = 44. Sehingga 

dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan yaitu 

kinerja tinggi, sedang, dan rendah. Untuk 

menentukan tingkatan tinggi, sedang, ataupun 

rendah maka dikelompokkan dengan bantuan SPSS 

versi 21.0 for windows dengan rumus sebagai 

berikut: 

a. Kinerja tinggi : X > Mean + SD 

b. Kinerja sedang : Mean – SD ≤ X ≤ 

Mean + SD 

c. Kinerja rendah : X < Mean – SD 
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Tabel 4.5 
Statistik Deskriptif Variabel Kinerja 

Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
Kinerja 44 36 48 42.23 3.205 
Valid N 
(listwise) 

44     

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan tabel di atas diketahui mean 

sebesar 42,23 pada nilai standart deviasi sebesar 

3,205 dengan nilai terendah 36 dan nilai tertinggi 48. 

Perhitungannya sebagai berikut: 

a. Kinerja tinggi : X > Mean + SD 

: X > 42,23 + 3,205 = 45,25 

b. Kinerja sedang : Mean – SD ≤ X ≤ 

Mean + SD 

: 39,025 ≤ X ≤ 45,255 

c. Kinerja rendah : X < Mean – SD 

: X < 39,025 
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Diketahui bahwa skor lebih dari 45,255 

dikategorikan kompensasi yang tinggi, skor antara 

39,025 - 45,25 dikategorikan kompensasi yang 

sedang, dan skor kurang dari 39,025 dikategorikan 

kompensasi yang rendah. Dirinci pada tabel sebagi 

berikut: 

Tabel 4.6 
Presentase dan Kategorisasi Variabel Kinerja 

No Nilai Frekuensi Presentase Kategori 
1. > 

45,25 
8 18,19% Tinggi 

2. 39,025 
- 

45,25 

27 61,36% Sedang 

3. < 
39,025 

9 20,45% Rendah 

 

Dari tingkatan tersebut dapat diketahui bahwa 

kinerja dengan kategori tinggi sebanyak 8 orang 

dengan presentase 18,19%, kinerja dengan kategori 

sedang sebanyak 27 orang dengan presentase 
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61,36%, dan kinerja dengan kategori rendah 

sebanyak 9 orang dengan presentase 20,45%. 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

kinerja di MAN 1 Ponorogo dalam kategori sedang 

dengan 27 responden. 

C. Analisis Data 

1. Uji Asumsi 

a. Uji Normalitas 

Tujuan uji normalitas adalah untuk 

mengetahui apakah data dari variabel yang 

diteliti itu normal atau tidak. Uji normalitas 

peneliti ini dilakukan dengan rumus 

Kolmogorov-Smirnov yang menggunakan 

bantuan SPSS versi 21.0 for windows. Untuk 

lebih jelasnya, hasil dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 4.7 
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Kompensasi 

Kerja 
Kinerja Tenaga 

Pendidik & 
Kependidikan 

N 44 44 

Normal 
Parametersa,b 

Mean 41.11 42.23 
Std. 
Deviation 

3.668 3.205 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute .166 .132 
Positive .166 .132 
Negative -.086 -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 .876 
Asymp. Sig. (2-tailed) .179 .427 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Berdasarkan perhitungan uji normalitas 

dengan Kolmogorov Smirnov tersebut 

diperoleh jumlah Asymp. Sig. (2 tailed) yaitu 

variabel kompensasi (X) 0,179, dan variabel 

kinerja (Y) 0,427. Jika probobilitas hasil 

hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi 
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data normal. Namun jika probobilitas kurang 

dari 0,05 maka distribusi data tidak normal. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

variabel kompensasi (X) dan variabel kinerja 

(Y) berdistribusi normal. 

b. Uji Linieritas 

Tujuan uji linieritas adalah untuk 

mencari antara dua variabel mempunyai 

hubungan yang linier atau tidak. Kalau tidak 

linier maka analisis regresi tidak dapat 

dilanjutkan. Uji linieritas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21.0 

for windows, dua variabel dikatakan 

mempunyai hubungan yang linier bila nilai 

signifikansi pada devation from linearty > 

0,05. Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 4.8 
Uji Linieritas Kompensasi terhadap Kinerja 

ANOVA Table 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

Kompen
sasi* 
Kinerja 

Between 
Groups 

(Combined) 202.138 10 20.214 2.784 .013 
Linearity 148.279 1 148.279 20.423 .000 
Deviation 
from 
Linearity 

53.860 9 5.984 .824 .598 

Within Groups 239.589 33 7.260   
Total 441.727 43    

Sumber: Output SPSS versi 19.0 for Windows 

Berdasarkan uji linieritas di atas 

diperoleh nilai signifikansi  >α (0,598 > 0,05) 

yang artinya terdapat hubungan linier secara 

signifikan antara variabel kompensasi terhadap 

kinerja. 

c. Uji Heteroskodastisitas 

Uji heteroskodastisitas digunakan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi 
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ketidaksamaan varian dan residual pada suatu 

pengamatan yang lain. Model regresi yang 

baik adalah tidak terjadi heteroskodastisitas. 

Uji heteroskodastisitas penelitian ini diuji 

dengan menggunakan bantuan SPSS versi 21.0 

for windows. Pengujian ini apabila terjadi pada 

scatterplot titik-titik hasil pengolahan data 

antara ZPRED dan SRESID menyebar 

dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) 

pada sumbu Y dan tidak mempunyai pola yang 

teratur, maka tidak terjadi heteroskodastisitas. 

Untuk lebih jelasnya hasil dapat dilihat pada 

gambar berikut: 
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Gambar 4.1 
Uji Heteroskodastisitas 

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 
 

Berdasarkan Uji heteroskodastisitas 

diatas, terjadi pada scatterplot titik-titik hasil 

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID 

menyebar dibawah maupun diatas titik origin 

(angka 0) pada sumbu Y dan tidak mempunyai 

pola yang teratur, maka tidak terjadi 

heteroskodastisitas. 
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2. Uji Hipotesis 

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 

kompensasi kerja terhadap kinerja tenaga pendidik 

dan kependidikan di MAN 1 Ponorogo, maka 

peneliti menggunakan teknik perhitungan linier 

sederhana dengan bantuan SPSS versi 21.0 for 

windows. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

a. Persamaan Regresi Sederhana 

Tabel 4.9 
Persamaan Regresi Sederhana Pengaruh Kompensasi 

Kerja terhadap Kinerja Tenaga Pendidik dan 
Kependidikan 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. 
Error Beta 

1 (Constant) 21.41
1 

4.536  4.720 .000 

Kompensasi .506 .110 .579 4.607 .000 
a. Dependent Variable: Kinerja 
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Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Pada tabel Coefficient, pada kolom B 

pada constanta (a) adalah 21.411 sedang nilai 

budaya organisasi (b) 0,506 sehingga 

persamaan regresinya dapat ditulis: 

Y  = a + bX 

= 21.411 + 0,506 X 

Keterangan : 

Y = Variabel dependen 

X = Variabel independen 

a = Nilai konstanta 

b = Koefisien regresi 
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Sehingga dari persamaan tersebut dapat 

diterjemahkan: 

a) Konstanta sebesar 21.411 artinya jika 

kompensasi nilainya 0,506 maka 

kinerja nilainya sebesar 29,684. 

b) Koefisien regresi variabel kompensasi 

sebesar 0,506 artinya jika kompensasi 

mengalami kenaikan satu satuan, 

maka kinerja akan mengalami 

peningkatan 0,506 satuan. Koefisien 

bernilai positif artinya hubungan 

antara kompensasi dengan kinerja 

adalah positif, artinya semakin tinggi 

kompensasi maka semakin meningkat 

kinerja. 
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b. Uji F  

Uji F digunakan untuk mengetahui 

apakah variabel independen berpengaruh 

terhadap variabel dependen atau tidak. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut: 

Tabel 4.10 
Uji F Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja 

ANOVA 
Model Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

1 
Regression 148.279 1 148.279 21.222 .000b 
Residual 293.449 42 6.987   
Total 441.727 43    

a. Dependent Variable: Kompensasi 
b. Predictors: (Constant), Kinerja 
Output SPSS versi 21.0 for Windows 

Hipotesis: 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan 

Kompensasi terhadap Kinerja di MAN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 
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Ha : Ada pengaruh yang signifikan 

Kompensasi terhadap Kinerja di MAN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

Berdasarkan nilai F dari tabel anova 

diperoleh Fhitung = 21.222 >Ftabel = 4,06 

sedangkan tingkat signifikansi/probabilitas 

0,000 < 0,05. Dengan demikian dapat 

disimpulkan Ho ditolak yang berarti terimanya 

Ha yaitu ada pengaruh yang signifikan 

kompensasi terhadap kinerja di MAN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019 

3. Koefisien Determinasi (R2) dan Interpretasi 

a) Koefisien Determinasi (R2) 

Nilai koefisien determinasi (R2) 

dapat dilihat pada tabel hasil pengolahan 

data regresi linier sederhana bagian 
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Model Summary. Lebih jelasnya lihat 

tabel hasil berikut: 

Tabel 4.11 
Koefisien Determinasi Pengaruh Pengaruh Kompensasi 

terhadap Kinerja 
Model Summary 

Mod
el 

R R 
Square 

Adjust
ed  
R 

Square 

Std. Error 
of  
the 

Estimate 

Change Statistics 
R 

Square 
Change 

F 
Chang

e 

df1 df2 Sig. F 
Chang

e 
1 .579a .336 .320 2.643 .336 21.222 1 42 .000 
a. Predictors: (Constant), Kompensasi 
b. Dependent Variable: Kinerja 

Sumber: Output SPSS versi 21.0 for Windows 

a) Interpretasi 

Tabel di atas menjelaskan 

besarnya nilai korelasi/hubungan (R) 

yaitu sebesar 0,579 dan dijelaskan 

besar presentase pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat yang 

disebut koefisien determinasi yang 
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merupakan hasil dari penguatan R. 

Dari output tersebut diperoleh 

koefisien R2 sebesar 0,336 yang 

mengandung pengertian bahwa 

pengaruh Kompensasi terhadap 

Kinerja di MAN 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019 adalah sebesar 

33,6%, dan 66,4% di pengaruhi oleh 

faktor lain. 

D. Interpretasi dan Pembahasan 

1. Kompensasi 

a. Interpretasi 

Dari analisis tabel 4.2 dapat diketahui bahwa 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan dengan 

kompensasi kategori tinggi sebanyak 10 orang  

dengan presentase 22,74%, kategori sedang 

sebanyak 18 orang dengan presentase 40,90% dan 
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kategori rendah sebanyak 16 orang dengan 

presentase 36,36%. Dengan demikian secara umum 

dapat dikatakan bahwa kompensasi Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo 

dalam kategori sedang dengan 18 responden. 

b. Pembahasan 

Kompensasi dengan kategori tinggi dengan 

frekuensi sebanyak 10 orang dengan presentase 

22,74%. Responden yang menilai kompensasi 

dengan kategori tinggi atau sangat baik tersebut 

dalam pengisian angket rata-rata menilai dengan 

poin 3 dan beberapa poin 4. Dalam kategori ini 

kompensasi dalam pembentukannya, unsur-unsur, 

dan karakteristiknya telah ada dan dijalankan 

dengan sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa 10 

responden tersebut atau 22,74%, menyatakan 
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kompensasi di MAN 1 Ponorogo secara umum 

sangat baik. 

Kompensasi dengan kategori sedang dengan 

frekuensi 18 orang dengan presentase 40,90%. rata-

rata responden yang menilai dengan kategori 

sedang atau baik ini menilai dengan poin 2 dan 

beberapa dengan poin 3 dan 4. Hal ini 

menunjukkan bahwa 18 orang atau 40,90% 

menyatakan bahwa kompensasi di MAN 1 

Ponorogo secara umum sudah baik dan bisa 

ditingkatkan lagi. 

Kompensasi dengan kategori rendah dengan 

frekuensi 16 orang dengan presentase 36,36%, rata-

rata responden yang menilai dengan kategori 

rendah atau kurang ini menilai dengan poin 3, 4 

dan beberapa dengan poin 2. Berdasarkan hasil 
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angket kompensasi pernyataan yang mendapat skor 

terkecil 139 adalah pernyataan nomor 5, pernyataan 

nomor 5 yaitu “Saya mendapatkan insetif apabila 

hasil pekerjaan mencapai atau melebihi target yang 

telah ditetapkan.” pernyataan nomor 5 membahas 

mengenai Insentif. 

Pernyataan yang mendapat skor paling 

tinggi 160 adalah pernyataan nomor 1 yang 

membahas mengenai kompensasi. Pernyataan 

nomor 1 yaitu “Saya mendapatkan gaji/upah yang 

sesuai dengan jabatan”.  

2. Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

a. Interpretasi 

Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan memiliki kinerja 

dengan kategori tinggi sebanyak 8 orang dengan 
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presentase 18,19%, kategori sedang sebanyak 27 

orang dengan presentase 61,36%, dan kategori 

rendah sebanyak 9 orang dengan presentase 20,45% 

Dengan demikian secara umum dapat dikatakan 

kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 

1 Ponorogo dalam kategori sedang dengan 27 

responden. 

b. Pembahasan 

Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

kategori tinggi dengan frekuensi sebanyak 8 orang 

dengan presentase 18,19%. Responden yang 

menilai kinerja dengan kategori tinggi atau sangat 

baik tersebut dalam pengisian angket rata-rata 

menilai dengan poin 3 dan beberapa poin 4. Dalam 

kategori ini kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan dalam aspek-aspek kinerja telah 

dilaksanakan dengan sangat baik. Hal ini 
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menunjukkan bahwa 8 responden tersebut atau 

18,19% menyatakan kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di MAN 1 Ponorogo secara umum 

sangat baik. 

Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

dengan kategori sedang dengan frekuensi 27 orang 

dengan presentase 61,36%. rata-rata responden 

yang menilai dengan kategori sedang atau baik ini 

menilai dengan poin 3 dan beberapa dengan poin 4. 

Hal ini menunjukkan bahwa 17 orang atau 61,36% 

menyatakan bahwa kinerja kinerja Tenaga Pendidik 

dan Kependidikan di MAN 1 Ponorogo secara 

umum sudah baik dan bisa ditingkatkan lagi. 

Kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

dengan kategori rendah dengan frekuensi 9 guru 

dengan presentase 20,45%. rata-rata responden 

yang menilai dengan kategori rendah atau kurang 
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ini menilai dengan poin 3, 4 dan beberapa dengan 

poin 2. Berdasarkan hasil angket kinerja Tenaga 

Pendidik dan Kependidikan pernyataan yang 

mendapat skor terkecil 149 adalah pernyataan 

nomor 9, pernyataan nomor 9 yaitu “Saya mampu 

menyelesaikan pekerjaan sesuai peraturan 

lembaga.” pernyataan nomor 10 membahas 

mengenai  ketepatan waktu. 

Pernyataan yang mendapat skor paling tinggi 

160 adalah pernyataan nomor 5 yang membahas 

mengenai aspek Kuantitas. Pernyataan nomor 5 

yaitu “Saya terampil dalam memodifikasi bahan 

ajar serta cakap dalam bidang administrasi yang 

berkaitan dengan bidang pekerjaan saya.”  

3. Pengaruh Kompensasi Kerja terhadap Kinerja 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2018/2019 
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a. Interpretasi 

Berdasarkan perhitungan sebelumnya, 

didapatkan persamaan model regresi sederhana 

sebagai berikut: 

Y  = a + bX 

    = 21.411 + 0,506 X 

Dari model tersebut, dapat diketahui bahwa 

tingkat kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

akan naik apabila kompensasi ditingkatkan dan 

sebaliknya. Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R2) diatas yaitu 0,336 artinya 

kompensasi (X) berpengaruh sebesar 33,6% 

terhadap kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan (Y) di MAN 1 Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019, sedangkan 68,8% dipengaruhi 
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oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model 

penelitian ini. 

b. Pembahasan 

Berdasarkan analisis diatas, dengan 

perhitungan statistik diperoleh Fhitung = 21.222 

>Ftabel = 4,06  sehingga Ho ditolak. Hal itu berarti 

kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 

1 Ponorogo. Selanjutnya, dari perhitungan 

sebelumnya juga diperoleh persamaan model regresi 

sederhananya yaitu Y  =21.411 + 0,506 X. Dari 

model tersebut dapat diketahui bahwa kinerja 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan akan meningkat 

apabila kompensasi ditingkatkan dan sebaliknya. 

Berdasarkan perhitungan koefisien 

determinasi (R2) diatas diperoleh nilai yaitu 0,336 
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artinya variabel kompensasi berpengaruh sebesar 

33,6% terhadap kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan dan 66,4% ditentukan oleh variabel 

lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. 

Jadi, dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MAN 1 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. Hal ini berarti, 

tinggi rendahnya kinerja Tenaga Pendidik dan 

Kependidikan di MAN 1 Ponorogo salah satunya 

dipengaruhi oleh kompensasi. Kompensasi 

berpengaruh sebesar 33,6%. Sedangkan, 66,4% 

ditentukan oleh variabel lain yang tidak termasuk 

dalam penelitian ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian data dan analisis data di atas, dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat kompensasi di MAN 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 tergolong sedang. Hal ini 

terbukti yang menyatakan tingkat kompensasi 

memiliki frekuensi sebanyak 18 responden 

(40,90%), dari 44 responden. 

2. Tingkat kinerja tenaga pendidik dan 

kependidikan di MAN 1 Ponorogo tahun 

pelajaran 2018/2019 tergolong tinggi. Hal ini 

terbukti yang menyatakan tingkat kinerja guru 

memiliki frekuensi sebanyak 27 responden 

(61,36%), dari 44 responden. 

140 
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3. Terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap 

kinerja tenaga pendidik dan kependidikan di 

MAN 1 Ponorogo tahun pelajaran 2018/2019. 

Keragaman faktor tingkat kompensasi 

berpengaruh sebesar 33,6% terhadap kinerja 

tenaga pendidik dan kependidikan dan sisanya 

66,4%  dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak 

masuk dalam penelitian ini. 

B. Saran 

Beberapa saran yang dapat diajukan berdasarkan 

penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini hendaknya 

digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak 

sekolah khususnya bagi kepala sekolah untuk 

tetap mempertahankan dan meningkatkan sistem 

kompensasi yang telah berjalan dengan baik, 
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serta mampu meningkatkan kinerja tenaga 

pendidik dan kependidikan di MAN 1 Ponorogo 

tersebut.  

2. Bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Bagi tenaga pendidik dan kependidikan 

diharapkan lebih giat dalam mengembangkan 

dan meningkatkan kinerjanya sehingga sekolah 

memperoleh kualitas layanan yang baik dan 

memuaskan.  

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai dasar atau paling tidak sebagai 

pembanding untuk penelitian yang akan datang. 

Selain itu, diharapkan agar peneliti selanjutnya 

dapat melanjutkan penelitian dengan pendekatan 

kuantitatif. 
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