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ABSTRAK 

Asari. 2017. Hubungan antara Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja dengan 

Kinerja Guru di Sekolah SMK Negeri 1 Muara Bungo. Skripsi. Program 

Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, 

FKIP Universitas Jambi. Dosen Pembimbing I Dra. Hj. May Maemunah, 

M.E, Pembimbing II Drs. Irzal Anderson, M.Si 

Kata Kunci: Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja di Sekolah, dan Kinerja 

Guru 

Kinerja guru merupakan suatu hal yang penting dalam pendidikan dan 

dapat dipandang sebagai salah satu pendukung keberhasilan guru dalam 

menciptakan siswa-siswa yang berkualitas sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kinerja guru juga sering dijadikan pedoman atau bahan pertimbangan 

dalam mencapai tujuaan yang telah ditetapkan. Kinerja guru di SMK Negeri 1 

Muara Bungo belum sesuai dengan harapan, salah satu penyebabnya yaitu 

kurangnya kepuasan guru dalam bekerja misalnya kurangnya perhatian dan 

ketertarikan guru dalam mengajar menyebabkan proses pembelajaran tidak 

optimal. Selain itu, lingkungan kerja guru disekolah juga sangat penting, 

lingkungan kerja yang baik mampu mendorong kinerja guru menajadi lebih baik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara lingkungan 

kerja dan kepuasan kerja di sekolah dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara 

Bungo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional, sampel yang 

akan dijadikan responden dalam penelitian ini berjumlah 34 orang. Data 

dikumpulkan melalui angket dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif dan 

teknik analisis korelasi dengan bantuan aplikasi statistik SPSS release 16.0.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan lingkungan kerja dengan 

kinerja guru adalah 0,319 dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,014 < 0,05. 

Hubungan kepuasan kerja guru di sekolah dengan kinerja guru adalah = 0,322 

dengan tingkat signifikansi t sebesar 0,013 < 0,05 dan terdapat hubungan positif 

dan signifikan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja secara bersama-sama 

kinerja guru ditunjukkan dengan uji F dengan nilai (5,080 > 3,17) dan nilai 

koefisien regresi ganda (R) sebesar 0,392. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja 

dengan kinerja guru di Sekolah SMK Negeri 1 Muara Bungo. Diharapkan guru 

agar dapat menyadari bahwa guru merupakan suatu kebutuhan bagi siswa 

sehingga dapat meningkatkan kinerja guru. Saran untuk guru hendaknya dapat 

memperhatikan lingkungan kerja guru dalam belajar dan menumbuhkan kepuasan 

kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja guru dan pada akhirnya tujuan belajar 

mengajar yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

pesertadidik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab (UU No. 20, 

2003 pasal 3). 

Dalam dunia pendidikan, guru merupakan komponen paling menentukan 

dalam sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian 

sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan 

strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait dengan 

komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama 

dalam pembangunan pendidikan khususnya yang diselenggarakan secara formal 

di sekolah. Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan sangat 

berpengaruh terhadap terciptanya proses belajar mengajar di sekolah, keberhasilan 

pesertadidik serta hasil pendidikan yang berkualitas merupakan sumbangan yang 

signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas. 

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang penting dan sangat 

berpengaruh terhadap mutu pendidikan. Guru adalah sosok yang mempunyai 

pengaruh dominasi dalam menentukan mutu pendidikan. Hal ini dapat dikaji dari 

guru itu sendiri antara lain dari faktor kualifikasi dan profesionalisme serta 

produktifitasnya. Produktifitas yang mantap akan mampu mendukung mutu 

pendidikan. Untuk memperdayakan guru kaitannya dengan kinerjanya 
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memerlukan investasi besar dan memerlukan waktu panjang. Hampir mayoritas 

orang tidak menyangkal betapa pentingnya mutu kinerja guru, sebab kunci 

keberhasilan suatu sekolah tergantung pada sumber daya ini.  

Guru sebagai komponen memiliki peranan penting bahkan disebut sebagai 

ujung tombak keberhasilan pendidikan. Dalam proses pendidikan guru menempati 

posisi yang strategis dan peranan kunci dalam kegiatan proses belajar mengajar, 

artinya guru harus mampu memberi bantuan kepada siswa untuk memperoleh 

pengetahuan dan ketrampilan sesuai tujuan pendidikan. Guru merupakan 

fasilitator atau informasi yang diperlukan siswa, ia berperan besar membina siswa 

untuk memiliki sikap mental dan intelektual yang baik. Guru merupakan faktor 

yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada 

umumnya, seperti yang dikemukakan oleh (Cecewijaya dan Tabrani Rusyam, 

1992:2), bahwa “ Guru merupakan pendidik dan pengajar tokoh teladan bahkan 

tokoh identifikasi diri. Oleh karena itu guru seyogyanya mempunyai perilaku yang 

memadai untuk dapat mengembangkan diri siswa secara utuh. 

Dijelaskan menurut keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

No. 84 tahun 1993, bahwa “Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi 

tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk 

melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar pesertadidik pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah termasuk taman kanak-kanak atau membimbing 

pesertadidik pada pendidikan dasar dan menengah (Chardomi Nurwidjaya, 

1998:9). Dari beberapa uraian tentang pendidikan guru tersebut dapat diambil 

intisarinya bahwa guru merupakan tenaga utama di sekolah, mereka merupakan 

ujung tombak seluruh kegiatan, pendidikan dan pengajaran nasional maupun bagi 
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sekolah dan masyarakat setempat. Guru dipercaya oleh orang tua untuk mendidik 

putra-putrinya. Melalui guru siswa dapat melihat dunia dengan wawasan yang 

lebih luas dan melalui guru pula sebagian alih budaya terjadi dari generasi ke 

generasi. Karena guru memegang peranan utama dalam proses pendidikan dan 

pengembangan sumber daya manusia, maka upaya melibatkan motivasi dan 

kualitas agar lebih berprestasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dengan tidak mengabaikan faktor-

faktor lain, guru dianggap sebagai faktor yang menentukan terhadap meningkat 

atau menurunnya mutu pendidikan kita. Hasil Penelitian Pusat Informatika 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, menunjukan bahwa guru yang 

berkualitas mempunyai hubungan dengan kualitas pendidikan (Depdikbud, 

1994:64). Oleh karena itu betapa pentingnya pembinaan profesional guru secara 

terarah dan terprogram untuk meningkatkan kemampuan dan gairah mengajarnya, 

sehingga penampilan mengajarnya dapat lebih efektif dan efisien. Tugas pokok 

guru yang diwujudkan dalam kegiatan belajar mengajar serta tugas-tugas guru 

dalam kelembagaan merupakan bentuk kinerja guru. Apabila kinerja guru 

meningkat, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas keluaran atau 

output-nya. Oleh karena itu, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk 

meningkatkan kinerja guru. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 di Kabupaten Muara Bungo 

kurikulum yang digunakan masih menggunakan KTSP, dengan jumlah guru 34 

orang, yang terdiri 20 laki-laki dan 14 perempuan. Disini terdapat masih 

rendahnya kinerja guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya, artinya sesuai 

dengan tugas pokok dan fungsi guru seperti, kegiatan dalam merencanakan 
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program pengajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan 

penilaian, melaksanakan ulangan harian, menyusun dan melaksanakan program 

perbaikan dan pengayaan serta mengadakan pengembangan bidang pengajaran 

yang menjadi tanggung jawabnya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti 

pada sekolah tersebut terdapat sebagian guru ada memiliki Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) namun tidak di implementasikan pada saat pembelajaran, 

bahakan ada juga guru yang tidak memiliki RPP pada saat proses pembelajaran, 

hanya berdasarkan buku paket. Sebagai gambaran, profil guru yang kinerjanya 

masih rendah yaitu guru mengajar secara monoton dan tanpa persiapan yang 

matang. Guru masih menggunakan persiapan mengajar dengan sangat sederhana, 

belum sepenuhnya menggunakan acuan kurikulum yang dipersyaratkan, dan tidak 

konsisten dalam implementasi scenario rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

yang telah dipersiapkan dan pada proses pembelajaran guru masih dominan 

menggunakan metode ceramah, dan juga guru yang mengajar hanya berdasarkan 

pengalaman masa lalunya dari waktu ke waktu, sehingga merasa hafal diluar 

kepala dan tidak mau berubah terhadap hal-hal baru, termasuk metode 

pembelajaran, penggunaan media, sistem penilaian yang kurang difahami, 

mengajar secara hafalan/tanpa persiapan mengajar. 

Berdasarkan permasalahan diatas, kinerja guru perlu di tingkatkan karena 

kinerja guru merupakan faktor yang bersinggungan secara langsung dengan 

peserta didik. Dengan kinerja guru yang baik, maka diharapkan nantinya akan 

diperoleh hasil pembelajaran yang baik pula. Serta faktor lain yang mempengaruhi 

kinerja guru adalah lingkungan kerja, karena lingkungan kerja merupakan unsur 

motivasi dari guru itu sendiri. Ditegaskan bahwa jika merasa suasana kerja yang 
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kondusif di sekolahnya, maka diharapkan siswa akan mencapai prestasi akademik 

yang memuaskan. Kekondusifan lingkungan kerja suatu sekolah mempengaruhi 

sikap dan tindakan seluruh komonitas, khususnya dalam pencapaian kenyamanan 

guru di sekolah.  

Selain lingkungan kerja, kepuasan kerja juga dapat mempengaruhi kinerja 

guru. Karena kepuasan kerja guru berkaitan dengan peran penting dalam 

mewujudkan keefektifan dan keberhasilan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. 

Kepuasan kerja guru merupakan yang sangat penting untuk diwujudkan, karna 

jika kepuasan guru tinggi maka akan meningkatkan kinerja guru tersebut.  

Robbins (2007:109), menuliskan bahwa kepuasan kerja menjadi penentu 

utama perilaku kewargaan organisasi (Organizational Citizenship Behavior) 

karyawan, yang dapat diartikan bahwa karyawan yang puas berkemungkinan 

besar untuk berbicara positif tentang organisasi, membantu yang lain, dan berbuat 

kinerja pekerjaan meraka melampaui perkiraan normal. Dari pendapat Robbins ini 

dapat disimpulkan bahwa jika guru puas dengan pekerjaannya, mereka akan 

bekerja dengan lebih baik bahkan dapat melebih perkiraan normal dan tingkat 

keefektifan sekolah semakin meningkat. 

Hoy dan Miskel (Rizwan Azhari, 2012:36) juga mengungkapkan bahwa 

kinerja (performance) seseorang sangat dipengaruhi oleh kepuasan kerja. 

Pendapat itu juga diperkuat oleh Muhlasin (2011:28), bahwa kinerja dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja yaitu perasaan individu terhadap pekerjaan yang memberikan 

kepuasan batin kepada seseorang sehingga pekerjaan itu disenangi dan digeluti 

dengan baik. 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page 14 
 

Tercapainya efektifitas penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat 

tergantung pula pada kepuasan yang diperoleh oleh guru dalam menjalankan 

tugasnya. Jika guru dalam menjalankan tugas mendapat kepuasan kerja yang 

tinggi, maka guru tersebut dalam melaksanakan tugasnya dengan sungguh-

sunggung, bertanggung jawab, bersemangat tinggi, memiliki motivasi kerja yang 

tinggi, absen guru rendah, produktifitas kerja tinggi, sehingga tujuan organisasi 

sekolah tercapai dengan baik. 

Dari latar belakang diatas, penulis tertari mengambil judul penelitian yang 

berjudul “Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja 

Guru di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Muara Bungo”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat di identifikasi masalah yang 

berhubungan dengan kinerja guru antara lain sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja guru diduga masih belum optimal, sehingga 

berpengaruh terhadap kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar 

2. Masih rendahnya tingkat kepuasan kerja guru yang mengakibatkan 

kurang optimalnya kinerja guru dalam melaksanakan proses belajar 

mengajar. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan fokus, dankarena keterbatasan waktu, 

tenaga, pikiran dan dana, penulis perlu membasi masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini.  
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1. Ruang lingkup masalah lingkungan kerja yang akan diteliti dalam 

penelitian ini dibatasi pada lingkungan kerja fisik dan non fisik 

2. Kepuasan kerja yang akan diteliti alam penelitian ini dibatasi dengan 

pekerjaan itu sendiri, atasan, rekan kerja, promosi dan gaji/upah. 

1.4 Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas, dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja guru di 

SMKN 1 Muara Bungo? 

2. Apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja guru di 

SMKN 1 Muara Bungo? 

3. Apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja 

dengan kinerja guru di SMKN 1 Muara Bungo? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain untuk: 

1. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja 

dengan kinerja guru di SMKN 1 Muara Bungo 

2. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kepuasan kerja 

dengan kinerja guru di SMKN 1 Muara Bungo 

3. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara lingkungan kerja dan 

kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMKN 1 Muara Bungo. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat secara teoriti dan secara 

praktis. 

1. Manfaat secara teoritis 

a. Menambah khasanah pengetahuan tentang pengaruh lingkungan kerja 

dan kepuasan kerja terhadap kinerja guru. 

b. Sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut tentang hal yang 

sama dalam penelitian ini. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya Dinas Pendidikan 

Muara Bungo dalam pengambilan kebijaksanaan mengeluarkan 

kebijakan dapat mempertimbangkan hal-hal yang dapat meningkatkan 

kinerja guru dan sekaligus mengefektifkan sekolah. 

b. Sebagai bahan masukan juga untuk kepala sekolah SMKN 1 Muara 

Bungo, agar kepala sekolah bisa meningkat kinerja guru dengan cara 

meningkatkan kepuasan kerja dan lingkungan kerja para guru. 

1.7 Defenisi Operasional 

1. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah skor penilaian diperoleh dari jawaban responden 

melalui instrumen penelitian yang mengukur lingkungan kerja melalui 

dimensi Fisik dengan indicator sirkulasi udara, pencahayaan, kebersihan, 

ruang gerak, kebisigan dan keamanan.Sedangkan non fisik menggunakan 

indicator hubungan kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, hubungan 

kepala dan wakil kepala sekolah degan guru-guru. 
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2. Kepuasa Kerja 

Kepuasan kerja (job satisfaction) menurut value theory yang dimaksudkan 

dimana hasil pekerjaan diterima individu seperti yang diharapkan. Mengukur 

kepuasan kerja yaitu pekerjaan itu sendiri, atasan, teman sekerja, promosi dan 

gaji atau upah. 

3. Kinerja 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk 

mencapai tujuan dan standar yang ditetapkan. 
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II. KAJIAN TEORI 

2.1 Kinerja Guru 

2.1.1 Pengertian Kinerja Guru 

Mangkunegara (2005:75), mengemukakan bahwa pada umumnya kinerja 

dibedakan menjadi dua, yaitu kinerja individu dan kinerja organisasi. Kinerja 

individu adalah hasil kerja karyawan baik dari segi kualitas maupun kuantitas 

berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan, sedangkan kinerja organisasi 

adalah gabungan dari kinerja individu dengan kinerja kelompok. 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau kelompok orang dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya serta kemampuan untuk mencapai 

tujuan dan standar yang ditetapkan. Kinerja diartikan sebagai ungkapan kemajuan 

yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan motivasi dalam menghasilkan suatu 

pekerjaan (Saondi, 2010:2). 

LAN dalam Mulyasa (2009:136) mengartikan kinerja atau performance 

diartikan sebagai prestasi kerja, pelaksanaan kerja, hasi kerja atau unjuk kerja. 

Sedangkan pengertian kinerja menurut Mangkunegara (2009:57) kinerja 

(prestasikerja) diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang guru menyebutkan bahwa 

guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pesertadidik pada anak usia 

dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Kinerja 

guru merupakan kemampuan guru dalam menunjukkan kecakapan atau 
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kompetensi yang dimilikinya dalam dunia kerja yang sebenarnya. Dunia kerja 

guru yang sebenarnya adalah pembelajaran siswa dalam kegiatan pembelajaran 

dikelas. 

Guru adalah pendidik yang menjadi tokoh, panutan, dan identifikasi bagi 

pesertadidik, dan lingkungannya. Guru juga harus mampu mengambil keputusan 

secara mandiri (independent), terutama dalam berbagai hal yang berkaitan dengan 

pembelajaran dan pembentukan kompetensi, serta bertindak sesuai dengan kondisi 

pesertadidik, dan lingkungan (Mulyasa, 2011:37). 

Guru adalah figur manusia yang menempati posisi dan memegang peran 

penting dalam pendidikan. Guru juga merupakan faktor yang sangat dominan dan 

paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya karena bagi siswa guru 

sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri (Saondi, 

2010:2). 

Produktivitas suatu sekolah bukan semata-mata ditunjukkan untuk 

mendapatkan hasil kerja yang sebanyak-banyaknya, melainkan kualitas untuk 

kerja juga penting diperhatikan. Produktivitas individu dapat dinilai dari apa yang 

dilakukan oleh individu tersebut dalam kerjanya, yakni bagaimana ia melakukan 

pekerjaan atau unjuk kerjanya. Dalam hal ini, produktivitas suatu sekolah juga 

dapat ditinjau dari tingkatannnya dengan tolok ukur masing-masing, yang dapat 

dilihat dari kinerja seorang guru (Mulyasa, 2009:135).  

Rusman (2013:81) mengungkapkan bahwa kinerja guru adalah wujud 

perilaku suatu kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaiman seorng 

guru merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

menilai hasil belajar. Kinerja guru adalah segala hasil dari usaha guru dalam 
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mengantarkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang 

meliputi seluruh kegiatan yang menyangkut tugasnya sebagai guru. Tugas 

profesional seorang guru mencakup kegiatan mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi pesertadidik. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja guru merupakan hasil kerja 

yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugas mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. 

Kinerja seorang guru dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh oleh seorang guru, 

bagaimana seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan 

mengevaluasi hasil pembelajaran serta memberikan tindak lanjut dari evaluasi 

pembelajaran, dan hasil kerja yang diperoleh oleh seorang guru. 

Kinerja tenaga pengajar/guru adalah menyangkut seluruh aktivitas yang 

ditunjukkan oleh tenaga pengajar dalam tanggung jawabnya sebagai orang yang 

mengemban suatu amanat dan tanggung jawab untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, dan memandu peserta didik dalam rangka 

menggiring perkembangan peserta didik ke arah kedewasaan mental-spiritual 

maupun fisik-biologis. Kinerja guru adalah perilaku atau respons yang memberi 

hasil yang mengacu kepada apa yang mereka kerjakan ketika dia menghadapi 

suatu tugas. Kinerja guru menyangkut semua kegiatan atau tingkah laku yang 

dialami tenaga pengajar, jawaban yang mereka buat, untuk memberi hasil atau 

tujuan. Terkadang kinerja tenaga pengajar hanya berupa respon, tapi biasanya 

memberi hasil (Yamin dan Maisah, 2010:87). 
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2.1.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru 

Guru merupakan ujung tombak keberhasilan pendidikan dan dianggap 

sebagai orang yang berperan penting dalam pencapaian tujuan pendidikan yang 

merupakan pencerminan mutu pendidikan. Keberhasilan guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibannya tidak lepas dari pengaruh faktor internal 

maupun faktor eksternal yang membawa dampak pada perubahan kinerja guru. 

Menurut Saondi (2010:24-35) beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru anatara lain: 

1. Faktor Internal, meliputi 

a. Kepribadian dan dedikasi 

Kepribadian adalah suatu cerminan diri yang dapat dilihat 

daripenampilan, tindakan, ucapan cara berpakaian dan dalam 

menghadapisetiap persoalan. Kepribadian guru yang semakin baik 

akan mencerminkandedikasinya yang tinggi dalam menjalankan tugas 

dan tanggung jawabnyasebagai guru 

b. Kemampuan mengajar 

Kemampuan mengajar berarti kemampuan guru dalam menyampaikan 

materi pembelajaran serta menggunakan konsep dan metode yang 

menarik sehingga siswa mampu menangkap dan memahami materi 

yang disampaikan oleh guru dengan baik. Kemampuan mengajar guru 

sebenarnya merupakan pencerminan penguasaan guru atas kompetensi 

yang dimiliki. 
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c. Kedisiplinan 

Dengan memiliki kedisiplinan yang baik maka akan sangat membantu 

pelaksanaan proses pembelajaran karena guru mampu mencermati 

aturan-aturan dan langkah strategis untuk mendukung proses 

pembelajaran, kedisiplinan yang tinggi dapat mendukung kinerja yang 

optimal. 

2. Faktor Eksternal, meliputi: 

a. Pengembangan Profesi 

Profesi ialah suatu jabatan atau pekerjaan biasa seperti halnya dengan 

pekerjaan-pekerjaan lain. Pengembangan profesi guru merupakan hal 

penting untuk diperhatikan guna mengantisipasi perubahan dan 

besarnya tuntutan terhadap profesi guru yang utamanya ditekankan 

pada penguasaan ilmu pengetahuan. 

b. Komunikasi 

Komunikasi memiliki peran yang penting dalam suatu lembaga atau 

organisasi karena komunikasi yang baik akan mendukung kelancaran 

semua kegiatan dalam organisasi. Dan begitu pula sebaliknya, 

komunikasi yang kurang berjalan dengan lancar maka akan 

menyebabkan kesalapahaman dalam organisasi tersebut. 

c. Hubungan dengan masyarakat 

Hubungan sekolah dengan masyarakat adalah suatu proses komunikasi 

antara sekolah dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian 

masyarakat tentang kebutuhan serta kehiatan pendidikan serta 
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mendorong minat dan kerjasama untuk masyarakat dalam peningkatan 

dan pengembangan sekolah. 

d. Kompensasi 

Kompensasi merupakan salah satu faktor eksternal yang 

mempengaruhi kinerja guru, salah satu bentuk kesejahteraan yaitu bisa 

terlihat dari pemberian kompensasi. 

e. Iklim kerja 

Iklim kerja juga merupakan salah satu faktor eksternal yang meberikan 

pengaruh terhadap kinerja guru. Iklim sekolah merupakan cerminan 

keadaan atau kondisi suatu lingkungan dan pergaulan didalamnya. 

Menurut Mulyasa (2009:139), faktor-faktor yang mempengaruhi 

produktivitas kerja dalam melaksanakan tugasnya adalah: 

1. sikap mental, berupa motivasi, disiplin, dan etika kerja. 

2. Pendidikan, pada umumnya orang yang mempunyai pendidikan lebih 

tinggiakan memiliki wawasan yang lebih luas, terutama penghayatan 

akan artipenting produktivitas. 

3. Keterampilan, makin terampil tenaga kependidikan akan lebih mampu 

bekerja serta menggunakan fasilitas dengan baik. 

4. Manajemen, diartikan dengan hal yang berkaitan dengan sistem yang 

diterapkan oleh pimpinan untuk mengelola dan memimpin serta 

mengendalikan tenaga kependidikan. 

5. Hubungan indrustrial, menciptakan hubungan kerja yang serasi dan 

dinamis sehingga menumbuhkan pertisipasi aktif dalam usaha 

meningkatkan produktivitas. 
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6. Tingkat penghasilan yang memadai dapat menimbulkan konsentrasi 

kerja, dan kemampuan yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk 

meningkatkan produktivitas. 

7. Gizi dan kesehatan akan meningkatkan semangat kerja dan 

mewujudkan produktivitas kerja yang tinggi. 

8. Jaminan sosial yang diberikan dinas pendidikan kepada tenaga 

kependidikan dimaksudkan untuk meningkatkan pengabdian dan 

semangat kerja. 

9. Lingkungan dan suasana kerja yang baik akan mendorong tenaga 

kependidikan senang bekerja dan meningkatkan tanggung jawab untuk 

melakukan pekerjaan dengan lebih baik menuju ke arah peningkatan 

produktivitas. 

10. Kualitas sarana pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan 

produktivitas. 

11. Teknologi yang dipakai secara tepat akan mempercepat penyelesaian 

proses pendidikan, menghasilkan jumlah lulusan yang berkualitas. 

12. Kesempatan berprestasi dapat menimbulkan dorongan psikologis 

untuk meningkatkan dedikasi serta pemanfaatan potensi yang dimiliki 

dalam meningkatkan produktivitas kerja. 

Dalam Mulyasa (2007:227-238) menyebutkan guru yang memiliki kinerja 

tinggi akan bernafsu dan berusaha meningkatkan kompetensinya, baik dalam 

kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembelajaran, 

sehingga diperoleh hasil kerja yang optimal. Sedikitnya terdapat sepuluh factor 
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yang dapat meningkatkan kinerja guru baik faktor internal maupun eksternal. 

Kesepuluh faktor tersebut yaitu: 

1. Dorongan untuk bekerja 

Seseorang akan melakukan sesuatu atau bekerja untuk memenuhi 

kebutuhan dan merealisasikan keinginan yang menjadi cita-cita. 

2. Tanggung jawab terhadap tugas 

Setiap guru memiliki tanggung jawab terhadap sejumlah tugas yang 

harus dilakukan sesuai dengan jabatannya. Tanggung jawab 

merupakan tuntutan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, 

sehingga guru bertanggung jawab serta akan melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan baik. 

3. Minat terhadap tugas 

Tugas-tugas yang dikerjakan oleh seorang guru mencerminkan 

kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan minat terhadap tugas yang 

dibebankan kepadanya. Dalam hal ini minat merupakan dorongan 

untuk memilih suatu objek atau tidak memilih objek lain yang sejenis. 

4. Penghargaan atas tugas 

Penghargaan atas keberhasilan yang dicapai guru dalam bekerja 

merupakan salah satu motivasi yang memacu dan mendorongnya 

untuk bekerjadan berprestasi lebih baik. 

5. Peluang untuk berkembang 

Motivasi kerja yang tinggi antara lain ditandai oleh suatu kondisi 

ketika seseorang memiliki kesempatan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan, serta mempunyai kesempatan untuk 
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berkembang. Oleh karena itu,motivasi kerja seseorang dapat dilihat 

dari kesempatan yang bersangkutan untuk mengembangkan diri dalam 

rangka meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam bekerja. 

6. Perhatian dari kepala sekolah 

Perhatian kepala sekolah terhadap guru sangat penting untuk 

meningkatkan profesionalisme serta kinerja guru dan tenaga 

kependidikan lain di sekolah. Perhatian kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru dapat dilakukan melalui diskusi 

kelompok, dan kunjungan kelas. 

7. Hubungan interpersonal sesama guru 

Hubungan interpersonal guru di sekolah dapat mempengaruhi kualitas 

kinerja guru. Hasil analisis Nawawi dalam Mulyasa (2007:235) 

menunjukkan bahwa hubungan intim penuh kekeluargaan terlepas dari 

formalitas yang kaku, dan prosedural yang otokratis berpengaruh 

positif terhadap moral para pendidik. Melalui kerjasama dan jalinan 

silaturahmi akan dapat meningkatkan mekanisme kerja yang optimal. 

8. Adanya pelatihan 

Seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan kelompok 

kerjaguru (KKG) merupakan dua organisasi atau wadah yang dapat 

meningkatkan profesionalisme guru. Melalui MGMP dan KKG 

diharapkan semua kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh guru 

dalam pembelajaran dapat dipecahkan, dan diharapkan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui peningkatan mutu 

pembelajaran (effective teaching). 
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9. Kelompok diskusi terbimbing 

Dibentuknya kelompok diskusi terbimbing ini yaitu untuk mengatasi 

guru yang kurang semangat dalam melakukan tugas-tugas 

pembelajaran. Pembentukan kelompok diskusi dapat dilakukan oleh 

para guru di bawah bimbingan kepala sekolah. 

10. Layanan perpustakaan 

Salah satu sarana peningkatan profesionalisme guru adalah tersedianya 

buku sumber yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran dan 

pembentukan kompetensi guru. Pengadaan buka pustaka perlu 

diarahkan untuk mendukung kegiatan pembelajaran untuk memenuhi 

kebutuhan peserta didik dan guru akan materi pembelajaran. 

Berdasarkan teori-teori diatas mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru, dapat dilihat bahwa pendidikan, pelatihan 

serta motivasi kerja mempengaruhi kinerja guru. Dari berbagai faktor 

yang mempengaruhi kinerja guru yang telah dibahas di atas, penyusun 

hanya membatasi 3(tiga) faktor yaitu pendidikan, pelatihan dan 

motivasi kerja. 

 

2.1.3 Penilaian kinerja Guru 

Tugas kepala sekolah terhadap guru salah satunya adalah melakukan 

penilaian atas kinerjanya. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja yang 

telah dicapai oleh seorang guru.Penilaian ini sangat penting bagisetiap guru, 

karena dapat mengetahui tinggi rendahnya kinerjanya sehingga dapat menjadi 

acuan untuk meningkatkan kinerjanya guru tersebut. Penilaian adalah proses 
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penilaian kerja seorang guru yang dilakukan kepala sekolah untuk mengetahui 

kualitas guru tersebut sehingga dapat dilakukan tindak lanjut atas hasil kinerja 

seorang guru.  

Hasibuan (2009:87) menjelaskan penilaian prestasi kerja adalah menilai 

rasio hasil kerja nyata dengan standar kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan 

setiap guru. Menetapkan kebijakan berarti apakah guru akan dipromosikan, 

didemosikan, dan atau balas jasanya dinaikkan. Hasil penilaian kinerja guru 

digunakan oleh kepala sekolah guna menentukan tindak lanjut bagi guru tersebut, 

dan sebagai acuan dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya yang harus 

dilakukan kepala sekolah. 

Manurut Andrew E. Sikula dalam Mangkunegara (2009:69) Employee 

appraisingis the systematic evaluation of a worker’s job performance and potential 

fordevelopment. Appraising is the process of estimating or judging the value, 

excellence, qualities, or status of some object, person, or thing. (Penilaian pegawai 

merupakan evaluasi yang sistematis dari pekerjaan pegawai dan potensi yang 

dapat dikembangkan. Penilaian adalah proses penaksiran atau penentuan nilai, 

kualitas, atau statusdari beberapa objek, orang ataupun sesuatu). Dapat diambil 

kesimpulan bahwa penilaian kinerja guru adalah suatu proses penilaian kinerja 

guru yang dilakukan pemimpin dalam hal ini kepala sekolah secara sistematik 

berdasarkan tugasnya untuk mengetahui kualitas kerjanya sebagai bahan tindak 

lanjut untuk guru tersebut. 

Penilaian atas kinerja guru didasarkan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Republik Indonesia (Permendiknas) No.16 tahun 2007 tentang Standar 
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Kompetensi Guru yaitu meliputi empat kompetensi, Sarimaya dalam Yamin dan 

Maisah (2010:56) menyebutkan keempat jenis kompetensi tersebut, yaitu: 

1. Kompetensi pedagogik, meliputi penguasaan karakteriktis pesertadidik; 

teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran; pengembangan kurikulum; 

kegiatan pembelajaran yang mendidik; pengembangan potensi peserta 

didik; komunikasi dengan peserta didik; penilaian dan evaluasi. 

2. Kompetensi profesional, yaitu menguasai struktur, konsep, dan pola pikir 

keilmuan yang mendukung mata pelajaran; mengembangkan 

keprofesionalan melalui tindakan reflektif. 

3. Kompetensi kepribadian, meliputi bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosial, dan kebudayaan nasional; menunujukkan pribadi yang 

dewasa dan teladan; memiliki tanggung jawab yang tinggi dan bangga 

menjadi guru. 

4. Kompetensi sosial, yaitu bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak 

diskriminatif; komunikasi dengan sosial pendidik, tenaga kependidikan, 

orangtua dan masyarakat; beradaptasi di tempat bertugas di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Berdasarkan uraian diatas maka diambil kesimpulan bahwa penilaian 

prestasi pegawai adalah penilaian kinerja guru adalah suatu proses penilaian 

kinerja guru yang dilakukan pemimpin dalam hal ini kepala sekolah secara 

sistematik berdasarkan tugasnya untuk mengetahui kualitas kerjanya sebagai 

bahan tindak lanjut untuk guru tersebut. Berdasarkan Permendiknas nomor 16 

tahun 2007 penilaian kinerja guru didasarkan empat kompetensi yaitu kompetensi 

pedagogik, professional, kepribadian, dan sosial. 
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2.1.4 Upaya peningkatan kinerja guru 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan sekolah dalam upaya meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta didik (Mulyasa, 

2009:100) antara lain sebagai berikut: 

1. Mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran, untuk menambah 

wawasan para guru. 

2. Kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar 

pesertadidik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan 

secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. 

3. Menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan cara 

mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai 

waktu yang telah ditentukan, serta memanfaatkannya secara efektif dan 

efisien untuk kepentingan pembelajaran. 

Dari urain di atas mengenai kinerja guru dapat disimpulkan bahwa kinerja 

guru adalah hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh seorang guru dalam 

melakukan tugas profesionalnya yang mencakup kegiatan mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi pesrta didik. 

Penilaian kinerja guru berdasarkan permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang 

standar kompetensi guru yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik meliputi 

penguasaan karakteriktis peserta didik; teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran; pengembangan kurikulum; kegiatan pembelajaran yang mendidik; 

pengembangan potensi peserta didik; komunikasi dengan peserta didik; penilaian 

dan evaluasi. 
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Kedua, kompetensi professional meliputi menguasai struktur, konsep, dan 

pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran; mengembangkan 

keprofesionalan melalui tindakan reflektif. Ketiga, kompetensi kepribadian 

meliputi bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan 

nasional; menunujukkan pribadi yang dewasa dan teladan; memiliki tanggung 

jawab yang tinggi dan bangga menjadi guru. Keempat, kompetensi social meliputi 

bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif; komunikasi dengan 

sosial pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat; beradaptasi di 

tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia. 

Jadi peningkatan kinerja guru harus selalu diperhatikan baik dengan upaya 

yang dilakukan oleh pihak sekolah serta dinas pendidikan maupun peningkatan 

yang dilakukan secara mandiri seperti mengikuti pelatihan. Untuk dapat 

mengukur kinerja guru seorang guru dapat dilakukan dengan berdasarkan empat 

kompetensi yang didmilikinya, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional RI No, 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan 

Kompetensi Guru dijelaskan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan 

secara utuh dari 4 kompetensi, yaitu kompetensi paedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.  

Berdasarkan pendapat Robert L. Mathis dan John H. Jackson (2001:82) 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu tenaga kerja, yaitu:(1) 

kemampuan mereka, (2) motivasi, (3) dukungan yang diterima, (4) keberadaan 

pekerjaan yang mereka lakukan, dan (5) hubungan mereka dengan organisasi. 

Mangkunegara (2001:67) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kinerja antara lain: (1) faktor kemampuan secara psikologis kemampuan (ability) 
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pegawai terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan realita 

(pendidikan). Oleh karena itu pegawai perlu ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan bidang keahlihannya, (2) faktor motivasi yang terbentuk dari sikap 

(attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi (situation) kerja. Penilaian 

kinerja guru yang merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 menyebutkan 

bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama 

guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatan. Penilaian kinerja 

guru sangat berkaitan dengan pelaksanaan tugas utama seorang guru dalam 

penguasaan pengetahuan, penerapan pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana 

kompetensi yang dibutuhkan. 

Aspek yang dinilai dalam menentukan kinerja seorang guru menurut 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 

16 tahun 2009, seorang guru mata pelajaran harus memiliki kemampuan: (1) 

menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan; (2) menyusun silabus 

pembelajaran; (3) menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran; (4) 

melaksanakan kegiatan pembelajaran; (5) menyusun alat ukur/soal sesuai mata 

pelajaran; (6) menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar pada mata 

pelajaran yang diampunya; (7) menganalisis hasil penilaian pembelajaran; (8) 

melaksanakan pembelajaran/perbaikan dan pengayaan dengan memanfaatkan 

hasil penilaian dan evaluasi; (9) menjadi pengawas penilaian dan evaluasi 

terhadap proses dan hasil belajar tingkat sekolah dan nasional; (10) membimbing 

guru pemula dalam program induksi; (11) membimbing siswa dalam kegiatan 
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ekstrakurikuler proses pembelajaran; (11) melaksanakan pengembangan diri; (12) 

melaksanakan publikasi ilmiah; dan (13) membuat karya inovatif. 

Penilaian kinerja guru tersebut secara garis besar dapat dikelompokkan 

menjadi enam bagian utama yaitu (1) merencanakan pembelajaran; (2) 

melaksanakan pembelajaran dan (3) melakukan evaluasi atau penilaian hasil 

pembelajaran, (4) membimbing kegiatan ekstrakurikuler dan (5) membimbing 

guru pemula dan (6) pengembangan diri. 

Hal tersebut diatas senada dengan pendapat Uzer Usman (2005:17) yang 

menyebutkan bahwa kemampuan profesional guru meliputi, kemampuan guru 

dalam (1).menguasai landasan pendidikan; (2).menguasai bahan pengajaran; (3). 

menyusun program pengajaran; (4). melaksanakan program pengajaran; dan (5). 

menilai hasil dan proses belajar mengajar.  

Pendapat tersebut di atas senada dengan Sudjana (2002:17) yang 

menyebutkan bahwa kinerja guru dapat dilihat dari kompetensinya melaksanakan 

tugas-tugas guru, yaitu (1).merencanakan proses belajar mengajar; (2). 

melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar; (3). menilai kemajuan 

proses belajar mengajar dan (4). menguasai bahan pelajaran. Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang guru dan dosen adalah sebagai 

berikut: ”(1) Guru wajib melaksankan kegiatan pokok yaitu merencanakan 

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, 

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan. (2) 

Guru wajib melakukan beban kerja guru sekurang-kurangnya 24 jam tatap muka 

dan sebanyak-banyaknya 40 jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu”.  
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Merujuk pada peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara No 16 

Tahun 2009, maka indikator penilaian kinerja guru dapat disimpulkan menjadi 

lima yaitu: (1) menguasai bahan ajar (2) merencanakan proses belajar mengajar 

(3) kemampuan melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar, (4) 

kemampuan melakukan evaluasi atau penilaian, dan (5) kemampuan 

melaksanakan bimbingan belajar (perbaikan dan pengayaan).  

Sanjaya (2005:150) menjelaskan lebih lanjut bahwa salah satu tugas guru 

adalah mengelola sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar, dan hal ini 

senada dengan pendapat Usman (2002:21) yang menjelaskan bahwa guru 

memiliki peran sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas 

pembelajaran. Kualitas pembelajarn dipengaruhi juga oleh kemampuan guru 

mengelola pembelajarandan hal ini seperti yang dikemukakan oleh Mulyasa 

(2005:69) menjelaskan bahwa pembelajaran merupakan suatu proses yang 

kompleks yang melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan satu dengan yang 

lain. Aspek-aspek yang saling berkaitan tersebut, antara lain: guru, siswa, bahan 

ajar, sarana pembelajaran, lingkungan belajar. Pendapat senada dikemukakan oleh 

Syafaruddin dan Nasution (2005:110) yang menjelaskan bahwa mengorganisir 

dalam pembelajaran adalah pekerjaan yang dilakukan seorang guru dalam 

mengatur dan menggunakan sumber belajar dengan maksud mencapai tujuan 

belajar dengan cara efektif dan efisien. 

Menurut Ivancevich (1996), patokan tersebut meliputi: (1) hasil, mengacu 

pada ukuran output utama organisasi; (2) efisiensi, mengacu pada penggunaan 

sumber daya langka oleh organisasi; (3) kepuasan, mengacu pada keberhasilan 
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organisasi dalam memenuhi kebutuhan karyawan atau anggotanya; dan (4) 

keadaptasian, mengacu pada ukuran tanggapan organisasi terhadap perubahan.  

Berkenaan dengan standar kinerja guru Piet A. Sahertian dalam Kusmianto 

(1997: 49) bahwa, standar kinerja guru itu berhubungan dengan kualitas guru 

dalam menjalankan tugasnya seperti: (1) bekerja dengan siswa secara individual, 

(2) persiapan dan perencanaanpembelajaran, (3) pendayagunaan media 

pembelajaran, (4) melibatkan siswa dalam berbagai pengalaman belajar, dan (5) 

kepemimpinan yang aktif dari guru.  

Kinerja guru mempunyai spesifikasi tertentu. Kinerja guru dapat dilihat 

dan diukur berdasarkan spesifikasi/kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh 

setiap guru. Berkaitan dengan kinerja guru, wujud perilaku yang dimaksud adalah 

kegiatan guru dalam proses pembelajaran yaitu bagaimana seorang guru 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, dan menilai 

hasil belajar. 

2.1.5 Indikator Kinerja Guru 

Berkenaan dengan penilaian terhadap kinerja guru, Georgia Departement 

of Education telah mengembangkan teacher performance assassment instrument 

yang kemudian dimodifikasi oleh Depdiknas menjadi Alat Penilain Kemampuan 

Guru (APKG) yang meliputi: 

1) Perencanaan Program Kegiatan Pembelajaran.  

Tahap perencanaan dalam kegiatan pembelajaran adalah tahap yang 

berhubungan dengan kemampuan guru menguasai bahan ajar. 

Kemampuan guru dapat dilihat dari cara atau proses penyusunan program 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru, yaitu mengembangkan 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page 36 
 

silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Unsur/komponen 

yang ada dalam silabus terdiri dari:  

a) Identitas RPP 

b) Standar Kompetensi (SK).  

c) Kompetensi Dasar (KD). 

d) Indikator.  

e) Tujuan Pembelajaran.  

f) Materi Pemebelajaran.  

g) Metode Pembelajaran.  

h) Langkah-langkah kegiatan.  

i) Penilaian.  

2) Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran.  

Kegiatan pembelajaran di kelas adalah inti penyelenggaraan pendidikan 

yang ditandai oleh adanya kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan media 

dan sumber belajar, dan penggunaan metode serta strategi 

pembejaran.Semua tugas tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab 

guru yang secara optimal dalam pelaksanaanya menuntut kemampuan 

guru. 

a) Pengelolaan Kelas.  

Kemampuan menciptakan suasana kondusif dikelas guna mewujudkan 

proses pembelajaran yang menyenangkan adalah tuntutan bagi seorang 

guru dalam pengelolaan kelas. Kemampuan guru dalam memupuk 

kerjasama dan disiplin siswa dapat diketahui melalui pelaksanaan piket 

kebersihan, ketepatan waktu masuk dan keluar kelas, melakukan 
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absensi setiap akan memulai proses pembelajaran, dan melakukan 

pengaturan tempat duduk siswa. Kemampuan lainnya dalam 

pengelolaan kelas adalah pengaturan ruang/setting tempat duduk siswa 

yang dilakukan pergantian, tujuannya memberikan kesempatan belajar 

secara merata kepada siswa. 

b) Penggunaan Media dan Sumber Belajar.  

Kemampuan lainnya dalam pelaksanaan pembelajaran yang 

perlu dikuasi guru di samping pengelolaan kelas adalah menggunakan 

media dan sumber belajar. Media adalah segala sesuatu yang dapat 

digunakan untuk menyalurkan pesan (materi pembelajaran), 

merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemampuan siswa, 

sehingga dapat mendorong proses pembelajaran. (R.Ibrahim dan Nana 

Syaodih S.,1993:78) Sedangkan yang dimaksud dengan sumber belajar 

adalah buku pedoman. 

Kemampuan menguasai sumber belajar di samping mengerti 

dan memahami buku teks, seorang guru juga harus berusaha mencari 

dan membaca buku-buku/sumber-sumber lain yang relevan guna 

meningkatkan kemampuan terutama untuk keperluan perluasan dan 

pendalaman materi, dan pengayaan dalam proses pembelajaran. 

Kemampuan menggunakan media dan sumber belajar tidak hanya 

menggunakan media yang sudah tersedia seperti media cetak, media 

audio, dan media audio visual. Tatapi kemampuan guru disini lebih 

ditekankan pada penggunaan objek nyata yang ada disekitar 

sekolahnya. 
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Dalam kenyataan di lapangan guru dapat memanfaatkan media 

yang sudah ada (by utilization) seperti globe, peta, gambar dan 

sebagainya, atau guru dapat mendesain media untuk kepentingan 

pembelajaran (by design) seperti membuat media foto, film, 

pembelajaran berbasis komputer, dan sebagainya. 

c) Penggunaan Metode Pembelajaran.  

Kemampuan berikutnya adalah penggunaan metode pembelajaran. 

Guru diharapkan mampu memilih dan menggunakan metode 

pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Menurut 

R. Ibrahim dan Nana S. Sukmadinata (1993:74) ”Setiap metode 

pembelajaran memiliki kelebihan dan kelemahan dilihat dari berbagai 

sudut, namun yang penting bagi guru metode manapun yang 

digunakan harus jelas tujuan yang akan dicapai”. Karena siswa 

memiliki interes yang sangat heterogen idealnya seorang guru harus 

menggunakan multi metode, yaitu memvariasikan penggunaan metode 

pembelajaran didalam kelas seperti metode ceramah dipadukan dengan 

tanya jawab dan penugasan atau metode diskusi dengan pemberian 

tugas dan seterusnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjembatani 

kebutuhan siswa, dan menghindari terjadinya kejenuhan yang dialami 

siswa. 

3) Evaluasi/Penilaian Pembelajaran.  

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan atau cara yang ditujukan untuk 

mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dan juga proses 

pembelajaran yang telah dilakukan. Pada tahap ini seorang guru dituntut 
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memiliki kemampuan dalam menentukan pendekatan dan cara-cara 

evaluasi, penyusunan alat-alat evaluasi, pengolahan, dan penggunaan hasil 

evaluasi. Pendekatan atau cara yang dapat digunakan untuk melakukan 

evaluasi/penilaian hasil belajar adalah melalui Penilaian Acuan Norma 

(PAN) dan Penilaian Acuan Patokan (PAP).  

PAN adalah cara penilaian yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal 

yang diberikan atau penilaian dimasudkan untuk mengetahui kedudukan 

hasil belajar yang dicapai berdasarkan norma kelas. Siswa yang paling 

besar skor yang didapat di kelasnya, adalah siswa yang memiliki 

kedudukan tertinggi di kelasnya. Sedangkan PAP adalah cara penilaian, 

dimana nilai yang diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh tujuan 

yang tercermin dalam soal-soal tes yang dapat dikuasai siswa. Nilai 

tertinggi adalah nilai sebenarnya berdasarkan jumlah soal tes yang dijawab 

dengan benar oleh siswa. 

Dalam PAP ada passing grade atau batas lulus, apakah siswa dapat 

dikatakan lulus atau tidak berdasarkan batas lulus yang telah ditetapkan. 

Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan acuan untuk memberikan 

penilaian dan memperbaiki sistem pembelajaran. Kempuan lainnya yang 

perlu dikuasai guru pada kegiatan evaluasi/penilaian hasil belajar adalah 

menyusun alat evaluasi. Alat evaluasi meliputi: tes tertulis, tes lisan, dan 

tes perbuatan. Seorang guru dapat menentukan alat tes tersebut sesuai 

dengan materi yang disampaikan. Bentuk tes tertulis yang banyak 

dipergunakan guru adalah ragam benar/salah, pilihan ganda, menjodohkan, 

melengkapi, dan jawaban singkat. Tes lisan adalah soal tes yang diajukan 
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dalam bentuk pertanyaan lisan dan langsung dijawab oleh siswa secara 

lisan. Tes ini umumya ditujukan untuk mengulang atau mengetahui 

pemahaman siswa terhadap materi pelajaran yang telah disampaikan 

sebelumnya. 

 

2.2 Lingkungan Kerja 

2.2.1 Pengertian Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi termasuk salah satu hal penting 

yang harus diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses 

produksi dalam suatu organisasi, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

langsung terhadap para guru yang melaksanakan proses belajar mengajar tersebut. 

Lingkungan kerja yang memusatkan bagi gurunya dapat meningkatkan kinerja. 

Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan kinerja 

dan akhirnya menurunkan motivasi kerja guru. 

Lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat penting di 

dalam guru melakukan aktivitas mengajar. Dengan memperhatikan lingkungan 

kerja yang baik atau menciptakan kondisi kerja yang mampu memberikan 

motivasi guru untuk bekerja, maka dapat membawa pengaruh terhadap semangat 

guru dalam proses belajar mengajar. Pengertian lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Menurut Saydam (2000:226) 

mendefinisikan lingkungan kerja sebagai “keseluruhan sarana prasarana kerja 

yang ada disekitar guru yang sedang melaksanakan pekerjaan yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan itu sendiri”.  
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Suatu kondisi lingkungan kerja dapat dikatakan baik apabila lingkungan 

kerja tersebut sehat, nyaman, aman dan menyenangkan bagi guru atau pegawai 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. Menurut Lewa dan Subono (2005:235) 

bahwa lingkungan kerja didesain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan 

kerja yang mengikat pekerja dengan lingkungan. Lingkungan kerja yang 

menyenangkan dapat membuat para guru atau pegawai merasa betah dalam 

menyelesaikan pekerjaannya serta mampu mencapai suatu hasil yang optimal. 

Sebaliknya apabila kondisi lingkungan kerja tersebut tidak memadai akan 

menimbulkan dampak negatif dalam penurunan tingkat produktifitas kinerja guru. 

Menurut Sedarmayati (2009:21) definisi lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana sesorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun kelompok. 

Alex S. Nitisemito (2000:183) mendefenisikan lingkungan kerja sebagai 

berikut: 

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitas para 

pekerjayang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang diembankan. 

 

Menurut Sedarmayati (2009:21) mendefini lingkungan kerja adalah 

sebagai berikut: 

Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. 

 

Menurut Schultz (2006) lingkungan kerja diartikan sebagai suatu kondisi 

yang berkaitan dengan cirri-ciri tempat bekerja terhadap perilaku dan sikap 
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pegawai dimana hal tersebut berhubungan dengan terjadinya perubahan-

perubahan psikologi karena hal-hal yang dialami dalam pekerjaannya atau dalam 

keadaan tertentu yang harus terus diperhatikan oleh organisasi yang mencakup 

kebosanan kerja, pekerjaan yang monoton dan kelelahan. 

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

merupakan segala sesuatu yang ada disekitar guru pada saat bekerja, yang dapat 

mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. 

2.2.2 Jenis Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis 

lingkungan kerja terbagi menjadi 2 (dua) yakni: (a) lingkungan kerja fisik, dan (b) 

lingkungan kerja non fisik. 

1. Lingkungan kerja fisik 

Lingkungan kerja fisik dapat di artikan semua keadaan yang 

ada disekitar tempat kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja guru. 

Menurut Sedarmayanti (2009:22) yang dimaksud lingkungan kerja 

fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar 

tempat kerja dimana dapat mempengaruhi kerja guru baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sumartono dan 

Sugito (2004:146) lingkungan kerja fisik adalah kondisi fisik dalam 

perusahaan disekitar tempat kerja, seperti sirkulasi udara, warna 

tembok, keamanan, ruang gerak dan lain-lain. 

Menurut Sihombing (2004:175) lingkungan kerja fisik adalah 

salah satu unsur yang harus digunakan perusahaan sehingga dapat 
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menimbulkan rasa aman, tentram dan dapat meningkatkan hasil kerja 

yang baik untuk peningkatan kinerja. Selanjutnya menurut Nitisemito 

(2000:184) beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja fisik 

meliputi warna, kebersihan, sirkulasi udara, penerangan dan keamanan. 

Sedangkan menurut Setiawan (2008:83) faktor-faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya suatu lingkungan kerja diantaranya 

adalah temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, 

kebisingan, getaran mekanis dan keamanan.  

Dari beberapa pendapat di atas yang telah dijelaskan mengenai 

unsur-unsur lingkungan kerja fisik mencakup pencahayaan, sirkulasi 

udara, warna, kebersihan dan keamanan. Berikut ini adalah unsur-

unsur dari lingkungan kerja fisik. 

a. Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan, seperti: 

pusat kerja, kursi, meja, dan lain sebagainya. 

b. Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut 

sebagai lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, 

misalnya: temperature, kelembaban, sirkulasi udarah, pencahayaan, 

kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap,warna, dan lain-lain. 

2. Lingkungan kerja non fisik 

Menurut Sedarmayanti (2009:31) lingkungan kerja non fisik 

adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan 

kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun 

dengan bawahan. Sedangkan menurut Alex Nitisemito (2000:139) 

lingkungan kerja non fisik juga mencerminkan kondisi yang 
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mendukung kerja sama antar tingkat atasan, bawahan maupun yang 

memiliki status jabatan yang sama diperusahaan. Kondisi yang 

hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan, komuinikasi yang 

baik, dan pengendalian diri. 

Kondisi yang diciptakan perusahaan terkait dengan lingkungan 

kerja non fisik meliputi suasana kekeluargaan, komunikasi yang baik 

antara atasan dengan bawahan dan pengendalian diri. Menurut Ahyari 

(2001:126) faktor lain dalam lingkungan kerja non fisik yang tidak 

boleh diabaikan adalah hubungan pegawai di dalam organisasi atau 

sekolah yang bersangkutan tersebut.  

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja non fisik adalah kondisi lain dari lingkungan kerja 

fisik yang berkaitan dengan hubungan kerja guru yang dapat 

mempengaruhi kinerjanya.  

Berikut ini penjelasan mengenai unsur-unsur lingkungan kerja 

non fisik :  

a. Hubungan Atasan dengan Bawahan  

Hubungan atasan dengan bawahan terjadi saat atasan memberikan 

tugas-tugas untuk dikerjakan bawahannya. Menurut Hariandja 

(2002:298) penyampaian informasi dari pimpinan ke bawahan bisa 

meliputi banyak hal seperti tugas-tugas yang harus dilakukan 

bawahan, kebijakan organisasi, tujuan-tujuan yang ingin dicapai 

dan adanya perubahan-perubahan kebijakan. Hubungan atau 

interaksi antara atasan dengan bawahan harus dijaga dengan 
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harmonis dan saling menjaga etika serta menghargai satu sama lain 

agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja 

yang nyaman akan membuat kedua belah pihak antara atasan dan 

bawahan dapat saling meningkatkan kinerjanya.  

b. Hubungan antar guru  

Hubungan antar guru dalam lingkungan kerja dalam perusahaan 

merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan sebab yang mana akan 

menimbulkan tingkat kepuasan kinerja guru. situasi lingkungan 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan interaksi antar guru demi 

untuk menciptakan kelancaran kerja. Menurut Hariandja 

(2002:299) hubungan antar guru adalah hubungan kesamping 

antara guru dengan tingkat yang sama dalam organisasi atau 

sekolah, tetapi mereka mempunyai tugas yang berbeda. Menjalin 

hubungan yang baik dan harmonis sesama guru merupakan sarana 

untuk dapat lebih meningkatkan produktivitas dan kinerja guru. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam menciptakan suasana lingkungan 

kerja yang baik yaitu dengan menciptakan hubungan/ interaksi antar karyawan 

yang baik pula agar suasana kerja yang tercipta akan lebih nyaman dan harmonis 

sehingga guru akan lebih semangat dalam meningkatkan kinerjanya. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Sedarmayanti (2009) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

dapat mempengaruhi terbentuknya suatu lingkungan kerja diakaitkan dengan 

kemampuan guru, diantaranya adalah: 
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1. Penerangan ditempat kerja 

Cahaya atau penerangan sangat besar manfaatnya bagi guru guna 

mendapat kelancaran kerja. Oleh sebab itu perlu diperhatikan adanya 

penerangan (cahaya) yang terang tetapi tidak menyilaukan. 

2. Temperature/suhu udara di tempat kerja 

Dalam keadaan normal, tiap anggota tubuh manusia mempunyai 

temperature berbeda. Tubuh manusia selalu berusaha untuk 

mempertahankan keadaan normal, dengan suatu system tubuh yang 

sempurna sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang 

terjadi diluar tubuh. Tetapi kemampuan untuk menyesuaikan diri 

tersebut ada batasnya, yaitu bahwa tubuh manusia masih dapat 

menyesuaikan dirinya dengan temperature luar jika perubahan 

temperature luar tubuh tidak lebih dari 20% untuk kondisi panas dan 

35% untuk kondisi dingin, dari keadaan normal tubuh. 

3. Kebisingan 

Salah satu polusi yang menyibukan para pakar untuk mengatasinya 

adalah kebisingan, yaitu bunyi yang tidak dikehendaki oleh telinga. 

Tidak dikehendaki, karena dalam jangka panjang bunyi tersebut dapat 

mengganggu ketenangan peserta didik dan guru, merusak pendengaran 

dan menimbulkan kesalahan komunikasi, bahkan menurut penelitian, 

kebisingan yang serius bisa menyebabkan kematian. Karena pekerjaan 

membutuhkan konsentrasi, hendaknya suara kebisingan dihindari agar 

pelaksanakaan proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar 

sehingga produktivitas kerja meningkat. 
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4. Bau-bauan di tempat kerja 

Adannya bau-bauan disekitar tempat kerja dapat dianggap sebagai 

pencemaran, karena dapat mengganggu konsentrasi kerja, dan bau-

bauan yang terjadi terun menerus dapat mempengaruhi kepekaan 

penciuman. 

5. Dekorasi tempat kerja 

Dekorasi ada hubungannya dengan tata warna yang baik, karena itu 

dekorasi tidak hannya berkaitan dengan hasil ruang kerja saja tetapi 

berkaitan juga dengan cara mengatur tata letak, tata warna, 

pelengkapan, dan lain sebagainya untuk meningkatkan kinerja guru. 

 

 

6. Keamanan 

Guna menjaga tempat dan kondisi lingkungan kerja tetap dalam 

keadaan aman maka perlu diperhatikan adanya keberadaannya.Salah 

satu untuk menjaga keamanan ditempat kerja, dapat memanfaatkan 

satuan petugas keamanan (SATPAM). 

Menuirut Newstrom (2007) factor yang lebih nyata yang dapat 

mempengaruhi perilaku para pekerja adalah kondisi fisik, dimana yang termasuk 

didalamnya adalah tingkat pencahayaan, suhu udara, kebisingan, bau-bauan dan 

keamanan. Robbins (2007) mengemukakan lingkungan kerja fisik juga merupakan 

faktor penyebab stress kerja pengawai yang berpengaruh pada prestasi kerja. 
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2.2.4 Indikator Lingkungan Kerja 

Adapun indikator lingkungan kerja menurut (Sedarmayanti, 2004:46) 

adalah sebagai berikut: 

1. Lingkungan fisik sekolah yaitu keadaan yang ada disekitar tempat 

kerja, yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Yang terdiri atas 

sirkulasi udara, keamanan, ruang gerak, pencahayaan, kebersihan dan 

kebisingan. 

2. Lingkungan non fisik sekolah yaitu semua keadaan yang terjadi yang 

berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan kepala sekolah 

dengan wakil kepala sekolah, hubungan kepala sekolah dan wakil 

kepala sekolah dengan guru-guru, hubungan guru dengan guru, 

hubungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan pegawai, 

hubungan pegawai dengan pegawai, hubungan kepala sekolah dan 

wakil kepala sekolah dengan siswa, dan hubungan siswa dengan siswa. 

 

2.3 Kepuasan Kerja 

2.3.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual 

karena setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Semakin banyak aspek 

dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi 

tingkat kepuasan yang dirasakan. 
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Newstrom (2002:69) mengemukakan bahwa job satisfaction is the 

favorableness or unfavorableness with employes view their work. Kepuasan kerja 

berarti perasaan mendukung atau tidak mendukung yang dialami (pegawai) dalam 

bekerja. Wexley dan Yukl (1996:102) mengartikan kepuasan kerja sebagai the 

way an employee feels about his or her job. Artinya bahwa kepuasan kerja adalah 

cara pegawai merasakan dirinya atau pekerjaannya. dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan yang menyokong atau tidak menyokong dalam 

diri pegawai yang berhubungan dengan pekerjaan maupun kondisi dirinya. 

Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan melibatkan aspek-aspek 

seperti upaya, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan pegawai lain, 

penempatan kerja, dan struktur organisasi. Sementara itu, perasaan yang 

berhubungan dengan dirinya antara lain berupa umur, kondisi kesehatan, 

kemampuan dan pendidikan. Handoko menyatakan keadaan emosional yang 

menyenangkan dengan mana para pegawai memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini 

dampak dalam sikap positif guru terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Kepuasan kerja (job satisfaction) menunjukkan sikap umum seorang 

individu terhadap pekerjaannya. Seorang dengan sikap kepuasan tinggi 

menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja, seseorang yang tidak puas 

terhadap pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan 

tersebut (Robins, 2003:68). Kepuasan kerja yang tinggi menandakan bahwa 

sebuah organisasi sekolah telah dikelola dengan baik dengan manajemen yang 

efektif. Menurut Riggio dalam Hadjam dan Nasiruddin (2003) kepuasan kerja 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Wexley_dan_Yukl&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Struktur_organisasi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Emosional&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Positif&action=edit&redlink=1
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banyak didefinisikan sebagai perasaan dan perilaku individu berkenaan dengan 

pekerjaannnya. Semua aspek dari pekerjaan yang baik maupun buruk, positif 

maupun negative akan berperan menciptkan perasaan kepuasan ini.  

Davis dan Newstroom (2002) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah 

seperangkat perasaan pegawai tentang menyenangkan atau tidaknya pekerjaan 

mereka. Hasibuan (2001) mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap emosional 

yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicerminkan oleh 

moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Ada perbedaan yang penting antara 

perasaan ini dengan unsur lainnya dari sikap pegawai. Kepuasan kerja adalah 

perasaan senang atau tidak senang yang relatif yang berbeda dari pemikiran 

obyektif dan keinginan perilaku. 

Kepuasan kerja (Job Satisfaction) adalah suatu keadaan emosional guru 

dimana terjadi atau tidak terjadi titik temu antara batas jasa guru dengan tingkat 

nilai balas jasa baik finansial maupun nonfinansial. Kepuasan kerja adalah tingkat 

di mana seseorang merasa positif atau negatif tentang berbagai segi dari 

pekerjaan, tempat kerja, dan hubungan dengan teman kerja (Donely, 1985). Enam 

jenis sasaran yang harus dicapai sebelum kepuasan kerja dapat diperoleh adalah : 

1. Uang, 

2. Wibawa, 

3. Kedudukan, 

4. Keamanan, 

5. Pengakuan, 

6. Rasa memiliki,  

7. Kreativitas (Frase, 1993). 
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Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yag diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Robbin, 2003:78). 

Greenberg dan Baron (2003:148) mendeskripsikan kepuasan kerja sebagai sikap 

positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap pekerjaan mereka. Selain itu 

Gibson (2000:106) menyatakan kepuasan kerja sebagai sikap yang dimiliki para 

pekerja tentang pekerjaan mereka. Hal itu merupakan hasil dari persepsi mereka 

tentang pekerjaan. 

Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap 

berbagai segi atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan 

merupakan konsep tunggal. Seseorang dapat relatif puas dengan salah satu aspek 

pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau lebih aspek lainnya. Kepuasan kerja 

merupakan sikap (positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul 

berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat dilakukan 

terhadap salah satu pekerjaannya, penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai 

dalam mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang 

puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak menyukainya. 

Locke mencatat bahwa perasaan-perasaan yang berhubungan dengan 

kepuasan dan ketidakpuasan kerja cenderung mencerminkan penaksiran dari 

tenaga kerja tentang pengalaman-pengalaman kerja pada waktu sekarang dan 

lampau daripada harapan-harapan untuk masa depan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa terdapat dua unsur penting dalam kepuasan kerja, yaitu nilai-nilai 

pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Nilai-nilai pekerjaan merupakan 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam melakukan tugas pekerjaan. Yang ingin 
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dicapai ialah nilai-nilai pekerjaan yang dianggap penting oleh individu. Dikatakan 

selanjutnya bahwa nilai-nilai pekerjaan harus sesuai atau membantu pemenuhan 

kebutuhan-kebutuhan dasar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja. 

Kepuasan kerja secara keseluruhan bagi seorang individu adalah jumlah dari 

kepuasan kerja (dari setiap aspek pekerjaan) dikalikan dengan derajat pentingnya 

aspek pekerjaan bagi individu.  

Menurut Locke seorang individu akan merasa puas atau tidak puas 

terhadap pekerjaannya merupakan sesuatu yang bersifat pribadi, yaitu tergantung 

bagaimana ia mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara 

keinginan-keinginannya dengan hasil keluarannya (yang didapatnya). Tidak ada 

satu batasan dari kepuasan kerja/ pekerjaan yang paling sesuai, seperti batasan 

dari Locke yang menyimpulkan ada dua unsur yang penting dalam kepuasan kerja 

yaitu nilai-nilai pekerjaan dan kebutuhan-kebutuhan dasar. Kepuasan kerja 

merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan motivasi kerja. 

Howell dan Dipboye (1986) memandang kepuasan kerja sebagai hasil 

keseluruhan dari derajat rasa suka atau tidak sukanya tenaga kerja terhadap 

berbagai aspek dari pekerjaan. Selanjutnya dibahas tiga model yang 

mencerminkan hubungan-hubungan yang berbeda antara sikap dan motivasi untuk 

performance secara efektif. 

2.3.2 Teori Kepuasan Kerja 

Teori kepuasan kerja mencoba mengungkapkan apa yang membuat 

sebagian orang lebih puas terhadap suatu pekerjaan daripada beberapa lainnya. 
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Teori ini juga mencari landasan tentang proses perasaan orang terhadap kepuasan 

kerja. Menurut Wexley (1996), ada 6 (enam) teori tentang kepuasan kerja yaitu : 

1. Teori dua faktor (Two Factor Theory) 

Teori ini menganjurkan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan merupakan 

bagian dari kelompok variabel yang berbeda yaitu motivators dan hygiene 

factors. Pada teori ini ketidakpuasan dihubungkan dengan kondisi disekitar 

pekerjaan (seperti kondisi kerja, upah, keamanan, kualitas pengawasan dan 

hubungan dengan orang lain) dan bukan dengan pekerjaan itu sendiri. 

Karena faktor mencegah reaksi negatif dinamakan sebagai hygiene atau 

maintainance factors. Sebaliknya kepuasan ditarik dari faktor yang terkait 

dengan pekerjaan itu sendiri atau hasil langsung daripadanya seperti sifat 

pekerjaan, prestasi dalam pekerjaan, peluang promosi dan kesempatan 

untuk pengembangan diri dan pengakuan. Karena faktor ini berkaitan 

dengan tingkat kepuasan kerja tinggi dinamakan motivators. 

2. Value Theory 

Menurut teori ini kepuasan kerja terjadi pada tingkatan dimana hasil 

pekerjaan diterima individu seperti diharapkan. Semakin banyak orang 

menerima hasil, akan semakin puas dan sebaliknya. Kunci menuju 

kepuasan pada teori ini adalah perbedaan antara aspek pekerjaan yang 

dimiliki dengan yang diinginkan seseorang. Semakiin besar perbedaan, 

semakin rendah kepuasan orang. 

3. Teori Pertentangan (Discrepancy Theory) 

Teori pertentangan dari locke menyatakan bahwa kepuasan atau 

ketidakpuasan terhadap beberapa aspek dari pekerjaan mencerminkan 

penimbangan dua nilai :  
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1) pertentangan yang dipersepsikan antara apa yang diinginkan seseorang 

individu dengan apa yang diterima 

2) pentingnya apa yang diinginkan bagi individu. 

Menurut Locke seseorang individu akan merasa puas atau tidak puas 

merupakan sesuatu yang pribadi, tergantung bagaimana ia mempersiapkan 

adanya kesesuaian atau pertentangan antara keinginan dan hasil keluarnya. 

4. Model dari Kepuasan Bidang/ Bagian (Facet Satisfication) 

Model Lawler dari kepuasan bidang berkaitan erat dengan teori keadilan 

dari Adams, menurut model Lawler orang akan puas dengan bidang 

tertentu dari pekerjaan mereka jika jumlah dari bidang mereka persepsikan 

harus mereka terima untuk melaksanakan kerja mereka sama dengan 

jumlah yang mereka persepsikan dari yang secara aktual mereka terima. 

Jumlah dari bidang yang dipersepsikan orang sebagai sesuai tergantung 

dari bagaimana orang mempersepsikan masukan pekerjaan, ciri-ciri 

pekerjaan,dan bagaimana mereka mempersepsikan masukan dan keluaran 

dari orang lain yang dijadikan pembanding. 

5. Teori Proses-Bertentangan (Opponent-Proses Theory) 

Teori proses bertentangan dari Landy memandang kepuasan kerja dari 

perspektif yang berbeda secara mendasar daripada pendekatan yang lain. 

Teori ini menekankan bahwa orang ingin mempertahankan suatu 

keseimbangan emosional (emotional equilibrium), berdasarkan asumsi 

bahwa kepuasan kerja yang bervariasi secara mendasar dari waktu ke 

waktu akibatnya ialah bahwa pengukuran kepuasan kerja perlu dilakukan 

secara periodik dengan interval waktu yang sesuai. 
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6. Teori Keadilan (Equity Theory) 

Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia 

merasakan adanya keadilan atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity 

atau inequity atas suatu situasi diperoleh seseorang dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang sekelas, sekantor, 

maupunditempat lain. 

2.3.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi kepuasan kerja 

Menurut Smith dalam Hadjam dan Nasiruddin, (2003). Ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1. Kerja yang secara mental menantang 

Kebanyakan Karyawan menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi 

mereka kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan mereka dan menawarkan tugas, kebebasan dan umpan 

balik mengenai betapa baik mereka mengerjakan. Karakteristik ini 

membuat kerja secara mental menantang. Pekerjaan yang terlalu 

kurang menantang menciptakan kebosanan, tetapi terlalu banyak 

menantang menciptakan frustasi dan perasaan gagal. Pada kondisi 

tantangan yang sedang, kebanyakan karyawan akan mengalamai 

kesenangan dan kepuasan. 

2. Ganjaran yang pantas 

Para karyawan menginginkan sistem upah dan kebijakan promosi yang 

mereka persepsikan sebagai adil, dan segaris dengan pengharapan 

mereka. Pemberian upah yang baik didasarkan pada tuntutan 
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pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan 

komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan. tidak semua 

orang mengejar uang. Banyak orang bersedia menerima baik uang 

yang lebih kecil untuk bekerja dalam lokasi yang lebih diinginkan atau 

dalam pekerjaan yang kurang menuntut atau mempunyai keleluasaan 

yang lebih besar dalam kerja yang mereka lakukan dan jam-jam kerja. 

Tetapi kunci yang manakutkan upah dengan kepuasan bukanlah 

jumlah mutlak yang dibayarkan; yang lebih penting adalah persepsi 

keadilan. Serupa pula karyawan berusaha mendapatkan kebijakan dan 

praktik promosi yang lebih banyak, dan status sosial yang 

ditingkatkan. Oleh karena itu individu-individu yang mempersepsikan 

bahwa keputusan promosi dibuat dalam cara yang adil (fair and just) 

kemungkinan besar akan mengalami kepuasan dari pekerjaan mereka. 

3. Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas. Studi-studi 

memperagakan bahwa karyawan lebih menyukai keadaan sekitar fisik 

yang tidak berbahaya atau merepotkan. Temperatur (suhu), cahaya, 

kebisingan, dan faktor lingkungan lain seharusnya tidak esktrem 

(terlalu banyak atau sedikit). 

4. Rekan kerja yang mendukung 

Orang-orang mendapatkan lebih daripada sekedar uang atau prestasi 

yang berwujud dari dalam kerja. Bagi kebanyakan karyawan, kerja 
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juga mengisi kebutuhan akan sosial. Oleh karena itu bila mempunyai 

rekan sekerja yang ramah dan menyenagkan dapat menciptakan 

kepuasan kerja yang meningkat. Tetapi Perilaku atasan juga 

merupakan determinan utama dari kepuasan. 

5. Kesesuaian kepribadian dengan pekerjaan 

Pada hakikatnya orang yang tipe kepribadiannya kongruen (sama dan 

sebangun) dengan pekerjaan yang mereka pilih seharusnya 

mendapatkan bahwa mereka mempunyai bakat dan kemampuan yang 

tepat untuk memenuhi tuntutan dari pekerjaan mereka. Dengan 

demikian akan lebih besar kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan 

tersebut, dan karena sukses ini, mempunyai kebolehjadian yang lebih 

besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi dari dalam kerja mereka. 

2.3.4 Ciri Pekerjaan Yang Memiliki Kepuasan Kerja 

Menurut Herzberg (1959), ciri perilaku pekerja yang puas adalah mereka 

mempunyai motivasi untuk bekerja yang tinggi, mereka lebih senang dalam 

melakukan pekerjaanya. Kepuasan kerja guru ditandai dengan munculnya rasa 

puas dan terselesaikannya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab guru tersebut 

secara tepat waktu, disamping itu munculnya dedikasi, kegairahan, kerajinan, 

ketekunan, inisitif dan kreativitas kerja yang tinggi dalam bekerja. Kepuasan kerja 

guru menjadi salah satu faktor yang harus diperhatikan, apabila guru merasakan 

kepuasan dalam dalam bekerja, maka akan tercipta suasana yang penuh 

kebersamaan, memiliki tanggung jawab yang sama, iklim komunikasi yang baik 

dan juga semangat kerja yang tinggi sehingga tujuan organisasi atau sekolah dapat 
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tercapai secara maksimal. sedangkan ciri pekerja yang kurang puas adalah mereka 

yang malas berangkat ke tempat bekerja dan malas dengan pekerjaanya, serta 

akan tercipta suasana yang kaku, membosankan, dan semangat yang rendah. 

Banyak usaha yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kepuasan kerja guru. 

Diantaranya adalah dengan melengkapi dan menyiapkan berbagai sarana dan 

prasarana yang diperlukan guru dalam mengajar, memberikan kesempatan untuk 

melanjutkan pendidikan, pelatihan dan penataran, mempermudah usulan kenaikan 

pangkat, serta secara bertahap pemerintah pusat dan daerah telah memberikan 

peningkatan kesejahteraan seperti gaji, dan tunjangan kesejahteraan dari 

pemerintah daerah dan lain sebagainya. Tingkah laku guru yang malas tentunya 

akan menimbulkan masalah bagi organisasi atau sekolah berupa tingkat absensi 

yang tinggi, keterlambatan kerja, dan pelanggaran disiplin yang lainnya.  

2.3.5 Fungsi Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans, (1998:126) ada dua fungsi kepuasan kerja, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan disiplin karyawan dalam menjalankan tugasnya. 

Karyawan akan datang tepat waktu dan akan menyeleseikan tugasnya 

sesuai dengan waktu yng telah ditentukan. 

2. Untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan 

terhadap organisasi atau sekolah. 
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2.3.6 Indikator Kepuasan Kerja 

Terdapat lima indikator kepuasan kerja menurut (Yuwano, 2005:69), 

yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri (Work It self) 

Setiap pekerjaan memerlukan suatu keterampilan tertentu sesuai 

dengan bidang nya masing-masing. Sukar tidaknya suatu pekerjaan 

serta perasaan seseorang bahwa keahliannya dibutuhkan dalam 

melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan atau mengurangi 

kepuasan kerja. Bidang kerja guru meliputi: 

 

a. Dalam Bidang Kemanusiaan 

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan 

dirinya sebagai orang tua ke dua. Dimana ia harus menarik 

simpati dan menjadi idola para siswanya. Adapun yang 

diberikan atau disampaikan guru hendaklah dapat memotivasi 

hidupnya terutama dalam belajar. Bila seorang guru berlaku 

kurang menarik, maka kegagalan awal akan tertanam dalam 

diri siswa. 

b. Dalam Bidang Kemasyarakatan 

Dan tugas guru dalam bidang kemasyarakatan merupakan 

konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, turut 

mengemban dan melaksanakan apa-apa yang telah digariskan 

oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. Dan 

untuk melaksanakan tugas guru dalam bidang profesi, seorang 
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guru harus memiliki keahlian khusus sebagai seorang guru, 

yang tidak bisa dilakukan oleh orang diluar profesi ini. 

c. Dalam Bidang Profesi 

Tugas guru dalam bidang profesi meliputi tiga hal, yaitu: 

Mendidik, Mengajar dan Melatih  

2. Atasan (Supervisior) 

Atasan yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. Bagi 

bawahan, atasan bisa dianggap sebagai figur ayah/ibu/teman dan 

sekaligus atasannya. 

3. Teman sekerja (Workers) 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan hubungan antara pegawai 

dengan atasannya dan dengan pegawai lain, baik yang sama maupun 

yang berbeda jenis pekerjaannya. 

4. Promosi (Promotion) 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan 

untuk memperoleh peningkatan karir selama bekerja. Meliputi bantuan 

moril/material untuk studi lanjut S2/S3, serta mengukuti diklat, 

seminar, dan lain-lain. 

5. Gaji/Upah (Pay) 

Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup pegawai yang 

dianggap layak atau tidak. 

2.4 Hubungan Lingkungan Kerja dengan Kinerja Guru 

Lingkungan adalah daerah/kawasan, dan sebagainya yang termasuk 

didalamnya. Kerja adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok orang. Dalam penelitian ini lingkungan kerja adalah daerah yang 
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didalamnya melakukan suatu aktivitas belajar mengajar yang didasari kerjasama 

untuk mencapai tujuan bersama. Dimana dalam hal ini lingkungan yang sehat 

akan memberi dorongan atau menjadi motivasi diri dalam meningkatkan kinerja. 

Dalam meningkatkan kinerja guru ada beberapa faktor yang mampu 

mempengaruhinya. Seperti yang dikemukakan oleh Saondi (2010:35) mengatakan 

bawha faktor yang mempengaruhi kinerja dapat digolongkan atas dua macam 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor eksternal yang berhubungan 

dengan kinerja adalah salah satunya lingkungan kerja. Menurut Lilik Khoiriyah, 

(2009:30), menyatakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi karyawan 

melalui peningkatan hubungan yang harmonis dengan atasan maupun bawahan, 

serta didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang ada di tempat 

bekerja akan membawa dampak positif bagi karyawan, sehingga kinerja karyawan 

atau guru akan meningkat. Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan 

segala sesuatu yang ada disekitar guru pada saat bekerja, yang dapat 

mempengaruhi dirinya dan pekerjaannya saat bekerja. 

Dalam bekerja seorang guru tentu mengharapkan kondisi lingkungan 

kondusip, karena lingkungan kerja merupakan bagian komponen yang sangat 

penting didalam melakukan aktivitas kerja. Suatu kondisi lingkungan kerja 

dikatakan baik apabila lingkungan kerja tersebut sehat, nyaman, aman dan 

menyenangkan bagi karyawan atau guru dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Lingkungan kerja yang menyenangkan dapat membuat karyawan (guru) merasa 

betah dalam menyelesaikan pekerjaannya serta mampu mencapai suatu hasil atau 

kinerja yang optimal. Dengan demikian dapat diduga bahwa lingkungan kerja 

mempunyai hubungan dengan kinerja guru. 
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2.4.1 Hubungan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Guru 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap suatu pekerjaan, karena 

kepuasan kerja merupakan respon afektif atau emosional terhadap berbagai segi 

atau aspek pekerjaan seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan konsep 

tunggal. Secara historis, karyawan yang mendapatkan kepuasan kerja akan 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. Kepuasan kerja adalah factor pendorong 

meningkatnya kinerja pegawai pada gilirannya akan memberikan kontribusi 

kepada peningkatan kinerja kayawan (Gorda,2004). Odger (2005) mendefinisikan 

lingkungan kerja yang ergonomic, sebagai ilmu terapan yang mempelajari hal-hal 

yang berhubungan dengan tingkat kenyamanan, efisiensi, dan keamanan dalam 

mendesain tempat kerja demi memuaskan kebutuhan fisik dan psikologis 

karyawan di tempat kerja. Karena lingkungan kerja yang nyaman berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan.  

 

2.4.2 Hubungan Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja 

Guru 

Dengan menyadari kenyataan yang ada, diharapkan para guru menciptakan 

lingkungan yang nyaman karena Menurut Nitisemito dalam (Sariyathi, 2007:66) 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Lingkungan 

kerja dalam suatu organisasi mempunyai peran penting untuk kelancaran proses 

produksi karena lingkungan kerja yang baik tidak hanya dapat memuaskan 
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karyawan dalam melaksanakan tugas, tetapi juga berpengaruh dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

2.5 Kerangka Berpikir 

Pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga pengajar merupakan salah satu 

pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan secara berulang. Para guru dihadapkan 

pada rutinitas yang sama dari hari kehari. Pada kondisi pekerjaan seperti ini para 

guru sangat rentan terhadap kejenuhan yang menyebabkan tidak adanya kepuasan 

dalam bekerja.Selain itu lingkungan kerja juga berpengaruh pada kinerja para 

guru, karena lingkungan kerja merupakan salah satu factor pendorong dalam 

meningkatkan kinerja para guru. 

Oleh sebab itu, perlu dikaji dan diteliti apa sesungguhnya yang 

mempengaruhi hasil kerja atau kinerja para guru baik secara simultan maupun 

dominan, diantaranya melalui lingkungan kerja dan kepuasan kerja para guru. 

Pemikiran tersebut digambarkan oleh kerangka pikir teori penelitian sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Kerangka Kerja Pikir 

Pengaruh Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhdapap Kinerja 
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2.6  Hipotesis 

Berdasarkan dari kerangka pemikiran diatas, maka penelitian ini 

mengajukan keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa:  

1. Ha: Terdapat hubungan lingkungan kerja dengan kinerja guru 

H0: tidak terdapat hubungan lingkungn kerja dengan kinerja guru 

2. Ha: Terdapat hubungan kepuasan kerja dengan kinerja guru 

H0: Tidak terdapat hubungan kepuasan kerja dengan kinerja guru 

3. Ha: Terdapat hubungan lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan 

kinerja guru 

 H0: Tidak terdapat hubungan lingkungan kerja dan kepuasan kerja 

dengan kinerja guru. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Sesuai Sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang telah dikemukakan. 

Maka jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif korelasional. Deskriptif 

korelasional yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala yang menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan. (Arikunto,2002:234). Dalam penelitian ini 

penulis tujuannya yaitu ingin mengetahui tentang Hubungan antara Lingkungan 

Kerja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo. 

Adapun untuk pendekatan yang dipakai adalah pendekatan secara 

kuantitatif. Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik 

dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2008:8). 

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.2.1 Populasi 

Menurut Arikunto, (2002:111) subjek penelitian adalah tempat variable 

yang akan diteliti berada. Sedangkan Sugiyono, (2006:90) yang dimaksud dengan 

populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi 

adalah para majelis guru yang sebanyak 34 orang guru. Seperti terinci dalam tabel 

di bawah ini: 
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Tabel 3.2 

Jumlah Guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo 

No Jenis Kelamin Banyak 

1 Laki-laki 20 

2 Perempuan 14 

 Jumlah 34 

Sumber: Tata Usaha SMK Negeri 1 Moara Bungo 

Penelitian ini akan menjadi penelitian populasi karena kurang dari 100. 

Sebagaimana dikatakan oleh Arikunto (2006:131) bahwa “Apabila subjeknya 

kurang dari 100 lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan 

penelitian populasi". 

 

3.2.2 Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel penelitian adalah sebagian dari 

populasi yang diambil sebagai sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi, 

dengan kata lain sampel harus representatif. Sedangkan Sugiyono, (2006:111) 

menyebutkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang demiliki 

oleh populasi tersebut. Untuk sampel pada skripsi ini peneliti akan mengambil 

keseluruhan populasi yaitu sebanyak 34 guru karena jumlahnya kurang dari 100. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMK Negeri 1 Muara Bungo. Sedangkan waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18 Juli s/d 01 Agustus 2016. 

 

 

 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page 67 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Identifikasi Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu: 

a) Variabel Bebas (independent variable) dalam penelitian ini adalah 

Lingkungan kerja (X1), Kepuasan kerja (X2) 

b) Variabel Terikat (Dependent variable) dalam penelitian ini adalah kinerja 

Guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo (Y). 

3.4.2 Sumber Data 

a) Data Primer 

 Menurut Suharsimi Arikunto (2006:64),” Data Primer adalah sumber 

bahan atau dokumen yang dikumpulkan atau digunakan sendiri oleh pihak yang 

hadir pada waktu kejadian yang digambarkan tersebut berlangsung”. Dalam 

penelitian ini data yang diperoleh adalah hasil angket yang disebarkan kepada  

guru SMKN 1 Muara Bungo. 

“Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau 

hal-hal yang ia ketahui” (Suharsimi Arikunto, 1998:124). 

Penilaian angket menggunakan skala likert 1 sampai 5, hal ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jika jawaban (selalu) diberi  : Skor 5 

b. Jika jawaban (sering) diberi  : Skor 4 

c. Jika jawaban (kadang-kadang) diberi : Skor 3 

d. Jika jawaban (jarang) diberi  : Skor 2 
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e. Jik jawaban (tidak pernah) diberi  : Skor 1  

b) Data Sekunder 

Menurut Arikunto (2006:64), “Data Sekunder adalah sumber bahan atau 

dokumen yang dikemukaan atau oleh bukan pihak yang hadir pada waktu kejadian 

yang digambarkan tersebut berlangsung”. Berdasarkan pengertian tersebut maka 

dapat diambil kesimpulan bahwa data sekunder merupakan data yang ditulis oleh 

pihak lain yang tidak terlibat langsung dalam kejadian yang diceritakan. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh berasal dari 

dokumen yang berhubungan dengan guru SMK Negeri 1 Muara Bungo. 

3.5 Uji Coba Instrumen 

3.5.1 Uji Validitas 

Menurut Arikunto (2010:168) validitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat-tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu 

instrumen yang valid atau sahih mampu mengukur apa yang diinginkan. Validitas 

adalah suatu keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan 

mampu mengukur apa yang akan di ukur dan apabila dalam penyusunan 

instrumen yakni dengan mengikuti langkah-langkah penyusunan. Selain itu butir 

instrumen juga divalidasi melalui uji coba lapangan kemudian uji coba tersebut 

dianalisis menggunakan rumus Product Momen Person yaitu: 

 

Dimana : 

rxy  = korelasi product moment pearson item dengan soal 
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x   = total nilai keseluruhan subjek per item 

y   = total nilai per subjek 

n   = jumlah subjek 

 = jumlah kuadrat nilai x 

 = jumlah kuadrat nialai y 

Jika rhitung > rtabel pada taraf signifikan 5% berarti intem (butir soal) valid, 

sebaliknya apabila rhitung > rtabel maka butir soal tidak valid sekaligus tidak 

memiliki persyaratan (Arikunto, 2012:146). 

3.5.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk dapat 

digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik 

(Arikunto, 2010:178). Reliabilitas menunjukan pada suatu pengertian bahwa suatu 

instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakansebagai alat pengumpul data, 

karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang sudah dapat dipercaya dan 

reliabel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Untuk mengujinya 

digunakan rumus Alpha yaitu: 

 

Dimana : 

r11 = Reliabilitas instrument 

k  =  Banyaknya butir pertanyaan 
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 = Jumlah varians butir 

 = Varians total 

Dengan pedoman interprestasi derajat reliabilitas sebagai berikut: 

0,81 – 1,00 = Sangat tinggi 

0,61 – 0,80 = Tinggi 

0,41 – 0,60 = cukup tinggi 

0,21 – 0.40 = rendah 

0,10 – 0,20 = Sangat rendah 

 Selanjutnya koefisien dikonsultasikan dengan nilai rtabel pada taraf 

signifikan α 0,05. Apabila rhitung > rtabel, maka instrumen tersebut dinyatakan 

reliabel dan dapat digunakan dalam penelitian. 

 

3.6 Uji Persyaratan Analisis 

3.6.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada data yang akan 

dianalisis berbentuk sebaran normal atau tidak, dengan kata lain sampel dari 

populasi yang berbentuk data berdistribusi normal atau tidak. Pada penelitian ini 

pengujian normalitas digunakan untuk menguji data lingkungan kerja (X1), 

kepuasan kerja (X2), dan kinerja (Y).  Menurut Sugiyono (2011:241), untuk 

melakukan uji normalitas digunakan rumus Chi Kuadrat sebagai berikut: 

X
2
 = 

( )fo fh

fh  

Keterangan : 
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X
2
 :  koefisien chi kuadarat (Chi Square) 

fo : frekuensi yang diperoleh dari sampel 

fh : frekuensi yang diterapkan dalam sampel sebagai 

pencerminan dari frekuensi yang diharapkan. 

Apabila harga X
2
 hitung < X

2
  tabel maka data yang diperoleh berdistribusi 

normal, sebaliknya bila X
2
 hitung > X

2
 tabel maka data yang diperoleh tidak 

berdistribusi normal. Untuk membantu proses pengelolaan data secara cepat dan 

tepat maka dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan melalui program SPSS 

16.0 for windows. 

3.6.2 Uji Homogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk menentukan apakah subjek penelitian 

homogen atau tidak. Menurut Sugiyono (2008:197), pengujian homogenitas 

varian digunakan uji F dengan rumus: 

 

 Harga ini selanjutnya dibandingkan dengan harga F tabel dengan derajat 

kebebasan (dk) pembilang n1-1 dan dk penyebut n2-1 pada taraf signifikansi 0,05 

dan ketentuan pengujian Fh < Ft (dk1/dk2). Jadi, dikatakan homogen bila Fhitung < 

Ftabel. 

3.7 Teknik Analisis Data 

3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif 

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai 

kecenderungan data hasil penelitian yaitu dengan jalan menguraikan atau 
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menjabarkan data-data variabel penelitian seperti: mean, median, range dan 

standar deviasi. Untuk statistik deskriptif masing-masing variabel diukur nilai 

pemusatan dengan mencari nilai Skor Maksimal Ideal, Nilai Skor Minimal Ideal, 

Mean Ideal (Mi), Standar Deviasi Ideal (SDi). Rumus yang digunakan untuk 

mencari Mi adalah ½ (skor maksimal ideal + skor minimal ideal) dan rumus 1/6 

(skor maksimal ideal – skor minimal ideal) untuk menghitung SDi. Selanjutnya 

nilai Standar Deviasi ideal (SDi) dan Mean ideal dikonversikan ke dalam 5 

kategori nilai kecenderungan dengan kriteria sebagai berikut: 

 

Mi + 1,5 SDi – Mi  + 3,0 SDi = Sangat Tinggi 

Mi + 0,5 SDi – Mi + 1,5 SDi  = Tinggi 

Mi – 0,5 SDi – Mi + 0,5 SDi  = Sedang 

Mi – 1,5 SDi – Mi – 0,5 SDi  = Rendah 

Mi – 3,0 SDi – Mi – 1,5 SDi  = Sangat Rendah 

Keterangan: Mi = Rata-rata ideal 

   SDi = Standar Deviasi ideal 

        (Sugiyono, 2010:329) 

 

3.7.2 Uji Hipotesis 

Analisi data atau pengolahan data merupakan suatu langkah penting dalam 

suatu penelitian. Pada penelitian ini kriteria yang akan di uji sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama yaitu hubungan lingkungan kerja (X1) dengan 

kinerja guru (Y) 
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2. Hipotesis kedua yaitu hubungan kepuasan kerja (X2) dengan kinerja 

guru (Y) 

3. Hipotesis ketiga yaitu hubungan lingkungan kerja (X1) dan kepuasan 

kerja (X2) dengan kinerja guru (Y) 

 

Hipotesis pertama dan kedua termasuk dalam jenis kolerasi sederhana. 

Untuk mengetahui hubungan hipotesis pertama dan kedua digunakan rumus 

producct moment, adapun rumusnya sebagai berikut: 

 

 

Dimana : 

rxy  = korelasi product moment pearson item dengan soal 

x   = Skor butir 

y   = Skor total 

n   = jumlah subjek 

 = jumlah kuadrat nilai x 

 = jumlah kuadrat nialai y 

(Sugiyono, 2011:126)) 

Selanjutnya untuk tes signifikan hipotesis pertama dan kedua digunakan t tes 

dengan formula sebagai berikut: 
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thitung =  

Dimana: 

thitung = Nilai t 

r       = Nilai koefesien Korelasi 

n      = Jumlah Sampel 

(Sugiyono, 2011:184) 

Dengan ketentuan bila thitung > ttabel maka kolerasi antar kedua variabel tersebut 

signifikan, pada taraf kesalahan 5% uji dua pihak dan dk=n-2. Bila harga thitung > 

ttabel maka H0 di tolak dan Ha diterima. 

Selanjutnya untuk mencari hipotesis ketiga digunakan kolerasi ganda. 

Adapun rumus kolerasi ganda yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Ryx1x2=  

Keterangan: 

Ryx1x2 : Korelasiantaravariabel X1 dengan X2 secarabersama- sama 

  denganvariabel Y 

ryx1  : KorelasiProduct Moment antara X1 dengan Y 

ryx2  : KorelasiProduct Moment antara X2 dengan Y 

rx1x2 : KorelasiProduct Moment antara X1 dengan X2 

(Sugiyono, 2014: 191). 

 

Untuk mengetahui apakah kolerasi itu dapat digenerasikan atau tidak, maka 

harus diuji signifikan dengan rumus F dengan formula sebagai berikut: 
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F=   

Keterangan :  

R : Koefisien korelasi berganda yang telah ditemukan  

k : jumlah variabel bebas  

n : banyaknya sampel 

setelah diperoleh harga Fhitung, kemudian dikonsultasikan dengan Ftabel dengan dk 

pembilang= k dan penyebut=(n-k-1) dan taraf signifikansi α 0,05. Dan dalam hal 

ini diberlakukan ketentuan, bila Fhitung > Ftabel maka H0 ditolak dan Ha diterima. 

Untuk membantu proses pengelolaan data secara cepat dan tepat maka dalam 

penelitian ini pengolahan data dilakukan melalui program SPSS 16.0 for windows. 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Deskriptif Data 

Penelitian ini dilaksanakan pada 18 Juli s/d 01 Agustus 2016 di SMK 

Negeri 1 Muara Bungo. Penyebaran instrumen penelitian berupa angket diberikan 

kepada 34 orang responden yang merupakan para guru-guru di SMK Negeri 1 

Muara Bungo. Adapun pada bagian ini akan dideskripsikan data yang diperoleh 

dari hasil pengukuran tiga variabel, yaitu variabel Lingkungan Kerja (X1), 

variabel Kepuasan Kerja (X2), dan Kinerja Guru (Y). 

4.1.1.1 Deskripsi Data Lingkungan Kerja 

Lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah lingkungan kerja 

guru di sekolah maupun dalam proses pembelajaran yang diukur melalui angket 

dengan lima (2) indikator, yaitu (1) Lingkungan kerja fisik, seperti sirkulasi udara, 

pencahayaan, kebersihan, ruang gerak, kebisingan, dan keamanan. (2) Lingkungan 

non-fisik, seperti hubungan kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, 

hubungan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah dengan guru-guru, dan 

hubungan guru dengan guru. Kemudian dirumuskan kedalam 27 butir pertanyaan 

dan selanjutnya disebarkan pada responden sebanyak 34 orang. 

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk variabel 

lingkungan kerja (X1) dengan bantuan program SPSS diperoleh skor minimum 

dan maksimum yang dicapai dari variabel ini. Skor minimum adalah 75.00 

sedangkan skor maksimum adalah 132.00. Hasil perhitungan distribusi skor 
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tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 57.00, variansi sebesar 185.069 dan 

simpangan baku (std.deviation) sebesar 13.64070. Hal ini dapat dilihat pada tabel 

4.1 dibawah ini: 

Tabel 4.1 Descriptif Statistics 

Lingkungan Kerja 

 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Lingkungan_Kerja 34 57.00 75.00 132.00 98.1471 13.64070 186.069 

Valid N (listwise) 34       

Hasil perhitungan SPSS release 16.0  

Untuk melihat distribusi frekuensi variabel lingkungan kerja ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum 

menyusun tabel frekuensi ini meliputi: 

1. Menentukanrentang (Range) skortertinggidanterendah (max dan min) 

Range 132 – 75= 57 

2. Menentukanbanyaknyakelasdengancara K = 1 + 3,3 Log n, jadi K = 1+ 3,3 

Log 34 = 6,054 

3. Menentukan interval denganrumus = Range/kelas, 57/6,579 = 

8,66dibulatkanmenjadi9 

Table 4.2  

Distribusi frekuensi lingkungan kerja 

Interval Nilai Frekuensi Persentase % 

129 – 137 1 2,94 

120 – 128 0 5,89 

111 – 119 2 5,89 

102 – 110 14 8,82 

93 – 101 10 23,52 

84 – 92 4 17,65 

75 – 83 0 11,76 

Jumlah 34 100 
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Dengan demikian untuk klasifikasi skor lingkungan kerja dapat dilihat pada 

table 4.3 dibawah ini: 

 

 

Table 4.3 

klasifikasi skor lingkungan kerja 

Interval Nilai Frekuensi Persentase % Kategori 

117 – 132 1 2,94 Sangat Tinggi 

109 – 116 8 23,53 Tinggi 

98 – 108 17 50,00 Sedang 

89 – 98 8 23,53 Rendah 

75 – 88 0 0 Sangat Rendah 

Jumlah 34 100  

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat lingkungan kerja guru pada kategori 

sangat tinggi ada 1 orang (2,94%), pada kategori tinggi ada 8 orang (23,53%), dan 

pada kategori sedang ada 17 orang (50,00%), danpadakategorirendahada 8 orang 

(23,53%). berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bentuan aplikasi 

komputer program SPSS 17.0, rata-rata (Mean) skor lingkungan kerja terletak 

pada rentang 98-108,yaitusebesar 98,1471. Jadi, dari  paparan di atas secara 

umum diketahui bahwa sebagian besar guru di sekolah SMK Negeri 1 Muara 

Bungo memiliki lingkungan kerja yang sedang dan dimanfaatkan dengan baik. 

Dari perhitungan diatas, untuk lebih jelas dapat dilihat pada gambar diagram 4.1 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.1 Diagram Variabel Lingkungan Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2 Deskripsi Data Kepuasan Kerja  

Kepuasan Kerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja 

guru di sekolah yang diukur melalui angket dengan lima (5) indikator, yaitu: (1) 
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Pekerjaan itu sendiri, seperti tugas harian guru, kreatifitas guru dan kebanggaan 

terhadap pekerjaan; (2) Atasan, seperti perlakuan secara adil, dukungan kerja 

guru, dan memberi saran untuk kemajuan pekerjaan guru; (3) Rekan kerja, seperti 

aspek sosial pengajaran; (4) Promosi, seperti memberi kesempatan untuk lebih 

maju secara profesional; (5) Upah atau gaji, seperti pendapatan guru cukup untuk 

pengeluaran yang normal, pendapatan di sekolah sebanding dengan pendapatan di 

sekolah lain, penggajian yang adil sesuai dengan pendidikan dan pelatiahan, dan 

penggajian sesuai dengan pekerjaan. Kemudian dirumuskan kedalam 22 butir 

pertanyaan dan selanjutnya disebarkan kepada responden sebanyak 34 orang. 

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk variabel 

kepuasan kerja (X2) dengan bantuan program SPSS diperoleh skor minimum dan 

maksimum yang dicapai dari variabel ini. Skor minimum adalah 46.00 sedangkan 

skor maksimum adalah 109.00. Hasil perhitungan distribusi skor tersebut 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 83,6765, dan simpangan baku (std.deviation) 

sebesar 11,93091. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.4 dibawah ini: 

Tabel 4.4 Descriptif Statistics 

Kepuasan Kerja 

Descriptive Statistics 

 N Range Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance 

Kepuasan_Kerja 34 63.00 46.00 109.00 83.6765 11.93091 142.347 

Valid N (listwise) 34       

Hasil perhitungan SPSS release 16.0 

Untuk melihat distribusi frekuensi variabel kepuasan kerja ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum 

menyusun tabel frekuensi ini meliputi: 
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1. Menentukanrentang (Range) skortertinggidanterendah (max dan 

min) Range 109 - 46= 63 

2. Menentukanbanyaknyakelasdengancara K = 1 + 3,3 Log n, jadi K 

= 1+ 3,3 Log 34 = 6,579 

3. Menentukan interval denganrumus = Range/kelas, 63/6,579 = 

9,58dibulatkanmenjadi10 

 

Table 4.5 

Distribusi frekuensi kepuasan kerja 

Interval Nilai Frekuensi Persentase % 

106 – 115 1 2,94 

96 – 105 3 8,82 

86 – 95 13 38,24 

76 – 85 9 26,47 

66 – 75 7 20,59 

56 – 65 0 0 

46 – 55 1 2,94 

Jumlah 34 100 

 

Dengan demikian untuk klasifikasi skor kepuasan kerja dapat dilihat pada 

table 4.6 dibawah ini: 

 

Table 4.6 

klasifikasi skor  kepuasan kerja 

Interval Nilai Frekuensi Persentase % Kategori 

94 – 109 8 23,53 Sangat Tinggi 

83 – 93 10 29,42 Tinggi 

72 – 82 11 32,35 Sedang 

62 – 71 4 11,76 Rendah 

46 – 61 1 2,94 Sangat Rendah 

Jumlah 34 100  
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Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat kepuasan kerja pada kategori sangat 

tinggi ada 8 orang (23,53%) dan pada kategori tinggi sebanyak 10 orang (29,42%) 

dan pada kategori sedang ada 11 orang (32,35%). Berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan bentuan aplikasi komputer program SPSS 16.0, rata-rata 

(Mean) skor kepuasan kerja terletak pada rentang 83-93 yaitu sebesar 83,6567, 

Jadi dari  paparan di atas, secara umum diketahui bahwa sebagian besar guru di 

sekolah SMK Negeri 1 Muara Bungo memiliki kepuasan kerja dalam kategori 

tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Variabel Kepuasan Kerja 
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4.1.1.3 Deskripsi Data Kinerja Guru 

Kinerja yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kinerja guru di sekolah 

yang diukur melalui angket dengan lima (3) indikator, yaitu: (1) Perencanaan 

program kegiatan pembelajaran, seperti menyusun program pembelajaran dan 

menyajikan program pembelajaran; (2) Pelaksanaan kegiatan pembelajaran, 

seperti pengelolaan kelas, penggunaan media dan sumber belajar, dan 

menggunakan metode pembelajaran; (3) Evaluasi atau penilaian pembelajaran, 

seperti menganalisis hasil evaluasi belajar dan melaksanakan program perbaikan 

dan pengayaan. 

Berdasarkan hasil analisis dari jawaban responden, untuk variabel kinerja 

guru (X2) dengan bantuan program SPSS diperoleh skor minimum dan maksimum 

yang dicapai dari variabel ini. Skor minimum adalah 59.00 sedangkan skor 

maksimum adalah 143.00. Hasil perhitungan distribusi skor tersebut 

menghasilkan skor rata-rata sebesar 104,2642, dan simpangan baku (std.deviation) 

sebesar 19.21380. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7 dibawah ini: 

Tabel 4.7 Descriptif Statistics 

Kinerja Guru 

Descriptive Statistics 

 
N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Kinerja_Guru 
34 84,00 59,00 143,00 

104,263

7 
19,21380 369,170 

Valid N 

(listwise) 
34       

Hasil perhitungan SPSS release 16.0 
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Untuk melihat distribusi frekuensi variabel kepuasan kerja ini dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini, adapun hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum 

menyusun tabel frekuensi ini meliputi: 

1. Menentukanrentang (Range) skortertinggidanterendah (max dan min) 

Range 143 - 59= 84 

2. Menentukanbanyaknyakelasdengancara K = 1 + 3,3 Log n, jadi K = 

1+ 3,3 Log 34 = 6,579 

3. Menentukan interval denganrumus = Range/kelas, 84/6,579 = 12,76 

dibulatkanmenjadi13 

 

Table 4.8 

Distribusi frekuensi kinerja guru 

Interval Nilai Frekuensi Persentase % 

137 – 149 2 2,94 

124 – 138 4 8,82 

111 – 123 9 38,24 

98 – 110 12 26,47 

85 – 97 5 20,59 

72 – 86 0 0 

59 – 71 1 2,94 

Jumlah 34 100 

 

Dengan demikian untuk klasifikasi skor kepuasan kerja dapat dilihat pada 

table 4.9 dibawah ini: 

Tabel 4.9 

Frekuensi Kinerja Guru 

Interval Nilai Frekuensi Persentase % Kategori 

123 – 149 7 20,59 Baik Sekali 

109 – 122 11 32,36 Baik 

95 – 108 12 35,29 Cukup 

81 – 94 3 8,82 Kurang 

59 – 80 1 2,94 Kurang Sekali 

Jumlah 34 100  
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Berdasarkan tabel 4.9 diatas, dapat dilihat kepuasan kerja pada kategori 

baik sekali ada 7 orang (20,59%) dan pada kategori baik sebanyak 11 orang 

(32,36%) dan pada kategori cukup ada 12 orang (35,29%), dan pada kategori 

kurang sebanyak 3 orang (8,82%), dan pada kategori kurang sekali ada 1 orang 

(2,94%). Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bentuan aplikasi 

komputer program SPSS 16.0, rata-rata (Mean) skor kinerja terletak pada rentang 

95 -108 yaitu sebesar 104.2652. Jadi, dari  paparan di atas secara umum diketahui 

bahwa sebagian besar guru di sekolah SMK Negeri 1 Muara Bungo memiliki 

kinerja guru dalam kategori cukup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Diagram Variabel Kinerja Guru 
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4.2 Hasil Uji Persyaratan Analisis 

4.2.1 Uji Normalitas Data  

Dalam penelitian ini, untuk  menguji normalitas data penliti mengunakan 

Uji Kolmogrov-Smirnov (Uji K-S). Taraf signifikan yang digunakan sebagai 

dasar menolak dan menerima keputusan normal atau tidaknya suatu distribusi 

adalah ɑ  = 0,05. Dasar pengambilan nilai Asymp.Sig (2-tailed) atau nilai 

probabilitas > 0,05. Hasil perhitungan uji normalitas dapat dilihat pada rangkuman 

tabel 4.10 dibawah ini: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Normalitas LingkunganKerja 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan data signifikansi 

(sig. = 0.734) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (α = 0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel 

lingkungankerja berdistribusi normal.  

Selanjutnya, pada variabel kepuasan kerja, untuk menganalisis data normal 

atau tidak juga digunakan rumus Kolmogorov-Smirnov melalui aplikasi SPSS. 

16.0. berdasarkan hasil perhitungan, dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh 

normal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.11 dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Lingkungan_Kerja 

N 34 

Normal Parameters
a
 Mean 99,0000 

Std. Deviation 15,14776 

Most Extreme Differences Absolute ,118 

Positive ,118 

Negative -,116 

Kolmogorov-Smirnov Z ,686 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,734 

a. Test distribution is Normal.  
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Normalitas Kepuasan Kerja 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan data signifikansi 

(sig. = 0.694) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (α = 0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel 

kepuasankerja berdistribusi normal. 

Selanjutnya, pada variabel kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo, 

untuk menganalisis data normal atau tidak juga digunakan rumus Kolmogorov-

Smirnov melalui aplikasi SPSS 16.00. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat 

dikatakan bahwa data yang diperoleh juga berdistribusi normal. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:  

 

 

 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kepuasan_Kerja 

N 34 

Normal Parameters
a
 Mean 85,4412 

Std. Deviation 12,12608 

Most Extreme Differences Absolute ,122 

Positive ,062 

Negative -,122 

Kolmogorov-Smirnov Z ,710 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,694 

a. Test distribution is Normal.  
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Normalitas Kinerja Guru 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa perhitungan data signifikansi 

(sig. = 0.891) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha (α = 0,05). Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh pada variabel kinerja guru 

di SMK Negeri 1 Muara Bungo berdistribusi normal.  

4.2.2 UjiHomogenitas 

Uji homogenitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan berdistribusi normal sama atau memiliki varian sama. Dalam penelitian 

ini, uji homogenitas dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS 16.0. 

Adapun pengambilan keputusan adalah jika probabilitas atau sig > 0,05 maka, 

varian populasi sama. 

 

 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Kinerja_Guru 

N 34 

Normal Parameters
a
 Mean 104,2647 

Std. Deviation 19,21380 

Most Extreme Differences Absolute ,099 

Positive ,071 

Negative -,099 

Kolmogorov-Smirnov Z ,579 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,891 

a. Test distribution is Normal.  
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Tabel 4.13 

Ujihomogenitas variable lingkungankerjadengankinerja guru 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.842 9 25 ,110 

   Sumber: program SPSS 16.0 

Dari table diatas, terlihatbahwaprobabilitas> 0,05yaitu 0,110 > 0,05. 

Maka, data dinyatakanhomogen. 

Tabel 4.14 

Ujihomogenitas variable kepuasankerjadengankinerja guru 

Test of Homogeneity of Variances 

 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2,769 8 14 ,140 

   Sumber: program SPSS 16.0 

Dari table diatas, terlihatbahwaprobabilitas> 0,05yaitu 0,140 > 0,05. 

Maka, data dinyatakanhomogen. 

4.3 Hasil Uji Hipotesis 

4.3.1 Uji Hipotesis Pertama 

Uji hipotesis pertama dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

product moment (r). Hipotesis yang di uji dalam penelitian ini adalah hipotesis nol 

yang berbunyitidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara lingkungan 

kerja (X1)dengan kinerja guru  (Y). Dari hasil perhitungan dengan bantuan 

program SPSSrelease 16.0 diperoleh hasil koefisien korelasi sebagaimana 

tercantum pada tabel 4.15 berikut ini: 

 



FKIP UNIVERSITAS JAMBI Page 91 
 

Tabel 4.15 

Hasil Analisis Korelasi Lingkungan Kerja dengan Kinerja Guru 
Correlations 

  Lingkungan Kerja Kinerja Guru 

Lingkungan Kerja Pearson Correlation 1 .319
* 

Sig. (2-tailed)  .014 

N 34 34 

Kinerja Guru Pearson Correlation .319
* 1 

Sig. (2-tailed) .014  
N 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas bahwa koefesien lingkungan 

kerja  (r) sebanyak 34 sebesar 0,319. Sehingga bila di interpretasikan ke dalam 

pedoman interpretasi koefisien korelasi (hal. 64), hubungan lingkungan kerja 

dengan kinerja guru di MK Negeri 1 Muara Bungo dapat disimpulkan memiliki 

korelasi dengan interprestasi rendah. 

Selanjutnya untuk memastikan hubungan tersebut signifikan atau tidak, 

dapat dilihat dengan uji-t sebagaimana tertera pada tabel 4.16 dibawah ini: 

Tabel 4.16 

Tingkat Signifikansi KorelasiLingkungan Kerja dengan Kinerja Guru 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 
61.159 5.356  11.418 .000 

Lingkungan Kerja .258 .101 .319 2.544 .014 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru    

Sumber: Data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 16.00 

Dari tabel diatas menunjukkan gambaran tingkat signifikansi antar 

variabel lingkungan kerja dengan kinerja guru (sig. 0,014 < 0,05) hal ini berarti 

Ho ditolak dan Ha diterima, terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

lingkungan kerja(X1)dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo (Y). 
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Cara lain yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi uji t adalah 

dengan membandingkan nilai thitung sebesar 2,544 dengan ttabel dengan dk = n – 2 = 

34 – 2 = 32. Bila taraf kesalahan 5% untuk uji dua pihak, maka harga ttabel = 2,000 

(lampiran tabel nilai distribusi t). Berarti t hitung lebih besar t tabel (2.544 > 2,000). 

Dengan demikian koefisien korelasi yang ditemukan adalah signifikan yaitu dapat 

digeneralisasikan ke seluruh populasi. 

4.3.2 Uji Hipotesis Kedua 

  

Uji hipotesis kedua dalam penelitian ini juga menggunakan teknik korelasi 

product moment (r). Hipotesis yang di uji dalam penelitian ini adalah hipotesis nol 

yang berbunyi tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara Kepuasan 

kerja (X2)dengan Kinerja Guru (Y). Dari hasil perhitungan dengan bantuan 

program SPSSrelease 16.0 diperoleh hasil koefisien korelasi sebagaimana 

tercantum pada tabel 4.17 berikut: 

 

Tabel 4.17 

Hasil Analisis Korelasi Kepuasan Kerja dengan Kinerja Guru 

Correlations 

  
Kepuasan Kerja Kinerja Guru 

Kepuasan Kerja Pearson Correlation 1 .322
* 

Sig. (2-tailed)  .013 

N 34 34 

Kinerja Guru Pearson Correlation .322
* 1 

Sig. (2-tailed) .013  
N 34 34 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).  

Berdasarkan hasil perhitungan tabel di atas bahwa koefesien kepuasan 

kerja (r) sebanyak 34 sebesar 0,322. Data tersebut menjelaskan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 
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1 Muara Bungo. Bila diinterpretasikan ke dalam tabel pedoman interpretasi 

koefisien korelasi maka nilai tersebut menunjukkan korelasi tergolong rendah 

dengan interval koefisien antara 0,20-0,399. 

Selanjutnya untuk memastikan hubungan tersebut signifikan atau tidak, 

dapat dilihat dengan uji-t sebagaimana tertera pada tabel 4.18 dibawah ini: 

 

Tabel 4.18 

Tingkat Signifikansi KorelasiKepuasan Kerja denganKinerja Guru 
Coefficients

a 

Model 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 61.740 5.080  12.154 .000 

Kepuasan Kerja .202 .079 .322 2.569 .013 

a. Dependent Variable: Kinerja Guru     

Sumber: Data pengolahan hasil penelitian dengan SPSS 16.00 

Dari tabel diatas menunjukkan gambaran tingkat signifikansi antar 

variabel kepuasan kerja dengan kinerja guru (sig. 0,013 < 0,05) hal ini berarti Ho 

ditolak dan Ha diterima terdapat hubungan positif yang signifikan antara kepuasan 

kerja (X1) dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo (Y). Cara lain 

yang digunakan untuk mengetahui tingkat signifikansi uji t adalah dengan 

membandingkan nilai thitung sebesar 2,569 dengan ttabel dengan dk = n – 2 = 34 – 2 

= 32. Bila taraf kesalahan 5% untuk uji dua fihak, maka harga ttabel = 2,000 

(lampiran tabel nilai distribusi t). Berarti thitung lebih besar ttabel (2,569 > 2,000). 

Dengan demikian koefisien korelasi yang ditemukan adalah signifikan.  
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4.3.3 Uji Hipotesis Ketiga 

Uji hipotesis ketigadalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi 

ganda. Hipotesis yang diuji dalam penelitian ini adalah hipotesis nol yang 

berbunyitidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara Lingkungan 

Kerja(X1) dan Kepuasan Kerja (X2) dengan Kinerja Guru (Y). 

Setelah diperoleh koefisien korelasi antara lingkungan kerja dengan 

kinerja guru (X1  dengan Y) dan koefisien korelasi antara kepuasan kerja dengan 

kinerja guru (X2  dengan Y). Selanjutnya, akan dianalisis hubungan antara 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja guru. Dalam hal ini dilakukan 

analisis dengan menggunakan rumus regression. Dari perhitungan tersebut 

diperoleh rhitung  0,392. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .392
a .154 .123 4.17663 

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Lingkungan kerja 

 

       Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui rhitung  = 0,392 sedangkan rtabel  

0,278, interpretasi dan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa Ho ditolak dan 

Ha diterima  rhitung>rtabel(0,392>0,278). Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja 

guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo. 

Tabel 4.20 Uji Signifikansi 

Model  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 177.227 2 88.613 5.080 .009
a 

Residual 976.875 56 17.444   
Total 1154.102 58    

a. Predictors: (Constant), Kepuasan Kerja, Lingkungan Kerja   
b. Dependent Variable: Kinerja Guru    
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Berdasarkan tabel di atas, diperoleh Fhitung = 5,080 sementara Ftabel = 3,17. 

Begitu juga jika dilihat dari signifikannya, nilai prababilitas lebih kecil jika 

dibandingkan dengan Level of Significant (0,009 < 0,05). Sehingga Ha diterima 

yaitu terdapat hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan 

kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo.  

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

Hubungan lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja guru di 

SMK Negeri 1 Muara Bungo, dalam penelitian ini terdapat tiga (3) rumusan 

masalah yaitu : (1) Apakah terdapat hubungan lingkungan kerja dengan kinerja 

guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo, (2) Apakah terdapat hubungan kepuasan 

kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo, (3) Apakah terdapat 

hubungan lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Muara Bungo. 

Dalam rumusan masalah pertama yaitu, apakah terdapat hubungan 

lingkungan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo, 

berdasarkan analisis dengan menggunakan SPSS 16.00   diperoleh koefesien 

korelasi sebesar 0,319 dengan signifikan 0,014 < 0,05. Berarti bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Muara Bungo. Jika nilai korelasi tersebut diinterpretasikan maka 

termasuk dalam kategori rendah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

banyak faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi kinerja guru. Hal ini sejalan 

dengan pendapat Saondi (2010:24-35)  ada dua faktor yang mempengaruhi kinerja 

guru dalam proses belajar mengajar, yaitu: Faktor ekstern dan faktor intern. Faktor 

ekstern yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti pengembangan 
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profesi, komunikasi, hubungan dengan masyarakat, kompensasi, dan iklim kerja. 

Sedangkan faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu 

seperti kepribadian dan dedikasi, kemampuan mengajar, dan kedisiplinan. 

Dalam rumusan masalah kedua yaitu apakah terdapat hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo. Berdasarkan 

analisis dengan menggunakan SPSS 16.00 diperoleh koefesien korelasi sebesar 

0,322 dengan signifikan 0,013 < 0,05. Berarti bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara 

Bungo. Jika nilai korelasi tersebut diinterpretasikan maka termasuk dalam 

kategori rendah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apabila kepuasan 

kerja itu dapat dirasakan dengan baik oleh guru, maka ia akan memberikan 

pengaruh yang positif bagi proses belajar-mengajar. Sebaliknya apabila kepuasan 

kerja guru diabaikan, maka ia akan memberikan pengaruh buruk pada tingkat 

kerja guru tersebut. 

 Hal ini sejalan dengan pendapat Hasibuan (2009:87) menjelaskan 

penilaian prestasi kerja adalah menilai rasio hasil kerja nyata dengan standar 

kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan setiap guru yang memiliki ketenangan 

dalam bekerja. 

 Dalam rumusan masalah ketiga yaitu apakah terdapat hubungan 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 Muara 

Bungo, yang diperoleh menggunakan koefisien Regression diperoleh R=0,392. 

Kemudian berdasarkan hasil perhitungan uji F maka diperoleh Fhitung > Ftabel 

(5,080 > 3,17). Karena Fhitung > Ftabel maka Ha diterima, atau terdapat hubungan 
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antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Muara Bungo.  Ini dikarenakan lingkungan kerja yang baik dan didukung dengan 

kepuasan kerja yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja 

guru. 

V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis hasil penelitian dan pembahasan  tentang “Hubungan 

antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 1 

Muara Bungo”,  maka peneliti menyimpulkan bahwa: 

1. Terdapat hubungan antara lingkungan kerja dengan kinerja guru di SMK 

Negeri 1 Muara Bungo, dengan koefisien korelasi  0,319. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa semakin baik lingkungan kerja guru maka 

semakin baik hasil kinerja guru. 

2. Terdapat hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja guru di SMK Negeri 

1 Muara Bungo, dengan koefisien korelasi  0,322. Jadi dapat dikatakan 

bahwa, semakin tinggi kepuasan kerja guru maka semakin tinggi hasil kinerja 

guru. 

3. Terdapat hubungan antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja dengan kinerja 

guru di SMK Negeri 1 Muara Bungo, dengan koefisien korelasi  

sebesar 5,080. 
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5.2 Saran  

1. Bagi pemerintah, perlu adanya upaya untuk meningkatkan kinerja guru 

dengan cara meningkatkan kepuasan kerja guru dalam proses belajar 

mengajar dan memperhatikan lingkungan kerja sebelum memulai proses 

pembelajaran seperti kondisi kelas, suasana belajar, interaksi dll. 

2. Bagi guru, diharapkan agar dapat menayadari bahwa guru merupakan 

suatu kebutuhan bagi siswa, oleh sebab itu diharapkan dapat 

memperhatikan lingkungan kerja, karena lingkungan kerja yang nyaman 

akan meningkatkan kepuasan dalam bekerja sehingga dapat meningkatkan 

kinerja guru itu sendiri. 

3. Bagi peneliti lain, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai faktor-

faktor lain yang turut berpengaruh terhadap kinerja guru. 

 


