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ABSTRAK  

Korelasi Motivasi Kelja dan Kepuasan Kerja dengan Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan 
Nasional Kabupaten Sintang 

Santosa  
Universitas Terbuka  

santosamap@yahoo.com  

Kata Kun~i: kinClja, motivasi dan kepuasan. 
Bagi setiap organisasi, melakukan penilaian terhadap kinClja SDM dalam organisasi 

meropakan suatu hal yang penting untuk mengetahui sampai seberapa jauh tujuan 
organisasi itD sudah berbasil diwujudkan dalam kurun waktu stau periode tertentu. 
Informasi tentang kinerja tersebut akan sangat bennanfaat uotuk menital dan mengevaluasi 
kinerja organisasi, apakah sudah sesuai dengan t'ljuan yang dih8l1ljlkan, dan juga tentang 
proses kCljanya, apakah sudah beljalan baik atau masih perlu perbaikan. Artinya peniiaian 
kinerja dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan dijadikan input hagi 
perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi seJanjutnya 

Sekitar 30 % pegawai di lingkungan Dinas pendidikan Nasional Kabupaten 
Sintang saat ini mempunyal peran ganda, yaitu selain sebagai pegawai di Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang juga menjadi karyawan perusahaan Jain. Penn 
ganda peg8wai tersebut akan mempengaruhi kinerja pegawai saat semaog ini. Jib 
demikian pegawai tidak biss beketja seema maksimal mw peran ganda perlu di 
perhatikan secara senus. 

Tujuan dari peneIitiao ini adalab: mendeskripsikan pengaroh mOOvasi kerja terbadap 
kinerja pegawai, mendekrepsikan korelasi kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai, 
mendeskripsikan korelasi motivasi dan kepulIS8n kerja secara simultan terhadap kinerja 
pegawai, vanabel apa yang paling belJlOllgaruh terhadap kinerja pegawai dan 
menggambarkao besamya sumbangan gabungan antara variabel motivasi, kepuasan 
kerja terhadap kinerja pegawai. 

PopuJasi daIam penelitian ini adalab pegawai di dinas pendidikan Kahupaten Sintang. 
Sedangkan sampel diambil 100 orang dengan teknik accidental sampling. Metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah: kuesioner, observasi dan dokumentasi. 
Berdasad<an basil analisa data menggunakan aoalisis kuantitatif dipernleh basil sebagal 
berikUl: 

Berdasarbn anaJisis dibtahui bahwa: motivasi keJja dan kepulIS8n kerja secara serentak 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. 
Motivasi kerja dan kepuasan kerja secara pa",ial berpengaroh terhadap kinerja pegawai 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. Hal ini bernrti semakin tinggi motivasl 
kerja dan kepuasan kerja maka semakin tinggi 
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kinerja, sebalilmya semakin rendah motivasi kerja dan kepuasan kerja mw semakin 
rendah juga kinerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. Dinas 
Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang per-In mempertahankan kepuasan kerja antara 
lain dengan mem.berikan gaji yang sesllai pekerjaan. memberikan kesem.patan untuk: 
mengembangkan din pada pegawai. memberikan kebebasan untuk berfikir. meneiptakan 
kondisi kerja dan tingkungan kerja yang nyarnan dan memberi penghargaan atas sesuatu 
yang dicapai pegawai dalam bekerja. Motivasi kerja pegawai perIn dipertahankan pihak 
Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang dengan mengupayakan program-program 
peningkatan motivasi kerja seperti melalui seminar-seminar kerja, pelatihan-pelatihan dan 
pemberian pengbargaan bagi peagwai yang berprestasi. 
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BAB!  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalab 

Era gJobalisasi yang penuh dengan beragam tantangan, mau tidak mao, suka 

tidak suk. hBlUS dihadapi oleh bangsa Indonesia, setiap organisasi maupun individu 

akan langsung terlibat dalam arena kompetisi yang berat. Jumlah tenaga kerja yang 

besar jika tanpa diikuti peningkatan kualitasnya justru akan menjadi beban 

organisasi, oleh brena itu pengembangan organisasi harns disertai dengan 

pembinaan dan pengembangan sumber daya manusianya. Maju mundumya suatu 

organisasi sangat tergantung dari kualitas sumber days manusia di organisasi ito. 

Pegawai dalam melaksanakan togas-tugas sebagaimana tersebut di stas <lapst 

menghasilkan produk kerja yang baik sebagaimana yang diharapkan, diperlukan 

dana yang culrup, peralatan yang memadai, material yang berkualitas serta metode 

kerja yang baik. Pegawai yang berkualitas akan menentukan pekerjaan yang sangat 

diharapkan oleh perusahaan dOOana pegawai bekerja. 

Selama ini banyak keluhan dari masyarak.at bahwa kinerja sumber daya 

manusia (SDM) di sektor publik belum mampu menunjukkan kinerja yang tinggi. 

bahkan sebagai abdi masyarakat sering kali pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai 

sektor publik belum dilakukan secara optimal dan tugas-tugas pokok yang 

merupakan tanggung jawabnya sering terabaikan, sehingga menimbulkan dampak 

tidak efisien dan tidak efektif. Fenomena ini dapat diIihar dari temuan penelitian 
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yang dilakukan oleb Agu. Dwiyanto, dkk. (2002:i.) yang menyimpulkan babwa 

rendahnya kinerja birokrasi pubJik sangat dipengaruhi oleh budaya patemalisme 

yang masih sangat kuat, yang cendenmg mendorong pejabat birokrasi uotuk Icbih 

berorientasi pads kekuasaan daripada pelayanan. menempatkan dirinya sebagai 

penguasa, dan memperlakukan para pengguna jass sebagai objek pelayanan yang 

membutuhkan bantuannya. Di samping itu, rendahnyu kinerja juga disebabkan oleh 

sistem pembagian kekuasaan yang cendenlOg memusat pada pimpinan. Stroktur 

birokrasi yang hierarkis mendorong adanya pemusatan kekuasaan dan wewenang 

pada atasan. sehingga pejabat birokmsi yang langsung berhubungan dengan 

pengguna jasa sering tidak memiliki wewcnang yang memadai UDtuk merespons 

dinamika yang berkembang dalam penyelenggaraan pelayanan. Pam pejabat 

birokrasi tidak berani mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam 

penyelenggaman pelayanan. Hal ini menjadi salah sam sumber dari berkembangnya 

praktek-praktek KKN dalwn penyelenggaraan pelayanan publil<. Tidak adanya 

sistem insentif yang tepat, yang mwnpu mendorong para pejabat birokrasi untuk 

efisien, responsif, dan profesional juga mcnjadi saJah satu faktor yang ikut 

membentuk kinerja birokrasi yang burok. Melihat faleta-faleta di atas menunjuklum 

masih rendahnya disiplin pegawai dalam mcntaati annan main, etika dan nonna

nonna yang berlaku dalwn lingkup tugasnya sebagai abdi masyarakat. 

Bagi setiap organisasi, melakukan penilaian terhadap kinerja seseorang 

dalam organisasi merupakan suatu hal yang pentjog untuk mengetabui sampai 

seberapa jauh tujuan organisasi itu sudah berhasil diwujudkan dalam kurun waktu 

2 

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



atau periode tertentu. Menurut Ibnu Syamsi (1999:73) kinerja dapat didefinisikan 

sebagai tingkat pencapaian hasil. Infonnasi tentang kinerja tersebut akan sangat 

bennanfaat untuk menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi, apakah. sudah sesuai 

dengan tujuan yang diharapkan, dan juga tentang proses kerjanya, apakah sudab 

berjalan baik atau masih perlu perbaikan. Artinya penilaian kinerja dapat dipakai 

sebagai ukuran keberhasilan organisasi dan dijadikan input bagi peningkatan kinerja 

organisasi selanjutnya. 

Untuk mengernbangkan dan memberdayakan sumber daya man:Jsi~ diperlukan 

motivasi kerja. Seperti yang dikemukakan oJeh Heider yang dikutip oleh Moh. 

As'ad (2001: 57) bahwa performance adalah hasil interaksi antara motivasi dan 

ability (kernampuan). Oleh brena itu dengan memberikan motivasi kerja kepada 

pegawai, berarti akan memberikan kepada pegawai dorongan untuk mengerahkan 

kemampuan, keahli811 dan ketrampilannya dalam melaksanakan tugas dan 

kewajibannya. Dengan kata lain akan meningkatkan kinerja pegawai tersebut. 

Parwmto (2006:27) melakukan penelitian dengan judul pengaruh faktor kepuasan, 

yaitu: gaj~ kepemimpinan, dan sikap rekan sekelja terhadap kinerja karyaWllIl. 

Penelitian dilakukan pads Pusal Pendidikan Komputer Akuntansi IMKA di Surakarta, 

menunjukkan babwa faktor kepU8B8Jl kerja yang melipuri gaji, kepemimpioan, dan 

sikDp rekan sekerja mempunyoi pengaruh sigailikan dan positif terhadap kinerja 

karyawan. Sikap rekan sekerja meropakan faktor kepuasan kerja yang mernpunyoi 

pengaruh paling domioan. 

Ternan Koesmono (2005:55) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Buday. 

3 

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Organisasi Terhadap MOlivasi Dan Kepuasan Kerja Serta Kinerja KBryawan Pada Sub 

Sektor Industri Pengolahan Kayu Skala Menengah Di Jawa Timur. Tujuan dari 

penelitian ini urttuk menemukan bagaiman. besamy. pengaruh Buday. Organisasi 

lelbadap Motiyas~ Kepuasan Kerja dan Kinerj. karyawan khususnya karyawan 

dibagian produksi. Unit analisisnya adaIah karyawan produksi pada subsektnr industri 

pengolahan kayu di Jawa Timur. Secara posilif perilaku seseorang akan berpengaruh 

tabadap kinerjanya, disamping im peneliti menguji hipotesis bahwa motivasi 

berpengaroh kepada kepuasan kerja dan kepuasan kerj. berpengaruh terbadap kinerja. 

Hasilnya bahwu secara langsung motiYasi berpengaruh terbadap kepuasan kerja dan 

mnlivasi berpengaruh terbadap kinerja, kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

dan badaya O<glIIIisasi berpengaruh terbadap kinerja, budaya organisasi berpengaruh 

tabadap morivasi dan budaya organisasi berpengaruh terltadap kepuasan kerja. 

Kepuasao kerja ow menciptakan kineJja yang Iebm baik. Kinerja merupakan hasil 

peketiaan yang sesuai dengan tujuan organisasi, misal: kualitas. efisiensi, dan 

kriteria efeldivitas. 

Pegawai ingin pekerjaan yang dilakukannya diberi penghargaan yang layak. 

Jika penghargaan yang diterima tidak layak. maka pegawai tersebut akan merasa 

tidak puas. Pegawai yang merasa tidak puas akan berusaha untuk mencari 

penghargaan lain yang lebih besar. sehingga biss mengurangi kinerjanya. Pegawai 

yang merasa tidak puas dapat pula mengurangi usaha untuk menyelesaikan 

pekeJjaan. Mereka merasa bahwa usaha yang dilakukan tidak sebanding dengan 

hasil yang mereka harapkan. Oleh karena itu mereka lebih memilih mengurangi 
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usaha untuk menyelesaikan pekerjaan agar sebanding dengan hasil yang mereka 

peroleh. Dengan cara mangkir dari kantor, berkumpul di warung-warung kopi pada 

jam-jam kantor dan main games di kantor atau keluar kantor pada jam kantor untuk 

urusan yang tidak ada kaitannya dengan urusan .kantor. Semua itu dilaku.kan karena 

ketidakpuasan pegawai terhadap kantor yang kurang adB dalam pembagian 

pekerjaan atau yang lebih penting adalah ketidakcocokan pekerjaan yang di berikan 

terhadap pegawai tersebut dengan kemampuan pegawai Dinas pendidikan Nasional 

di Kabupaten Sintang. Kurang perhatian atasan terhadap bawahan mengalribatkan 

banyak pegawai mass bodoh terhadap pekerjaan yang di berikan kepadanya. 

Tuntutan pekerjaan yang terlalu banyak terhadap pegawai yang tidak sebanding 

dengan peogllargaan terhadap pekerjaan yang di kerjakannyo semua ito terbukti 

banyak pegawai Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang sering tidak masuk kantor. 

Ada hebe. apa pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan NB.'Jional Kabupaten 

Sintang saat ini mcmpunyai usaha lain, selain sebagai pegawai di Dinas Pendidikan 

Nasional. Jika pecan ganda tersebut berlangsung terus-menerus maka akan 

mempengaruhi kinetja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. Jib 

dem.ikian pegawai tidak biss. bekerja secara maksimal mw pecan ganda perlu di 

waspadai atau perlu di perhati.kan secara senus. Peran ganda pegawai akan 

mempengaruhi kinerja dan motivasi ketja pegawai. Semua itu terlihat dari data 

absensi pegawai di dinas pendidikan Kabupaten Sintang banyak pegawai datangnya 

lerlambat dan pulang lebih awal dari biasanya. Tanggung jawab dan rnotivasi kerja 

semakin menurun karena tidak ada kepuB.'Jan bekerja sehubungan dengan itu. 
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Peneliti ingin meneliti tentang hubungan antara motivasi kerja dan kepua:>an kerja 

terhadap kinerja ada hubungannya atau tidalc 

Molivasi kerja pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

Sint.ng dapat diJihat dari tingkat absensi pegawai pada Tabel 1.1. 

Tabell.l 
Tingkat Kehadiran Pegaw.i Bulan Januari - Mei 2008 

No Bulan Tmokat Kehadiran 
I. Januan 76% 
2. Februari 65% 
3. Maret 88% 
4. April 73% 
5. Mei 73% . . . 

Sumber :.Dmas Pendldtkan Kah. Smtang 2008 

Berdasarkan Tobel 1.1 lerlihat tingkat kehadiran pegawai lebih dari 65% 

pegawai hadir di kantor setiap bulannYE4 hal itu menunjukkan bahwa pegawai di 

lingkungan Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sinlang memiliki motivasi kerja 

yang cukup tinggi. Berdasarkan UJ'Bian di atas maka peneliti tertarik. untuk meneliti 

fenomena tersebut dengan topik Pengaruh Motivasi. Kepuasan Kerja Dengan Kinerja 

Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar beJakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka masalah

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat korelasi motivasi kerja dengan kine.rja pegawai? 

2. Apakah terdapat korelasi kepuasan \<erj. deogan kinerj. pegaw.i? 

3. Apakah terdapat korelasi motivasi dan kepuasan kerja secara bers8lDa-sama 
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dengan kinerja pegawai ? 

4.  Variabel manakah dari variabel motivasi kerja dan kepuasan kerja yang 

berkorelasi paling kuat dengan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional 

kabupaten Sintang? 

C.  Tujuan Penelitiau 

Penelitian ini bertujuan untuk ; 

1.  Mendeskripsikan pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai . 

2.  Mendesmpsikan pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

3.  Mendeskripsikan pengaruh motivasi dan kepuasan kerja seeara simultan 

terhadap kinerja pegawai. 

4. Menjelaskan variabel yang paling kuat pengarub dengan kinerja pegawai Dinas 

Pendidi1can Nasional kabupaten Sintang. 

D.  Maafaat Penelitiaa 

1.  Manfut teoritik 

a.  Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber bacaan empiris untuk menambah 

pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 

b.  HasH penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan penelitian di bidang 

manajemeo sumber daya manusia. 

2.  Maufaat Pralrtis 

a.. HasH penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajiao dan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan. yang hubungan dengan 

motivasi kerja dan kinerja pegawai 
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b.  HasH penelitiso ini dapat diguoakan sebagai masukan uotuk usaha 

meningkatkan kinerja pegawai di Dinas Pendidikso Nasional Kabupaten 

Sintang. 
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BABII  

KERANGKA TEORITIK  

A. Kajian Teoritik 

1.  Gambarao umum dinas Peodidikau Kabupaten Sintang 

Dinas pendidikan nasional Kabupaten. Sintang terletak di propinsi Kalimantan 

Bam!. Kabupaten ini memiliki Iuas wilayab 32.279 km'. Kabupaten Sintang terletak 

di bagian timur propinsl Kalim&JItan Barat stau diantara 10 05' lintang utara scrta 

1°21' lintang selatan dan 110°50' bujur timur serta ] 13°20' bujur barat. Dengan 

jurnlab penduduk ±500.000 Kabupaten Sintang. Kabupaten Sintang merupakan 

wilayab perbukitan dengan luas sekitar 32.279 km2. Kabupaten Sintang merupakan 

kabupaten terbesar kedua di propinsi Kalimantan Baml setelab Kabupaten 

Ketapang.  

Secara administratif, batas Kabupaten Sintang adalab :  

a.  Utara : Serawak (Malaysia Timur) 

b.  Selatan : Kabupaten Melawi 

c.  Tunur : Kabupaten Kapus Hulu 

d.  Bamt : Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang 
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Visi dinas pendidikan Kabupaten Sintang : 

"Mewujudkan pendidikan yang bermutu, merata dan berl<:eodilan, bera:znskan  

iman dan taqwa"  

Misi :  

•. Meningkatlcan I.yonan pendidikan. 

b. Meningkatlcan fungsi manajemen pendidil<an. 

Co Meningkatkan partisipnsi masyarakat dan stakeholders pendidikan. 

Struktur organisas. dan tala kerja dinas pendidikan Kahupalen Sintang 
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Gamhar2.l 
Struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang 
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Tabid. I 
Jumlah sekolahan di kahupaten Sintang baik negeri maupun swasta • 

no Jenjang 
sekolah 

negen SWllsta total 

I SD 344 28 372 
2 SMP 56 20 76 
3 SMA 17 9 26 
4 SMK 5 5 10 
5 PT 2 2 

tota1 422 64 486 

Tabel 2.2  
Jwnlah siswa yang terdaftar di dinos pendidikan kabupaten siotang.  

No Jenjang 
sekolab 

Loki-Loki perempuan total I 

1 SD 23.115 21.080 44.195 
2 SMP 3.095 3.060 6.155 
3 SMA 1277 1449 2.726 
4 SMK 689 736 1.425 
5 PT 

tota1 28.176 26.325 54.501 

Melihat table 22 menunjuklcan bahwa masih banyak usia sekolah yang belurn dapat 

menikmati pendidikan. Keadaan ini di sebabkan karena faktor geografis Sintang 

yang tetlaiu IUBS dengan kepadatan penduduk 16 orang! km2. Jumlah pegawai 

yang tidak sesuai de.gao luasnya layonan di kabupaten Sintang merupakan salah 

satu penyebah l<ine9a pegawai kunmg maksimalterhadap layanan pendidikan di 

Kabupaten Sintang. 

1.  KiIlerja Pega...i 

Ada beberapa definisi atau batasan mengenai kinerja stau job 
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performance. sebagai dikutip oleh Moh. As'ad (2001: 47): "menurut Maier Job 

Performance ialah kesuksesan seseorang di dalam meIaksanakan suatu 

pekerjaan". Lebih tegas lagi menurut Lawler dan Porter: "Job Performance ialah 

successful role achievement yang diperoleh seseorang dari perbuatannya". Dari 

batasan-batasan tersebutjelaslah bahwa yang dimaksud dengan Job Performance 

ialah hasH yang dicapai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk 

pekerjaan yong bersongkutan. 

Roger Belows daJam Ruky Achm.d (2002: 12) kinerj••d.l.h 
"'SU2tu penilaian periodik atas nHai seorang indivirlu karyawan bagi 
organisasin~ dilakukan oleb atasannya atan seorang yang berada dalam 
posisi notuk mengamatll menilai prestasi kerjanya ,. 

Bemadin don Russel d.lam Ruky Achmad (2002: 7) bahw. kinerj. adalah 

hasH pekerjaan suatu kegiatan tertentu selama suatu pcriode tertentu. Pendapat

pendapat fentang kiDelj. di .... dapat sceara umum d.pa' ditarik kesimpulan 

bahwa dermisi kinerja mengarah kepada prestasi kerja. Jadi kinerja ialah hasil

basil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaao tertentu selama kurun waktu 

tertentu. 

Penilliian kinerja atau performance appraisal sangat penting bagi 

organisasi untuk rnenilai prestasi kerja karyawannya Pentingnya penilaian 

kinerja karyawan paling tidak ada dua yaitu untuk kepentingan karyaW8D yang 

bersangkutan dan untuk kepentingan organisasi. Bagi karyawan., penilaian ini 

memberikan umpan baHk tentang pelaksanaan kerja mereka, misalnya tentang 

kemampuan. kekurangan, potensinya dan sebagainya yang pada gHirannya 
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bermanfaat untuk perbailum Icinerja, penyesuaian Icompensasi, pengembangan 

karimya dan sebagainya. Hasil penilalan kinerja dapat dipakai sebagai 

pertimbangan untuk pengembangan keputusan., tentang berbagai hal, seperti 

kebutuhan program pendidikan dan latihan, rekJUitmen, seleksi, pcogram 

pengenalan, penempatan, sistem imbalan dan sebagainya. 

Penilaian kinerja terdirj dari tiga langkah, yaitu mendefinisikan 

pek:erjaan, menilai kinerja dan memberikan umpan blllik. Mendefinisikan 

pekerjaan berarti memastikan bahwa pimpinan organisasi dan karyawan sepakat 

tentaog tugas-tugasnya dan standar jablllan. Menillli ki:netjll berani 

meroban+diogkan kioerja aktual karyawan dengan standar yang telah ditetapkan. 

Byar.i 81; Roe (1991: 79) menjelaskan mengenai furmal penilaian kinerja 
pegawai dengan unsur-WlSUf yang dinilai meHputi : 
a. Kualitas dari pelretjaan yailu mutu hasil pel<erjaan dengan 

mempertimbongkan keakuratan ketelitian dan d8plll dipen:aya. 
b. K1Iantitas dari pekerjaan yailu jwnlah dari pel<erjaan yang bennanfaat, 

pada periode waktu sejak penilaian terakbir dibandingkan dengan 
standanlirerj. yang telah dibuat. 

c. Kerjasama yaitu sikap pegawai ted1adap pekerjaan terhadap ternan 
lrerja dan pimpinannya. 

d. Pengetahuan terhadap pel<erjaan yaitu tingkal dimana pegawai mengerti 
mengenai bennacam prosednr dari pel<erjaan dan lujuan-lujuannya. 

e. Kebandalan dari pekerjaan yang ditandai dengan keakwatan tugas dan 
pembagian waktu. 

f. Kebadiran dan ketepatan waktu yang berlcaitan dengan ealalan pegawai 
dan kemampuan berperilaku dalam peratunuJ unit kerja 

Prawirosentono (1999 : 30). mengemukakan bahwa dalam menilai kioerja 

pegawai. beberapa faktnr yang dapat dinilai adaJah pengetahuan seorang pegawai 

tentang pel<erjaan yang menjad; tanggung jawabnya, kemampuan membuat rencana 

dan jadwaJ pel<erjaan, pengetahuan tentang standar mutu pekerjaan yang 
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diisyara"tkan, kuantitas atau banyaknya volume pekeTjaan yang mampu diselesaikan, 

pengetahuan Ieknis alas pekerjaan, kemandirian, kerjasama dan kemampuan 

menyampaikan gagasan (Pmwiro Sentono, S. 1999: 30). 

Menurut Maier dalam As'ad (2ool: 63) untuk mengukur kinerja yang 

umum diaoggap kriteria antara lain: kualitas. kuantitas, waktu yang dipakai, 

jabatan yang dlpegang. absensi dan keselamatan dalam menjalankan tugas dan 

pelrerjoan. 

Gary Dessler (1997:108) menyebutk.a.n beberapa faktor kinerja yaitu: 
a.  Mum - ke<:emUItan, ketuntasan, dan dopat diterima kerja yang 

dijalankan. 
b.  Produktivitas-mutu dan efisieosi kerja yang dihasilkan dalam periode 

waldu tertentu. 
c.  Peogetahuan jabatan-ketrampilan dan informasi praktis atau teknis 

yang digunakan pads jabatan. 
d.  Kehandalan-sejaub mana seseorang karyawan tepat pada waktunya 

meninjau periode istirahat yang ditetapkan dan catatan kehadiran 
keseluruhan. 

e.  Ketidakte<gantungan-sejauh kerja dijalankan dengan sedikit alllll 
tanpa supervisi. 

Kinerja yang merupakan terjemaban dari kala Job Peiformance atau prestasi 

kerja merupakan basil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawah 

yang diberikan kepadanya dalam balas waktu tertenlll. 

Husein Umor (1998:266) menyatalran babwa prestasi kerja diukur dari  
beberapa komponen yaltu sebagoi berikut :  
.. Hasil kerja selalu berkualitas dan dapat diterima oleb sernua pihak.  
b.  Menyelesaikan pekerjoan dengan cermat dan selessi sampai nmtas. 
c.  Meoggunalam cara yang efisien guna meoingkatkan basil kerja. 
d.  Menggunakan waktu kerja dengan bail<. 
e.  Menggunakan alai kerja-alat kerja dengan baik. 
f.  Menggunakan teknik kerja yang baik dan benar. 
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g. Jika diberikan tugas barn selain tugas pokok apakah mau mengerjakan. 
h. Yakin hisamengerjakan tugas ham dengan haik. 
I. Bisa mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa banyak supervisi. 

3. MotiYasi Kerja 

Motivasi adalah : "daya pendorong yang meogakibatkan seseomng anggotB 
organisasi mao dan rela untuk menggemkkan kemampuan dalam hentuk 
keahlian atalI ketrampilan, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan 
herbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawahnya dan menunaikan 
kewajihannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan herbagai sasaran 
organisasi yaug telah ditentukao sehelumnya" Sondang P. Siagiao 
(2004:288). 

Motivasi adalah kondisi mental yaug mendorong dilakukannya suatu 

tindakao dan memberikan kekuatan yaug mengarah kepada pencapoiau kehutuhao, 

memheri kepuasan atalIpun mengurangi ketidakseimhaogan. Munaodar motivasi 

adalah " Suatu proses dimana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk 

melakukao senmgkaian kegiatan yaug mengarah ke ten:apainya tujuan tertentu. " 

(2001:323). 

Motivasi secam wourn diartikan sehagai "dorongan atau kebendak yang 

menyebabkan seseorang bertindak atau berbuat sesuatu". Dalam kaitan ini tentunya 

motivasi banya ditujulum pada pegawai yang ada dalam suatu organisasi agar 

mereka mau beke'lja keras dengan memberikan segala kemampuan dan 

keterampilannya untuk rnewujudkao tujuan o<ganisasi. Orang akan mao hekerja 

keras dengao harapan i. akan dapa! memenuhi kehutuhao dan keinginao

keinginannya dari hasil pekerjaanny. Nawawi (2003:327). 

Peterson dan Plowman seperti yaug dikutip oleh Malayu Hasibuau 
(2001:141) mengatakan hahwa orang mao hekelja karena faktor-faktor 
herikut: 
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a.  The desire 10 live, artOOya keinginan untuk hidup merupakan keinginan 
utama dari setiap orang; manusia bekeIja untuk dapat makan dan 
malum untuk dapat melanjutkan hidupny•. 

b.  The desire for posessio". artinya keinginan uotuk memiliki sesuatu 
merupakan keinginan rnanusia yang kedua dan ini salah satu sebab 
mengapa manusia mau bekerja. 

c.  The desire fUr power. aniny. keinginan alum kekuasaan mernpalum 
keinginan selangkah di atas keingirum untuk memiliki. mendorong 
orang mau bekerja 

d.  The desire fUr recognation, aniny. keinginan alum pengakuan 
meropakan jenis terakhir dari kebutuhan dan juga mendorong orang 
untuk bekerj. (Malayn Hasibuan, 2001 :93-94). 

Mengacu kepod. pendapal _ut di IlI8S, maka dapal diIudakan bahw. 

setilip orang memp\Dlyai keingiuan dan keb1ltuhan tertentu dan berusaha 

melaksanakan pekcljaan untuk mengcjar dan mewujudkan keinginan serta 

kebutuban tersebut sehingga pads akhimy. mengharapkan kepuasan dati basil kerj. 

illl. Motivasi juga merupakan sepenmgkat sikap yang mendorong seseorang untu1< 

bertindak dalam mencapai tujuannya. Motivasi ini ada di daJam diri seseorang dan 

merupabn suatu tenaga yang m<ngendalilcan pcrilaku manusi. dalam pencapaian 

tujuan. Pengertian motivasi sebagai sualu kekuatan potensial yang ada dalam diri 

seseorang, yang dapat dikembangkanny. sendiri, atau dikembangkan .leII sejumlah 

kekuatan luar yang pada intinya ber.k.isar sekitar imbalan moneter, dan imbalan non

monerer, yang dapat mempengaruhi basil kinerjanya sec"", positif atau SCCOfll 

negatif, hal mana terg8ntung pads sitUBSi dan kondisi yang dihadapi orang yang 

benangkutan (Wmardi, 2001:6) 

Pemyataan-pemyataan di atas meounjukkan bahwa motivasi adalah 

dorongan, keinginan seseonm.g, sehingga is melaksanakan sesuatu kegiatan atau 
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pekerjaan dengan memberikan yang terbaik dan dirinya demi tercapainya tujuan 

yang diinginkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisinya. Lebih !anjut 

pengertian motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan ketja seseomng. agar mereka mao bekerja sarna, bekerja efektif dan 

terintegra.si dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan (Hasibuan~ 

2001:95). 

Se5eorllllg mau bekcrja IaIrena dipengaruhi oleh suatu kekuatan, kekuatan 

yang paling besaJ merupakan tindakan yang paling mungkin dilakokan dengan 

segala daya upaya meneapai kepuasao. Motivasi bukaolab hal yang mudah, baik 

memahami apalagi menempkannya, DamWl yang jelas dengan motivasi yang tepat 

panl karyawan akan tenloroog untuk berbuat semaksimal mungkin dalam 

me1aksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan kebertwsilan. organisasi 

mencapai tujuan dan berbagai sasamnnya, kepeotiogan-kepentingan pribadi panl 

anggota orgaaisasi tersebut akan terpelihara pula. (Siagian, 2004: 286-287) 

Pendapat tersebut terlihat babwa seseorllllg yang man melakukan suatu 

tindakan, karena adanya dorongan yaitu dorongan untuk memenuhi keinginan, 

1umJpan, dan kebutubao sebingga man meJaksanakao pekerjaaa organisasi yang 

pads akhirnya akan tercapainya tujuan organisasi, sehingga dengan sendirinya 

keinginan, banopan. dan kebutuban OrllIlg ter.;ebut akan tercapa.i pula. 

Motivasi dapat dilempatlcan sebagai bagian yang fundamental dari kegiatan 

~emen sehingga sesuatunya dapa! ditujukan kepada pengaraban potensi dan 

daya manusia dengan jaJan menimbuIkan, menghidupkan dan menumbuhkan 
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tingkat keinginan yang tinggi serta meningkatkan antusiasme kebeTsamaan dalam 

menjalankan tugas-tugas perorangan maupun kelompok dalam organisasi. Pendapat 

tersebut dBpat dinyalllkan bahwa motivasi meropakan bugian integral dari kegiatan 

organisasi di dalam proses pembinaan, pengembangan dan pengarahan sumber daYB 

manusia daJam suatu organisasi (Zainun, 1989:43). 

MenUlUI Hasibuao (2001:97) """ara khusus tujuan mOlivasi adalah: 
a. mendorong gairah dan sernangat kerja karyawan. 
b. meningkatkan moml dan k.epuasan kerja karyawan. 
c. meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 
d. mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perosahaan. 
e. meningkatkan kedisiplinlUl dan menurunkan tingkat ahsensi karyawan. 
f. mengefektitl<.an pengadaan karyawan. 
g. menciplakan so...... dan hubungan kerja yang haik. 
h. rneningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. 
i. meningkatkan tingkat kesejahteraan karyawan. 
J. mempertinggi rasa tanggungjawab karyawan terhadap tugas-logasnya. 
k. meningkatkan efisiensi penggunaan alat-a1at dan bahan buku. 

peogertian eli alas menjeJasIah bahwa dengan memberikan IllOlivasi yang 

tepa!, para karyawan akan terdorong untuk berboat semaksimal mungkin daJam 

melaksanakan tugasnya, dan is meyakini bahwa de:ngan keberhasilan orgarusasi 

mencapai lojuan dan berbagai sasanumya, kepentingan-kepentingan prihadinya 

akan leIpelihara pula. Lebih jelasnya bahwa doroogan atau motivasi itu herupa 

kebutuhan yang timbul daJam diri karyawan yang harus dipenuhi dengan cara 

hekerja. 

Setiap manusia mempunyai needs (kebutuhan, dorongan dan fakto' hakiki, 

disebabkan olell keadaan luar), yang pemuneulannya sangat tergantung dari 

kepentingan individu. Abraham H. Maslow mengembangkan leOri tentang 

18 

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



bagaimaoa semU8 motivasi saling berkaitan. Abraham H. Maslow menyebut 

leorinya sebagai "hitarid kebutuhan". Kebutuhan ini mempunyai linglcat yang 

berbeda-heda. Ketika satu lingkat kebutuhan terpenuhi atau mendominasi, orang 

tidak lagi mendapat morivasi dari kebutuhan tersebut. Selanjutnya orang akan 

berusaha memenuhi kebutuhan linglcat berilwlnya. 

Menwut Maslow manusia mempunyaijive hierarchy ofneeds (5 tinglcatan 

atau hirarki kebutuhan), yoitu: 

I Need/oT selfactuali:zaJiort•  

Social needs 

Softly needs 

Physiological ofneeds 

Gambar22 
Piramid hirarki kebutuhan manusia Maslow 

1) Physiological ofneeds (Kebutuhan fisiologis), kebuluhan yong dasariah, 
misalnya rasa lapar, haus, tempat berteduh, seks, tidur, oksigen. dan 
kebutuhon jasmani lainnya. 

2) Safely needs (Kebutuhan aIcan IllSIl amon), mencalrup anlara lain 
keselamBtan dan perlindungan terhadap kerugian fisik dan emosiona1. 

3) Social needs (Kebutuhan sosial), mencalrup kebutuban aIcan rasa  
memiliki dan dimilill, kasib sayang, diterima-baik, dan persahabatan.  

4) Esteem needs (Kebutuhan aIcan penghargaon), mencakup faktor  
penghormatan internal seperti harga diri. otonomi, dan prestasi; serta 
fiIktor eksremaJ seperti status, pengakuan, dan perhatian. 

5) Need for selfocl1lO1ization (Kebutuhan aIcan aJrtualisasi diri) mencalrup 
hasrat untuk Makin menjadi din sepenuh kemampuannya sendin. 
menjadi spa soja menurut kemampuannya. (Manullang, 2006:173). 
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Kebutuhan-kebutuhan yang pertama dan kedua diklasifJkasiJuln sebagai 

kehutuhan primer, sedangkan kebutuhan-kebutuhan ketiga, keempat dan kelima 

dildasifikasikan sehagai kebutuhan sekunde,. 

Bagaimana identifikasi atas tiap kehutuhan di alas dan dampaknya terhadap 

molivasi yang mempengaruhi kinerja individu dalam urganisasi akan dijelaskan 

dalam betikumya. 

I). KeboItab.. Fisiologis 

a). Ideotilikasi KebDtabaD Fisiolugis 

Kebutu.han fisioJogis adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar 

untuk rnempertabankao bidupnya secara fisiko yaitu kebutuhan akan 

makanan, minmnan. tempat tinggal, seks, tidur, istirahat, dan udara. 

Seseonmg yang meogalami kekunmgan makanan, harga diri, dan cinta, 

pertama-tama akan meocari makanan terlebib dohulu. Bag; orang yang 

herada dalam keadaan lapar bemt dan membahayakan, tal< ada mina! lain 

kecuati makllll8ll Bagi masyarakat sejahlerD jenis-jenis kebutuhan ini 

umumnya relab terpenuhi. Kelika kebutuhan dasar ini rerpuaskan, dengan 

segera kebutuhan-kebutul lain (yang lebib tinggi tingkalllya) akan 

muncul dan mendominasi perilaku manusia. Tak teragukan lagi bahwa 

kebutuhan fisiologis ini arlalab kebutuhan yang paling kuat dan meodesak. 

lni berBrti bahwa pads diri manusis yang sangat. merasa kekurangan segala

galanya daium kebidupannya, besar sekali kernungkinan bahwa motivasi 

yang paling besar ialab kebutuhan fisiolog;s dan bukan yang lain-lainnya. 
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Dengan kata lain, seorang individu yang melarat lc.ehidupannya, mungkin 

sekali akan selalu tennotivasi oleh kebutuhan-kebutuhan ini. 

b).  Aplikui Ma...jemeD 

Pertama-tama horus sclalu diingat hahwa hagi orang yang sangat kelaparan, 

tidal< ada perbatian lain keenali makanan. Seorang pemimpin atau manajer 

jangan herbarap !erlalu banyal< dari Iulryawan yang keJaparan. Berheda dari 

kebutuhan-kebutuhan tingkat herilrutnya, kebutuhan pokok ini hanya bi.. 

dipeuuhi oleh pemicu kekurangannya. Rasa Ispar hanya dapa! dipuaskan 

dengan makanan. Jaogan herbarap hahwa Dasibat dan petuah saleh dapat 

memuaskannya. Maslow menggambarkan bahwa bagi manusia yang selalu 

dan sangat kelaparan atau kehausan, utopia dapa! dinunuskan sebags; suatu 

tempat yang penuh makanan dan minuman. Ia cenderung berpikir bahwa 

seaodainya makaoaouya terjamin sepanjang hidupnya, malta sempurnalab 

kehabagiaanDys. Orang seperti itu hanya hidup untuk makao ..js. Untuk 

memotivasi kinerja karyawan seperti ini, tentu saja makanan solusinya. 

Tunjangan ekstra untuk konsumsi akan lebih menggerakkan semangal kClja 

orang seperti ini dibandingkan dengan nasebat tentang integrilas individu 

dalam organisasi. 

1). Keb.t1Iha. _ Am•• 

8). Identifiltasi Kebutuban Rasa Aman 

Segera selelab kebutuban dasari terpuaskan, muncullab apa yang 

digambarkan Maslow sebagai kebutuhan ak:an rasa aman stau 
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keselamatan. Kebutuhan ini menampilkan diri dalsm kategori kebutuhan 

akan  kemanlapan., perlindungan, kebebasan dan rasa takut, cemas dan 

kekalutan; kebutuhan akan struktur, ketertiban, hokum, hatas-hatas, don 

sebagainya. Jib hal-hal itu tidal<. ditemukan mw ia akan menjadi cemas 

dan merasa tidak aman. Orang yang metaS8. tidak sman memiliki 

kehutuhan akan keteraturan dan stabilitas serta akan berusaha keras 

menghindari bal-ha1 yang bersifat asing don tidal< diharapkan. 

b).  Aplikasi Maaajemen 

Dalam kooteks perilaku kinelja individu dalam organisasi, kebutuhan 

akan rasa aman menampilkan diri dalam perilaku preferensi individu akan 

dunia kelja yang adem-ayem, aman, tertib, taat-hukum, teratur, dapat 

diandalkan, don di mana tidal< terjadi hal-hal yang tak disangka-sangka, 

kaoau, kalut, atau berbohaya. Untuk dapat memolivasi karyawannya, 

seorang manajer haros memabami apa yang menjadi kebutuhan 

karyawannya. Dila yang mereka butuhkan adalah rasa &man daIam kelja, 

kinelja mereka akan termotivasi oJeh tawaran kesmanan. Pemahaman 

akan tingkat kehatuhan in; juga dapat dipakai untuk menjelaskan 

mengapa kary.awan tertentu tidak suka inovasi barn dan cenderung 

meneruskan spa yang telah beJjalan. Atau dipakai untuk memahami 

mengapa orang tertentu lebih benuti menempuh resiko. sedangkan yang 

lain tidal<. DaIam organisasi, kita seringkali mendapati perilaku individu 

yang berusaha mencari ba_hatas perilaku yang diperkenankan 
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mencakup kebutuhan akan rasa memiliki-dimiliki. saling percaya,. cinta,. 

dan kasih sayang akan menjadi motivator penting bagi perilaku. POOa 

tingkat kebutuhan ini, dan belum pemah sebelumnya, orang akan sangat 

merasakan tiadanya sahab~ kekasil:t, isteri, suam~ atau anak-anak. Ia hans 

akan relasi yang penuh arti dan penub kasih deogan orang lain pads 

umumnya. la membutubkan terutama tempat (peranan) di teogah kelompok 

atau Iingkunganoya, dan akan berusaha keras untuk meneapai dan 

mempertahankannya. Orang di posisi kebutuhan ini bahkan mWlgkin telah 

lupo bahwa tatkaIa masib memuaskan kebutuhan akan makanan, ia pemah 

meremebkan cinta sobagai bal yang tidak nyata, tidak pedu, dan tidak 

penting. Sekarang ia akan sangat merasakan perihnya rasa kesepian itu, 

pengucilan sosial, penolakan, tiadanya keramahan, dan keadaan yang tal< 

menentu. 

h).  Apllkasl Ma.ajeme. 

Individu dnlam organisasi menginginkan dirinya tergolong pads kelompok 

tertentu. Ia iogin berasosiasi dengan rekan lain, dite~ berbagi, dan 

meoerima sikap penahahatan dan aeeksi. Walaupun banyal<. manajer 

dewasa ini memahami adanya kebutuhan demikian, kadang mereka secara 

keliru menganggapnya sebagai ancaman bagi organisasi mereka sebingga 

tindakan-tindakan mereka disesuaikan dengan pandangan demikian. 

Organisasi atau perusabaa. yang terlalu tajam dan jelns membednknn 

pusisi pimpinan dan bawahan seringkali mengabaikan kebutuhan karyawan 
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akao rasa memiliki (sense ofbelonging). Seharusnya karyawan pada level 

kebutuhan ini dimotivasi untuk memiliki rasa memiliki atas misi dan visi 

organisasi dan menyatukan. ambisi personal dengan ambisi organisasi. 

Antam pengembangan pribadi dan organisasi mempunyai hubungan 

resiprok yang hasilnya dimsakan secara timbal balik. 

4). Kebutuban akan Pengbargaan 

a). ldenlifibai Ke....tuban aka. Peogbnrgnan 

Menurut Maslow, semua orang dalam masyara!cat (kecuali beberapa kasus 

yang patologis) mempunyai kebutuban atau rneogiDginkan peoilaian 

terhadap dirinya yang mantap, mempuoyai dasar yang kual, dan biasanya 

bemtutu tinggi, akao rasa honna! diri atau harga diri. Kamuutya, Maslow 

membedakan kebutuban ini menjndi kebutuban akao pengbargaan secara 

internal dan ekstemal. PertBma (internal) mencakup kebutuban akan horg> 

diri, kepercayaan diri, kompetensi, penguasaan, k.ecukupan, p.restasi, 

ketidaktelgantungan, dan kebehasan (kemenlekaan). Kedua (ekstemal) 

menyangkut pengborgaan dnri orang lain, presti><, pengakuan, penerimaan, 

ketennran, manaba~ perbatian, kedudukao, apresiasi atau noma baik. Orang 

yang memiliki cukup borga diri akao lebih percaya din. Dengan demikian 

is akao lebih berpotensi dan produldif. Sehalilmya harga diri yang kurang 

akao menyebahkan rasa reodeb diri, rasa lidol< berdaya, bohkan rasa potus 

... serta periloku yang neurotik. Kebehasan atau ken1erdekaan pada tingkat 

kebutuhan ini adaloh kehutuhan akao rasa ketidokterikatan oleh hal-bal 
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yang menghambat perwujudan diri. Kebutuhan ini tidak bisa ditukar 

dengan sebungkus nasi goreng atau sejumlah uang karena kebutuhan akan 

hal-hal itu telah terpuaskan. 

b). ApUkasi Manajemen 

Tidak: jamog ditemukan pekerja di level maoajcrial memutuskan untuk. 

mengundurkan diri dari pekeljaannya. Ada apa gerangan? Apakah 

kompensasi gajinya tidak memuaskannya? Ternyata tidak selamanya uang 

dapat memotivasi perilaku individu dalam organis3si. Dari semua indikasi 

yang terdata, tampaknya organisasi yang menyaodarkan peningkatan 

kinelja karyawao mereka pada aspek finansial, tidak memperoleh basil 

yang dihanlpkan. Bonar bahwa uaog adaIah salah satu alat motivasi yang 

kuat, retapi peoggunaannya haros disesuaikan dengao p<rsepsi nilai setiap 

karyawan. Individu tertento pada saat dan kondi.i tertento baraogkali tidak 

Iagi merasakan uaog sebagai penggerak kinelja. 

Ketimbang uang, individu pada level ini lebih membutuhkan tantangan 

yang dapat mengeksplorasi poIen.i dan bakat yang dimilikinya. Tidak 

mengbenmkan bahwa sejumlah toP manajer tiba-tiha mengundurkan diri 

ketika memsa tidak ada lagi tantangan dalam perusahaan tempat mereka 

bekeJja. Keinginan atau hasrat kompetitif untnk menoojol atau melampaui 

orang lain boleh dikatakan sebagai ·sifat universal rnanusia. Kebutuhan 

akan pengbargaan ini jika dikelola dengao tepat dapat menimbulkan kinelja 

organisasi yang lulU' biasa. Tidak seperti halnya kebutuhan-kebutuhan di 
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tingkat lebih ""'dab, kebutuban akan penghargaan ini jarang sekali 

teJ]lOnubi secora sempuma. Napoleoo Bonaparte (William A. 

Cohen,200S:288) ketika memberikan mendali yang cocok, mengatakan 

''Mengagumkan sekali apa yang di lakukan orang-orang untuk hal-bal keeH 

seperti ini". 

!). Kebutuba. akaa Aktualisasi Diri 

a). ldenlif'- Kebnl1l.an Aktualisui Dirt 

Menurut Maslow, setiap omng hams berkernbang sepenuh kemampuannya. 

Kebotuban manusia untuk bertumbuh, berkemhaog, dan mengguoakan 

kemampuannya disebut Maslow sebagai aktualisasi diri. Maslow juga 

menyebut aktualisasi diri sebagaj basrat untuk makin menjadi diri sepenub 

kemampuan sendiri. menjadi spa menurut kemampuan yang dimiliki. 

Kebutuban akan aktualisasi diri ini biasanya rnuncul setelab kebutuban 

akan cinto dan akan penghargaan terpuaskan secara rnemadai. Kebutuban 

akan aktualisasi dirt ini merupakan aspek terpenting dalam teori motivasi 

Maslow. Dewasa ini bahkao sejwnlah pemikir menjadikan kebutuhan ini 

.sebagai titik tohlle prioritas untuk memmpa manWlia berlc.epribadian unggul. 

Belakangan ini moocul gagasan tentang perlunya jembatan antBra 

kemampuan majanerial secara. ekooomis dengan kedalaman spiritual. 

ManajeT yang diharapkan adalab pemimpin yang bandal tanp. melupakan 

sisi kerohanian. DaJam konteks ini, piramida kebutuhan Maslow yang 

berangkat dari titik tolak kebotuban fisiologis hingga aktualisasi diri 
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diputarb.\ikkan. Dengan demikian perilaku organisme yang dih"",pkan 

bukanlah perilaku yang rakus dan terns-meneros mengejar perouasan 

kebutuhan, melainkan perilaku yang lebih suka memabami daripada 

dipabam~ memberi daripada menerima D.lam makalab ini, gagasan 

aktuaIisasi diri akan mendapal sorotan lebih luas dan daJam sebelum masuk 

dalam pembahasan penerapan teori. 

b).  ApIikaoi Maaajemeu 

Pada tingkat puncak hi=ki kebutuhan ini, tidak bany.k yang dapa! 

dika1akan tentang bagaimana can memotivasi individu pada level ini. Bagi 

orang-orang yang dikatakan telah mencapai kernatangan psikologis ini. 

disiplin diri relatif mudab sebab spa yang ingin mereka lakukan sej.lan 

dengan apa. yang mereka yakini benar. Nilai-niJai dan tindakan mereka 

didasarkan pada spa yang nyata bogi merelta, bukan pada spa yang 

dikatakan orang lain. kepada mereka Bila pada level kebutuban 

sebelumnya, individu biasa dimntivasi olelt kelrurangan, orang yang 

matang ini terutama dimotivasi oleh kebutuhannya untuk mengembangkan 

serta mengaktu.lisasikan kemampuan-l<emampuan dan kapasitas

kapasitasnya secara penuh. Bahkan menunrt Maslow, istilah motivasi 

korang tepal1agi untuk ditelllpkan pada kebanyakan orang yang berada di 

tahap  aktualisasi diri. Mereka itu amat spontan, be:rsikap wajar, dan apa 

yang mereka lakukan adaJab sekedar untuk mewujudkan diri; sekedar 

pemenuhan. hidup sebagai manusia. 
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Untuk 5031 pertama, jll1lktisi teori Maslow akan mengatalam tingka' 

kebutuhan te.rendah yang belum terpenuhi yang akan merangsang perilaku 

karyawan dalam organisasi. 

David McClelland (Achmad Purwono, 2007 : 17) mengosulkan ligo molif 
kebutuhan, yakni: 
"afiliasi (sama dengan kebutuhan sosiaJ Maslow), kekuasaan (keinginan 

untuk mempengaruhi dan mengendalikan orang Jain). dan. pencapaian 
~i (keinginan untuk memenubi kegiatlll yang beroilai). " 

McClelland tidak mengatahn bahW8 ketiga motif itu berada dalam hirarki 

yang sama daJam diri setiap OI8Dg. la mengusulkan babwalebib dari satu kebutuhan 

dapa! menjadi dominan pada saat yang sama. Dengan semakin hanyaknya 

organisasi yang tumbuh dan berlrembang di masyorakat dan makin mendaJamnya 

pemahaman tentang pentingnya unsur rnanusia dalam kehidupan organiSWiional, 

leon klasik Maslow semakin disempumaklm dan babkan mengolami kureksi. Hal 

ini karena berdasarkan pengaJaman, menunjukkan bahwa usaha pemuasan berbogai 

kebutuhan manusia berlangsung secara simultan. Artinya sambH memuaskan 

kebutuhan-kebutuban fisH<, seseorang daJam waktu yang belSllJDoan ingin 

menikmoti rosa aman, memsa dibargai, memmukan ternan serta ingin berkernhang. 

Deugau demikian dopal dikotakan bahwa lebib tepal apabila berbagai 

kebutuban manusia digolongkan sebagai rangkaian dan bokan sebogoi hierur\d. 

Dalarn hubungan ini. maka.: 

1. Kebutuhan yang satu saat sudah terpenuhi sangat mungkin akan timbol lagi di 

woktu yang akan dotang. 

2. Pemuasan berbogai kebutuhan tertentu, teruWna kebutuban fisik, bi.. bergeser 
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dan pendekatan kuantitatif menjadi pendekat8n lrualitatifdalam pemuasannya. 

3.  Berbagai kebutuhan tersebut tidak akan mencapai "titik jenuh", dalam arti 

tibanya sualu kondisi daIam mana seseorang tidak lagi dapat berbuat sesuatu 

dalam pemmuhan kebutuban itu. 

Ilmuwan lain yang diakui telah memberikan kontribusi penting dalam 

pemaluunan motivasi para karyawan adalah Herzberg. Herzberg mengembangkan 

teori "Model dua faktor" dari motivasi, yaibl faktor motivasional dan. faktor higine 

atau pemelibaraan 

Herzberg (Hani Handoko, 2003 : 259) teori "Model dua fakror" dari 
motivasi, yaitu 
"faktor motivasional dan faktor higine atau pemeliharaan."Faktor 
motivasional odalah pendorong berprestasi yang ber>ililt intrinsik atau 
hakiki, yang attinya bersumber dari daIam diri seseorang. Sedangkan faktnr 
higine atau filktor kesihatan adalah lilktor-lilktor yang ber>ifat elcstrinsiA:, 
yanS artinya bersumber dari Iuar diri seseontllg, misalnya dari organisas~ 
tetapi turut menentukan perilaku seseorang daIam kehidupan kekaryaannya". 

- Herzberg ( Ainon Mohd, 2005:117). yanS tetgolons sebapi 

faktor motivasional antara lain iaJah "pekerjaan seseorang, keberhasilan yang 

diraih, ke!>eiUp81an tumhub, kemarnpuan dalarn karler dan pengakuan orang lain". 

Sedangkan filktor-filktor higine atau pemeliharaan mencakup antara lain status 

seseorllDS daIam OIJllIIIisasi, huhungan karyawan dengan atasannya, huhungan 

seseorang dengan rekan-rekan sekerjanya, teknik penyeliaan yang diterapkan olob 

para penyelia, kebijaksanaan organisasi, sistem administmsi daJam organisasi, 

kondisi k.erja dan sistem imba.lan yang berlaku. 

Faktor-filktor yaDH rncnimbulkan kepuasan kerja (Motivator) roencakup is; 
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yaitu: 

1.  Need.for Achievement (kebutuhan berprestasi) 

Need for Achievement mernpakan kebutuhan untuk mencapai sukses 

(keberbasilan) dalam hidupnya, tennasuk dalam pekerjaannya. Dalam 

kehidupan orgaoisasiooal. kebutuhan untuk meocapai sukses ini, tercennin 

adanya dorongan uotuk memih presrnsi sesuai standar yang telah ditetapkan 

2.  NeedJtw Affiliation (kehu1uhan keanggotaan). 

NeedfOr Affiliation mernpakan kebutuhan akan situasi pe!'S3hahatan dan 

kebangatan dalam interaksi dengan onang lain dalam organisasi. baik orang lain 

ito meropakan ternan sekerja, bawahan maupun atasannya. Kebutuhan akan 

afiliasi biasanya diusahakan agar terpenuhi melalui kerja sarna dengan orang 

lain 

3.  Needfor Power (kebublhan akan kek"a....). 

Need for Power merupakan kebutuhan uotuk menguasai dan mempengaruhi 

orang lain. Kebutuhan ini menyehahkan orang yang ber1l8Ilgkutan tidak atau 

kurang memperbalikan perasaan orang lain (As'ad, 2001: 52). 

Motivasi adalah segala sesuatu yang mendorong seseorang atan sesuatu 

yang menimbulkan dorongaD untuk mencapaJ tujuan. Motivasi dalam penelitian 

ini diukur dengan indikator: 

a.  Kebutuhan pokok 

KebubIhan polwk bagi manosia (ba.ic needs), dan oleh karena ito kehublhan 

in! masih bersifat kebutuhan fi.ikikebendaan. Kebutuhan akan pangan (makan), 
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sandang (pakaian), dan papan (perumahan) adaIah manifestasi dari kebutuhan 

pokok fisiologis dari setiap manusia. Dengan meningkatnya kemampuBn tenaga 

ketja dihampkan akan meningkatkan efesiensi kerja, yang berarti produk1ivitas 

meningkat. Meningkatnya produktivilas kerja mw pemenuhan akan kebutuhan 

fisik karyawan akan terjamin dengan bail<. SeoDlIlg peketja menginginkan agar 

pengbasilannya dapat digunakan untuk mencapai kehidupan yang Iayak, bahkan 

Icbib dari itu scmua kebutuhan dasamya dapat terpenuhi melalui kompensasi 

yang diterima. Karyawan dengan menerima kom?eJ1.Sasj dim3ksudkan untuk 

dapat memenuhi kebutuhan secara minimal, misalnya kebutuhan akan makan, 

pakaian, dan perumahan. Sikula (19g9:281) mengurajkan bahwa istilah 

remtmeration atau sistem penggajian mengandung pengertian suatu 

pengbargaan (reward), pembayanm (payment), alau penggantian biaya 

(reimlnusement) sebagai imbalan kerja Wan balas jasa. Renumeral;on lazimnya 

berupa upah (wages) alau gaji (salary). Pengertian upah sering ditujukan bagi 

pekerjan opemsional, sedangkan gaji dipenmtukkan bagi karyawan. Mengenai 

pemberian upahlgaji sebagian pendapat membagi alas; pembayaran upah 

berdasarl<an satuan basil ketja, dan pembay8l1lIl gaji berdasarl<an satuan waktu. 

b. Kebutuhan keamanan 

K<:seIamatan dan keamanan kerja merupakan kebutuhan fundamental bagi 

manusia bahkan kadang-kadang lebib penling dari upah alau kesempatan untuk 

maju. Keselamatan ketja dalam hal ini merupakan keselamatan pekerja yang 

berkaitan dengan mesin, pesawat. alat-alat kerj&, bahan dan proses 
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pengolahannya, landasan tempat ketja dan lingkungannya serta cara-carn 

melakukan pekerjaan. Oleh karena itu para pekerja perlu mendapatkan 

perlindungan keselamatan urja dalam menjalankan tugasnya guna 

meningkatkan produksi dan produktivitas. Keselamatan dan keamanan pekeIja 

bahwa sebailmya seliap perusahaan berosaha agar usahanya staml, dengan 

kestabilan maka masa depan perusabaan akan teIjamin. Perusahaan yang 

usahanya tidak stabil akan menimbulkan keeemasantkekhawatinln para 

karyawannya. Pegawai-pegawai mungkin khawatir memikirkan tentang kapan 

saatnya mendapat gilinon antuk dipeeol. 

c. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial secara loon!is adaIab kebutuhan akan cin1ll, pen;ahabatan, 

perasaan memiliki dan diterima kelompok, kekel~ asosiasi. Sedangkan 

secara lefapan adalah, kelompok-kelOlllpok formal, kegiatan - kegiatan yang 

disponsori perusahaan. acma-acara peringatan (Hani Handoko, 2003: 258). 

Manusia sebaga.i makbluk sosial mernbutuhkan persababatan, antuk ito maka ia 

akan melakukan hubungan dengan teman-temannya. Seorang karyawan yang 

mengalami kehidupan keluarga tidak babagia, pekerjaan akan memberikan 

bagian tenebut di dalam memuaskan kebutuhan sosial mereka Kebutuhan 

sosial m....pakan yang diakui oleh lingkangannya, penerimaan ternan sejawat., 

kesempatan dalam DlBSyarakal." Kebutuhan susial juga dapat diartikan karena 

manusia tergBDtung sato sama lain, maka tenlapat belbagai kebutuhBD yang 

hanya bjsa dipuaskan, jib masing-masing individu ditolong atau diakui orang 
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lain ". (Hasibuan, 2005 : 94 ) 

d.  Kebutuhan prestasi 

Perasaan bangga alas pribadi atau prestasi yang dicapai merupakan salah saw 

bentuk kepuasaan manusia. Dalam bal pemberian penghargaan sebaiknya 

diperbatikan keadaan sosial ekooominya. Berikanlab penghargaan kepada para 

karyawanl pegawai yang berprestasi. Penghargaan itu dopat berupa pengakuan 

yang kemudian disenai badiab, kenaikan gaji, kenaikan pangkat. pemindaban 

posisi yang lebib disukai dan sebagahlya. Kebutuban akan harga 

diri/peoghonnatlln lebib ber.iifut individual atau merincikan prihadi ingin dirinya 

dihargai stau tlihonnati sesuai dengan kapasitasnya (kedudukannya), sebaliknya 

setiap prihadi tidak ingin dirinya dianggap lebih rendah dari ocang lain. 

Mungkin secara jabaJan lebih rendah tetapi secara manusiawi setiap individu 

(pria maupun wanilB) ridak ingin direndabkan. 

e.  Kebutuhan aktualisasi diri 

AktuaIisasi d.iri adalah kebutuhan pemenuhan diri, untuk mempergunakan 

potensi diri, pengembangan diri dan melakukan apa yang paling cocok so"" 

menyelesaikan pekerjaannya sendiri Sukanto Rekso Hadiprodjo dan Hani 

Handoko (2003: 265).Aktualisasi diri secara instrinsik dalam rangka memenuhi 

kebatuhan pertumbuhan seperti keberbasilan, keablian, serta aktualisasi diri 

dapat dilakukan melalui perencanaali kembali pekerjaan yang lebib besar yang 

mencalrup variasi kecakapan yang lebih JUBS 
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4.  Kepaasan Korja 

Menyadari betapa pentingnya srti kepuasan kerja bagi seseorang. maka 

hendaknya sedapat mungkin perusahaan memberikan kesempatan seluas-luasnya 

kepada karyawannya untuk memperoleh kepuasan kerja. HoweH dan dipboye 

dalam Munandar (2001 :350) memandang kepuasan kerja sebagai hasi] 

keseluruhan dari derajat rasa sub atau tidak sukanya tenaga kerja tcrhadap 

berbagai aspek dari pekerjaannya, dengan kala lain lcepuasan kerja 

mencerminkan sikap tenaga keJja terhadap pekerjaannya. 

MenuNl Vroom dalam A,'ad (2001 :62) bahwa kepuasan kerj. adalah 

merupakan penilaian dari pekerja yaitu seberapa jauh pekerjaannya secara 

keseluruhan memuaskan kebutuhannya. Dalam hal kepuasan kerja As'ad 

(2001:63) memberi balasan ,ebaga; berikul: kepuasan kerja adalah perasaan 

.."""ang terlladap pekerjaan. 

MenUNl Robbin' (1996:132) kepua,an kerja pada da"""ya merupakan 

hal yang bersifat individual. artinya tingkat kepuasan kerja dari masing-masing 

individu berbeda satu dengan yang lainnya sesuai dengan sistem yang berlaku 

pada dieioya. Karyawan yang terpenuhi kebutuhan tersebut diharapkan merasa 

puao dongsn spa yang mereka dapatkan dari peNSllhaan dan bekerja dengan bail< 

sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja. mengurangi tingkat absensi 

serta terjadinya perputaran tenaga kerja antar departemen otau intansi. 

Atas dasar pendapat tersebut di atas, penuJis menarik kesirnpulan bahwa 
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kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif dad individu terhadap pekerjaanya 

yang menyangkut segi sosial ekonomi, sosial psikologis, maupun kondisi 

lingkungan serta basil pekerjaan itu sendiri. 

Berbagai pengarub kepuasan kerja dikemukakan oleh Robbins (1996:134) 

a.  Produktivitas 

Kebanyakan penelitian tentang kepuasan produktivitas menggunakan 

rancangan penelitian yang tidak <lapat membuktikan sebab-akibat. PeneJiti 

yang mengontrol kemungkinn ini menunjukkan kesimpulun yang lehih valid, 

yaitu bahwa produktivitas membawa kepuasan dati pada sebaliknya. Jika 

seorang karyawan melakukan pekerjaan yang baik, pada hakekatnya 

karyawan akan merasa senang.akan hal itu. Sebagai tambahan, organisasi 

memberikan imbalan atas produktivitas. Tingginya tingkat produktivitas 

seorang karyawan capai akan meningkatkan verbal recognition, jumlah gaji 

dan kemungkinan promosi-promosi. Imbalan-imbalan di atas akan menaikan 

tingkat kepuasan kerja seorang karyawan 

b.  Angka ketidokhadiran 

Terdapat bubungan yang negatif antara kepuasan dan angka ketidakhadiran, 

dimana tentu saja masuk akal jika lca.ryawan yang tidak puas akan lebib suka 

kebilangan pekerjaaanya. Namun fabor lainnya mempunyai pengaruh pada 

hubungan ini dan dapat menurunkan koefisien korelasi. 

c.  Angka turn over ( keluar) 
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Kepuasan yang seema negatif ada hubungan dengan turn over. dan 

korelasinya lebih kuat dari pada yang ditemukan pada ketidak hadiran. 

Faktor lain seperti kondisi pasar tenaga kerja, harapan akan kesempatan 

kerja.,altemBlif dan lamanya masa jabatan di dalam organisasi merlJpakan 

pembatas yang penting bagi seomng karyawan ull1:llk mengambil keputusan 

meninggalkan pekerjlWl. Buleti menunjukkan bahwa variabel yang penting di 

daJaro hubungan kepuasan dengan /urn over odalah tingkat ponampiJan kerja 

karyawan lebih jelasnya tingkat kepusan kerja kurang begitu penting un!Uk 

memprediksikan turn uver pada karyawan yang memilild penampilan kerja 

yang baik. Karena organisasi akan sungguh-sungguh berusaha 

mempertabanlam karyawan te""""'t Mereka mendapatkan kenaikan gaji, 

puji~ pengakuan. bertambahnya kesempatan promosi dan seterosnya. 

Dengan demikian kita dapat mengira bahwa kepuasan kerja mempunyai 

pengarob yang Iebih penting pada karyawan yang memiliki penampilan kerja 

yang baik untuk tetap tinggal di organisasi dari pada k:aryawan yang 

mempunyai penampilan kerja buruk. Tanpa memperhatikan kepuasan kerja, 

karyawan yang mempunyai penampilan kerja yang bailt akan telap linggal di 

organisasi karena mereka menerima pengakuan, pujian dan di organisasi 

serta imbabm lainnya yang menjadi alasan hagi mereka untuk tetap tinggal. 

Winardi (200 I:86) mengungkapkan heberapa faktnr yang dipengarohi 

kepuasan kerja antara lain : 
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a.  Peningkatan produk 

Seorang karyawan yang merasakan kepuasan dalam kerja akan tennotivasi 

untuk mencapai hasil produk sebanyak mungkin. secepat mungkin, sebalk 

mungkin. Hal ini pada akhimya akan meningkatkan produktivitas kerja yang 

sangat berguna bagi perkembangan organisasi. 

b.  Absensi berklmU1g 

Seorang karyawan ya.ng merasakan kepuasan dalam kerja akan merasa 

bertanggung jawab terhadap tugas dan rekan kerjanya yang lain. Karyawan 

menjadi lebih rajin untuk masuk kerja dan tingkat absensi makin berkurang. 

c.  Kecelakaan kerja dapat diminimalisir 

Seorang bryawan yang merasakan kepusan kerja akan lebih mencintai tugas 

yang dihadapinya. KMyawan tersebut akan berlatih untuk hati-hati, cennat, 

tanggung jawab. sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja dapat 

diminimalisir. 

d.  Keinginan keluar I pindah kerja berkurang 

Seorang bryawan yang merasakan kepuasan kerja akan merasa did sebagai 

bagian dari organisasi lempat karyawan tersebut bekerja. Rasa saling 

memiliki ioi akan memuogkinkan Keinginan keluar I pindah karyawan 

menjadi semakin berkurang. 

Aspek-sspek kcpuasan kerja menurut Munandar (2001:357) terdiri dari 

lima aspek. Aspek- aspek '""",but adalah sebagai berikut : 

a.  Gaji 
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Rekan kerja dalam kelompok menjadi sumber kepuasan karyawan lerutarna 

jika anggota ke]ompok diberi kesempatan untuk berhubungan satu dengan 

yang lainnya. Oleh sebab itu, sangat dirnungkinkan bahwa karyawan yang 

tidak mempunyai kesempatan untuk. mengadalum hubungan sosial yang erat 

alum rnerasa babwa pekerjaan tersebut tidak memuaskan. 

Menurut Robbins (1996:135) aspek- kepuasan kerja terdiri dari:. 

a.  Kelja yang secara mental menantang 

Karyawan cendenmg lebih menyuku.i pekerjaan-pekerjaa yang memberi 

mereka kesernpata.n untuk mengguDalum ketrampilan dan kemampuan 

menawarkan beragam tugas, dan umpan balik mengenai betapa baik 

karyawan tersebut.bekerja. karateristik inimembuat kerja secara mental 

menantang. Pekerjan yang terlalu kurang menantang menciptakBn 

kebosanan. tetapi yang terlalu banyak menantang menciptakan frustasi dan 

perasaan gagal. Pads kondisi tantangan yang sedang, kebanyalum karyawan 

alcan mengalami kesenangan dan kepuasan.. 

b.  Ganjaran yang pantas 

Karyawan menginginkan sistem upab dan kebijaksanaan promosi yang 

mereka persepsikan sebagai adil, tidak kembar arti dan segaris dengan 

penglwapan mereka. Bil. upub dilihat sebag.i adil yang didasarkan pad. 

tuntutan pekeljaan, tingkat kettampilan individu, dan standar pengupahan 

kOIDunitas, .k:emungkinan besar alum dihasilkan kepuasan. Begitu pula 

dengan kebijaksanaan promosi, karyawan berusaha mendapatkan kebijalum 
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dan praktik promosi yang adil. Promosi memberikan kesempatan untuk 

pertwnbuhan pribadi. tanggung jawabyang lebih banyak. dan status sosial 

yang ditingkatkan. Oleh karena itu karyawan-karyawan yang 

mempersepsikan bahwa keputusan promosi dibuat dalam carayang adil (fair 

and jru/) kemungkinan besar akan mengalami kepuasan dati pekerjaan 

mereka. 

c.  Kondisi kerja yang mendukung 

Karyawan menginginkan Iingkllngan kerja yang baik untuk kenyamanan 

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Kondisi 

kerja yang mendukung berkaitan dengan temperatur. cahaya, fasiHtas yang 

bersih dan relatifmodem. dan dengan alat-alat dan peralatan yang memadai. 

d.  Rekan kerja yang mendukung 

Bagi kebanyakan karyawan. kerja juga mengisi kebutuhan akan interak.si 

sosial. Oleh karena itu seorang karyawan yang mempunyai rekan kerja yang 

ramah dan mendukung akan menghantar ke kcpuasan kerja yang meningkat. 

PeriJaku atasan seorang karyawan juga merupakan dcterminan utama dan 

kepuasan. Umumnya kcpuasan karyawan ditingkatkan bila atasan langsung 

bersifat ramah dan dapat: memahami, menawarkan pujian untuk kinerja yang 

baill, mendengarkan pendapat karyawao. dan menunjukkan suatu minst 

pribadi mereka 

e.  Kesesuaian kcpribadian pekerjaan 

Berdasarkan teori kcpribdian-pckerjaan HoJiand.bahwa kecocokan yang 
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tinggi 30tara kepribadian seorang karyawan dan okupasi akan mengahasilkan 

seorang individu yang lebih terpuaskan. Logikanya babwa pada hakikatnya 

individu-individu yang tipe kepribadiannya kongruen (sarna dan sebangun) 

dengan pekcrjaan yang mereka pilih seharusnya mendapatkan babwa 

individu tersebut rnempunyai bakat dan kemampuan yang tepat untuk 

memenuhi tuntutan dati pekerjaannya. Dengan demikian lebih besar 

kemungkinan untuk berhasil pada pekerjaan-pekerjaan tersebul, sehingga 

dapat menjadi individu-individu terseb&t memiliki kemungkinan yang lebih 

besar untuk mencapai kepuasan yang tinggi pads pekcrjaannya. 

Menurut Bloom (dalam As'ad, 2001:64), kepuasan kerja lerdir; dari 

aspek-aspek sebepi berikut : 

a.  Aspek individuaJ~ meJiputi umur, kesehatan. watak dan barapan 

b.  Aspek sosial, meliputi hubunplD kekeluargaan, pundangan masyarakut, 

kesempatan berekreasi, kegiatan perserikatan pekerja, kebebasan berpolitik, 

dan hubunplfi kemasyaruketan. 

c.  Aspek utama dalam pekerjaan, meliputi upah, pengawasan, ketentraman 

kerja, kondisi kerja. dan kesempatan untuk maju. Selain itu juga penghargaan 

terhadap kecakapan, hubungan sosial di dalam pekerjaan. ketepatan dalam 

menyelesaikan konflik antar manusia, perasaan diperlakukan adil baik yang 

menyangkut pribadi maupun tugas. 

Barbeda denplD pendapat Blum ada pendapat lain dari Gilmer (dulam 

As'ad, 2001:64) tentang aspek-aspek yang rnempengaruhi kepuaS8ll kerja yaitu 
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sebagai berikut : 

a.  Kesempatan untuk maju 

Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan 

peningkatan kemampuan selama kerja. 

b.  Keamanan kerja 

Aspek ini sering disebut sebagi penunjang kepuasan kerja, baik bagi 

karyawBD pria maupun wanita. Keadaan yang aman dapat mempengaruhi 

perasaan karyawan selama kerja. 

c.  Gaji 

Gaji lebih banyak meoyebabkan ketidak-puasan. dan jarang karyawan 

mengekspresikan kepuasan dengan sejumlah uang yang diperolehnya. 

d.  Perusahaan dan manajemen 

Perusahaan dan manajemen yang bait. adalah yang marnpu memberikan 

situasi dan kondisi kerja yng stabil. Aspek ini merupalean salah satu hal yang 

menentukan kepuasan kerja karyawan. 

e.  Pengawasan (supervisi) 

Bagi karyawan. supervisor dianggap sebagai figur ayah dan sekaligus 

atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat abseosi dan tum over. 

f.  Aspek instrinsik dari pekerjaan 

Atribut yang ada pada pekerjaan mensyaratkan ketrampilan tertentu. Sukar 

dan mudahnya serta kebanggaao alean tugas alean menmgkatkan atau 

mengurangi kepuasaan. 
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g.  Kondisi kerja 

Termasuk di sini adalah kondisi tempat. ventilasi, penyinaran. kantin dan 

tempol parkir. 

h.  Aspek sosial dalam pekerjaan 

Meropakan salah satu silmp yang sulit digambarkan telapi dipandang sebagai 

salah saw hal yang menunjang pUBS atau tidak puas da}am kerja. 

i.  Komunikasi 

Komunikasi yang lauear antar karyawan dcngan pihak manajemen banyak 

dipakai alasan untuk menyukai jab:ttannya. Dalam hal ini adanya kesediaan 

pihak atasan unwk mau mendengar. memahami dan mengakui pendapat 

ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan rasa puas 

terhadap kerja. 

J.  fasilitas 

Fasilitas merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas. 

Cougemi & Cloypool (dolam As'ad, 2001:65) melakukan penelilian dan 

membagi aspek-aspek tersebut menjadi aspek-aspek kepuasan kerja dan aspek

aspek penyebab ketidak-puasan kerja. Aspek-aspek kepuasan kerja terdiri dari 

preslasi, pengbargaan, kenaikan jahatan, dan pujian. Sedangkan aspek-ospek 

yang menyebabkan ketidak-puasan kerja seorang karyawan terdiri dari 

kebijaksanaan perusahaan. supervisor, kondisi kerja, dan gaji. 

Menurut Beberapa pendapat di alas Blum. Gilmer, dan Caugemi & 
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Claypool, maim As'ad (2001:65) membuat kesimpulan bahwa aspek-aspek 

kepuasan kerja terdiri dari : 

a.  Aspek p"ikologik 

Merupalan aspek yang berhubungan dengan kejiwaan karyawan yang 

meliputi minst, keteotraman. sUmp terhdap kerja. bakat. dan ketrampilan. 

b.  Aspek sosial 

Merupakan aspek yang berhubungan dengan interaksi sosial baik antara 

sesama karyawan, karyawan dengan atasannya, maupun karyawan yang 

bcrbeda jenis pekerjaannya. 

c.  Aspek fisik 

Merupabn faktor yang berbubuDgan dengan kondisi fisik lingJrungan kerja 

dan kondisi fisik karyawan, meliputi jenis pekerjaan, waktu kerja dan waktu 

istirahat, perJengkapan kerja, keadaan ruangan. suhu. peneraogan, pertukaran 

udara, kondisi kesehatan karyawan dan umur. 

d  Aspekjinoncial 

Merupakan aspek yang berhubungan dengan jaminan serta kesejahteraan 

karyawan yang meliputi sistem dan besamya gaji, jaminan sosial, macam

macam runjangan, fasilitas yang diberikan. promosi dan sebagainya 

B. Ken.gka Demkir 

KineJja pegawai yang baik alan meningkatkan mutu keJja seseorang pegawai 

untuk ter<apainya sebuah lujUllll perusahaan, untuk meocapai lujUllll perusahaan perlu 

adanya motivasi keJja pegawai dan pegawai puss spa yang di terima dari perusah88ll di 
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mana dia bekerja. Adapun indikator kinerja pegawai adalah HasH kerja se)alu 

berkualitas dan dapm diterima oleh semua pihak. menyelesaikan pekerjaan dengan 

cermat dan selesai sampai tuntas, menggunakan cars yang efisien guna meningkatkan 

hasil kerja, menggunakan waktu kerja dengan bail<, menggunakan alat kerja-alat kerja 

dengan baik. menggunakan teknik kerja yang baik dan benar, jika diberikan tugas bam 

selain tugas pokok dopa' mengerjakan dengan hail<, yakin bisa mengerjakan tugas barn 

dengan hail<, bisa mengeljakan pekerjaan sendiri tanpa hanyak supervisi. 

Motivasl adalah ser.mgkaian dorongan yang dirumuskan secara sengaja oleh 

pimpinan perusahaan yang ditujukkan kepada karyawan agar mereka Bersedia secara 

ikblas melakukan perilaku tertentu yang berdampak kepada peningkatan kinerjo dalam 

rangkaian pencapaian tujuan perusahaan yang telab ditetapkan sebelumnya. 

lndikator Motivasi bekerja adalah dalam bekerja saya merasa tercukupi 

kebutuhan makan sehari-bari, wam bekerjo saya merasa terpenuhi kebutuhan 

berpakaian yang loyal<, dalam bekerjo anda merasa terpenuhi kebutuhan tempat tinggal 

yang layak, dalam bekerja saya merasa aman tenang dan nyaman, dalam bekerjo soya 

merasa dihargai semestinya., dalam bekerja saya mendapat penghargaan, Dalam bekerja 

saya dapa! beraktualisasi diri, dalam arti t=edianya k"""",palan mengemhangkan 

patensi 

Kepuasan kerjo adalah dorongan yang ber.;ifut keuangan bukan saja meliputi 

upah atau gaji tetapi juga masuk kedalamnya kemungkinan memperoleh bagian 

keuntungan dari perusahaan dan soal-soaJ kesqabtenlllll, rneliputi perumahan, 

pemeliharaan kesehatan. rekreasi, dan jaminan hari tua. Kepuasan keIja peguwai akan 
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menambah tingkat ketrampilan kerja pegawai dan cenderung skan meningkatkan. 

motivasi kerja karyawan. Adapun indikator dari Kepuasan kerja adalah Pekerjaan 

menyenangkan,diperlakukan adil di tempat kerja,Perusahaan ,ering mengadakan 

rekreasi, Perusahaan memperhatikan keselamatan kerja kaIyawan, kebanggaan terhadap 

pekerjaan dan jabatan yang di berikan perusahaan kepada saya, memsa aman dalam 

bekerja,. merasa nyaman dalam bekerja,. pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan 

saya, ternan sekerja saya menyenangkan, ternan kerja saya bisa diajak kerja sarna, 

keJu8lgz. saya mendukung pekerjaan saya, lingkuogan kerja saya menyenangkan, da1am 

bekerja mempernleh jaminan kesehatan, kaIyawan yang berprestasi akan mudab 

memperoleh kenaikan pangkal, untuk meningkatkan kemampuan kaIyawan maka 

perusahaan berusaha memberikan pendidikan hugi karyawan, pimpinan solalu 

memperhatikan bawalum. jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan tidak 

memhenllkan, perusabaan memberikan waktu istirahat yang cukup bag; kaIyawan, 

perosahaan menyediakan perlengkapan yang lengkap dalam bekerja, keadaan ruangan 

bekerja nyaman, subu udara ternpal saya bekerja nyaman, penerangan tempat saya 

bekerja cukup, pertukaran udam di tempat saya bekerja cukup, perusahaan memberikan 

jaminan kesebatan bag; kaIyawan. 

Untuk lebibjelasnya kerangka pemikiran dapat dilibat pada Gambar 2.2. 

48  

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Motivasi KeJj. (Xl) 

Kinerja Pegawai (y) 

Kepuasan Kerj. (Xl) 

Gambar 2.3. 

KelilJ1gka Pemikiran 

c. Hipo'esis 

Berdasarkan kerangka berfikir di atas mala dopat diperoleh hipotesa sebagai 

berikut : 

I.  Diduga terdapat pengaruh yang signifikan rnotivasi kerja dengan kinerja pegawai 

Dinos Peodidikan Nasional Kabupaten Sintang. 

2.  Diduga terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja dengan kineIja 

pegawai pegawai Dinas Pendidikan NasioDal Kabupaten Sintang. 

3.  Diduga terdapat pengaruh yang signifikan motivasi dan kepu8san kerja secara 

simultan dengan kinerja pegawai. 

4.  Diduka motivasi kerja paling kum mempengaruhi kinerja pegawai Dinas 

Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. 
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D. Dellnisi Konsep Dan Opera.ional 

1. Dermis; KoGsep 

a.  .K..inerja adalah hasil snatu pekerjaan sustu kegiatan tertenru selama suatu 

periode walrtu tertentu. 

b.  Motivasi adalab segala sesllatu yang mendorong seseorang stau sesuatu yang 

menimbulkan dorongan untuk mencapai tujuan. 

c.  Kepuasan kerja adalah perasaan seseorang terhadap pekerjaan. 

1. DeBnisi Operaoinn.' 

a.  Untuk mengetahui kinerja pegawai dapat diulcur dengan indikator-indikator sebagai 

berikut: 

I) Hasil kelja selalu berlrualilas dan dapat diterima oleh semua pihak. 

2) Menyelesaikan pekelj88ll deogan cerro" dan selesai sampai tuotas.  

3) Mengguoakan cora yang elisien guoa meningkatkan hasil kelja.  

4) Mengguoakan waktu kcrja dengan baik.  

5) Mengguoakan 81at kelja-81.. kerja dengan baik.  

6) Mengguoalcan teknik kerja yang baik dan benar.  

7) Jika diberikan togas baru selain togas pnkok apakab mau mengeljakan.  

S) Yakin biss IDeDgeJjakan togas baru dengan baik.  

9) Bisa mengeljakan pekerjaan sendiri tanpa banyak supervisi.  

b.  MotiVllSi dapol diakur dengan indik&lor-indikator sebagai beri<ul:  

1) Physiological ofneeds (Kebutuhan fisiologis). kebutuhan yang dasariab  
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a)  Dolom bekerja sayo merosa tert:ukupi kebutuhan mokan sehari-hari 

b)  Dalam bekeIja sayo merasa Terpenuhi kebutuhan berpakoian yang layak 

c)  DoIom bekeIja sayo merosa Terpenuhi kebutuhan templll tinggol yang layak 

2)  Safety needs (Kebutuhan okan rasa oman) 

8)  dalam bekelja says merasa aman tenBDg dan nyaman 

3) Social neets ( kebutuhan sosial)  

a) dalam bekeIja sayo merosa dihargai semestinya sebagai pegawai  

4) Esteem neets ( kebutuban okan penghargaan )  

a) daIam bekeIja soya mendaplll penghargaan  

5) Need for selfactualization ( kebutuhan okan oktualisasi diri )  

8)  dalam bekerja says dapat beraJctualisasi diri, dalam tersedianya kesempatan 

mengembangkan potensi 

c. Kepuasan keIja daplll diukur dengan indikalor-indikator sebagai berikut: 

I) Aspek psikologik 

a) PekeIjaan menyenangkan 

b) Diperlokokan adil di tempat keIja. 

c) Perusahaan sering mengadokan rekreasi 

d) Perusaluum memperbatikan keselamatan keIja karyawan 

0) Kebanggoan terhadap pekerjaan dan jabatan yang di berikan perusahaan 

kepada saya.  

I) Merasa aman dalam bekeIja.  

g) Merosa nyaman dalam bekeIja  
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h) PekeJjaan. sesuai dengan bakat dan kemampuan saya 

2) Aspek ,usial 

a) Ternan sekerja saya menyenangkan  

b) Teman kerja saya biss. diajak kerjasama  

c) Keluarga saya mendukuog pekerjaan saya  

d) Lingkuogan kOlja saya menyenangkan.  

e) Pimpioan selalu memperbatikan bawaIum  

3) Aspek fi,ik 

a) Dalam bekerja memperolehjamioan kesehatan 

b) Jam ke~a yang diterapkan uleh perusahaan tidak memberatkan 

c) Perusabaan memberikao waktu istirahat yang cukop bagi karyawan 

d) Perusahaan menyediakan perlengkapan yang lengkap dalam bekOlja. 

e) Keadaan ruangan bekerja nyaman 

f) Subu uelara tempat saya beke~a nyaman 

g) Penerangan tempat saya bekerja cukop 

h) Pertukaran udora di tempol say. bekOlja cukup 

4) Aspekfinancial 

a) Karyawan yang berprestasi akan mudah memperuleh kenaikan pangkat 

b) Untuk meningkalkan kernampuan karyawan maka perosahaan berusaba 

memberikan pendidikan bagi karyawan 

<) Perusabaan memberikanjamioan kesebatan bagi karyawan 

52 

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



53 

DAB ill  

METODOLOGI PENELITIAN  

A. Desain Penelitian 

Tipe atau jenis penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah Explanatory 

Research yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan keterangan mengenai suatu 

permasaIahan dan menjelaskan hubungan kausal melalui pengujian hipotesis dan 

biasanya dal&m penelitian 101 menggunakan dasar sarnpel populasi yang ada. 

(Singarimbun, 1999 : 3) 

B. Popnlasi nan Sampel Penelitian 

Populasi da1am penelitian ini adalah pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Sintang. Dalam menentukan ukuran sampel. diJa.kukan dengan mempertimbangkan 

pendapat yang dikemukakan oleh Arikunto (2006: 94), yaitu untuk sekedar ancer

ancer maka apabila subyeknya kurang dari 100, lebib baik diambil semua sehingga 

penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah subjeknya 

besar dapat diambilantara 10-15% atau 20-25%. 

Berdasarkan pendapat di atas dalam penelitian ini maka sampel penelitian 

diambil 100 pegawai dari 168 pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten 

SintaDg selain yang mempunyai jabatan stru"ktural. Penelitian ini menggunakan 

metode Pengambilan sampel accidental sampling yaitu pengambilan sampel tanpa 

melihat karalcteristik umum pegawai. 
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c. Instrumen Penelitian 

Untuk mendapatkan data yang je)as dan lengkap dalam sU8tu peneHtian maka 

penelni dituntut kemampuannya untuk memilih tehnik yang tepat. Atas dasar ito 

maka untuk memperoleh data yang lengkap dan obyektif penyusun menggunakan 

metode pengumpulan data sebagai berikut : 

8. Kuesioner 

Suatu tehnik pengumpulan data dengan ears kuesiuner yang di sebarkan kepada 

pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang dengan serangkaian 

daftar pertanyaan yang telah disusun untuk dijawab dan dinilai responden. 

D. Prosedur PengumpulsD Data 

Kuesioner adalab suatn teknik pengumpulan data dengan ears serangkaian daftm 

per1lInyaan yang disusun kepada responden untuk dijawab dan dinilai. Iawaban setiap 

item pertanyaan menggunakan skala liken, dengan slwr anlara lain : 

I. Sangat Setuju ( ST ) diOOri sku. 5  

2 Seluju ( S ) diberi skor 4  

3. Ragu Ragu ( RR ) diOOri sku. 3 

4. Tidak Seluju di beri sku< 2 

5. Sangat Tidak Setuju ( STS ) diberi slwr I  

Setelab angket di susun seOOlumnya disebarkan kepada responden dilakukan uj;  

validasi dan uji reliabilitas terhadap setiap pertanyaan dalam angket. 

1. Uji Validitas 

Validitas menunjukan sejauh mana suatu alat pengukw- mengukur apa yang 
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ingin diukur. Langkah pertmna, menyebsrkan angket kepada responden yang 

memiliki karBlct:eristik yang mirip dengan responden. Kedua, membuat tabel 

tahulasi jawaban dan menghitung skor variabel dari skur butir dimana jumlall dari 

skor butir merupakan skor variabel. Ketiga, menghitung koefisien koreJasi antar 

variabel bebas dan variabel terikat dengan metode product moment yang rumusnya 

adalall: (Sutrisno Hadi 2001:23) 

Keterangan. 

fsy = k.oefisien korelasi antara skor butir (x) dengan skar 
variabel (y) 

N = jumlah responden yang diuji coba 
Do ~ jwnlah skor butir  
Ly ~ jumlah skor variabel  
I.r ~ jumlah skor butir (x) kuadral 

Kriteria pengujian sua1U butir s081 dikataJrnn valid atau sahih apabila koeftsien 

korelasinya (r hitung) berbsrga positif dan sarna atau lebih besar dari r label dengan 

taraf signifikansi 5 %. Apahila skala pengukuran tidsk valid maka ia tidsk bermanfaat 

bagi peneliti karena tidsk mengukur apa yang sebarusnya diukur atau melakukan apa 

yang sebarusnya dilakukan. Vji validitas dilakukan dengan mengkorel"; 8II1lIr8 skor 

yang diperoleh uotuk masing-masing pertanyaan dengan skar total. SebuM item 

diJiyatakan valid/sahib apabila r-hitung Iebib besar dari r_1 Burban Nurgianto, 

Gunawan dan Marzuki,(2004:339),. Dengan sampel penelitian sebanyak 100 onmg 
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mw ditemukan besamya r-tabel yaitu 0,195 dan hasil uji validitas disajikan dalam 

tabel berikut: 

Tabel3.l 

Uji validitas rnotivasi leerja 

No r-hitung r-label Validitas 

m1 .773 0,195 Valid 

m2 .681 0,195 Valid 

m3 .846 0,195 Valid 

m4 .662 0,195 Valid 

m5 .888 0,195 Valid 

m6 .906 0,195 Valid 

m7 ,757 0,195 Valid 

Sumber: Data Primer, 2009, 
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Tabe13.2 

Uji validitlls kepussan kerja 

No r-bituog r-l1lbel Validitua 

kpl ••.492 0,195 Valid 

kp2 .535·· 0,195 Valid 

kp3 .683·· 0,195 Valid 

kp4 .333·· 0,195 Valid 

kp5 .341·· 0,195 Valid 

kp6 310·· 0,195 Valid 

kp7 .413
u 0,195 Valid 

kp8 .51S·· 0,195 Valid 

kp9 .359·· 0,195 Valid 

kplO .450·· 0,195 Valid 

kpl! .526·· 0,195 Valid 

kpl2 .521·· 0,195 Valid 

kpl3 .683·· 0,195 Valid 

kpl4 .658" 0,195 Valid 

kpl5 .698·· 0,195 Valid 

kpl6 .333·· 0,195 Valid 

kpL7 .371·· 0,195 Valid 

kpl8 .340·· 0,195 VaLid 

kpl9 .440" 0,195 Valid 

kp20 .526" 0,195 VaLid 

kp21 .556'" 0,195 Valid 

kp22 .718·· 0,195 Valid 

kp23 .703- 0,195 Valid 

kp24 .653·· 0,195 Valid 
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Tabe13.3 

Uji validitas kiDerja 

No r-bitaag r-tabel Validitas 

kl .319 0,195 Valid 

1<2 .721 0,195 Valid 

k3 .307 0,195 Valid 

k4 .710 0,195 Valid 

k5 .782 0,195 Valid 

k6 .709 0,195 Valid 

k7 .724 0,195 Valid 

kg .363 0,195 Valid 

k9 .511 0,195 Valid 

.
Sumber: Data Pruner, 2009 

Berdasarkan basil uji validitas menggunakan korelasi Product moment pearson 

diketahui bahwa scolUa variabel valid/sahib. Menunrt Burban Nurgianto, GWlawan dan 

Marzuki,(2004:339), sebuah variabel dikatakan valid apabila r-hitung > r-label. 

2. KoRlui Alltar Variabel 

.Dalam hal ini akan dibahas tentang korelasi antar variabel sehingga dapat 

terbentuk beberapa pasang korelasi. DianlHra pasang korelasi adaIah korelosi anlHr 

variabel bebas dengan variabel terikat dan anlHr variahel bobos dengan variabel 

bebas. Rumns yang di gunakan adaIab untuk menghitlmg koefisien korelasi dengan 
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menggunakan korelasi product moment oleh Pearson (Buman Nurgianto, Gunawan 

dan MllmJki 2002:147) 

3. Uji RoIiIIbiHlall 

Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil 

pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih. Uji 

reliabilitas atas setiap butir pertanyaan angket dilakukan dengan menggunakan 

Metode Alpha Cronbocb (a) karena butir pertanyaan menggunakan metode 

pengukuran skala. Rumusoya : (Sutrisno Hadi 200 I:26) 

~[(_k XI_LU;)]r. 
11 k-l 0'2, 

Dimana:  

rll = Reliabilitas instrumen  

K ~ Banyak !>utir pertanyaan  

a', = Varian total  

L a'b ~ lumlah varian butir  

Menurot Sugiyono (2000 : 184) setelah diperoleh koefIsien reliabilitas 

kemudian dikonsultasikan dengan harga ka1egori nilai r yaitu : 

AntaraO.OO sampai dengan 0,199 ~ sangat rendah  

Antara 0.20 sampai dengan 0,399 ~ rendah  

Antara OAO sampai dengan 0,599 ~ sedang  

Antm1l 0.60 sampai dengan 0,799 ~ kuat  

Antara 0.80 sampai dengan 1,00 ~ sangat kum  
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Suatu instrumen dapat memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi jika hasil dari 

pengujian instrumen tersebut menunjukkan hasil yang tetap. Dengan demikian, 

masatah reliabilitas instrumen berbubungan dengan masalah ketepatan basil. Analisis 

reHabilitas penelitian ini menggunakan Cronbach Alpha untuk mengidentifikasikan 

seberapa. baik item-item dalam kuisioner berhubungan antara satu dengan yang 

lainny•. Hasil uji Reliabilitas dapal dilihat pad. label berikut ini. 

Tabe13.4 

Uji reliabj)itas data 

Scale Mean if 

Item Deleted 

8caIe Yal'iance it 

_Deleted 
""'"""'" Item-

Totat Correlation 

Squared Multiple 

Conelation 

Cronbac:h's 

Alpha if Item 

Deleted 

119.46 

~.51 

112.91 

161.402 

74.555 

185.638 

.74C 

.600 

703 

.5813 

47! 

.545 

.62< 

.82' 

.691IlOnetia 

Tabe13.5  

Ringkawl uji reliabilitas daIa  

Variabe! Alpha Cronbach alpha Reliabilitas I 
Xl 0,625 0,6 Reli~ 
Xl 0,828 0,6 Reliabel 

y 0,696 0,6 Reliabel I.
Sumber: Data Primer, 2009. 
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Berdasarkan hasil uji reliabiJitas menggunakan cronbach alpha diketahui 

bahwa semua variabel reliabel. Burhan Nurgiantoro. Gunawandan Marzuki 

(2002:352) sebuah vanabel dikatakan reliabel apabila alpba > 0,6. 

Jumlah responden pada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang di 

Sintang adalah 100 onmg respondeo. Peoelitian dilalrukan deogan meoggunakan 

kuisioner. Variabel motivasi. kepuasan kerja dan kinerja masing-masing pemyataan 

untuk dijawab 0100 responden untuk rnotivasi terd.iri dari 7 pertan)laan, kepU8S8l1 

keda terdiri dari 24 pertanyaan, dan kineJja tordiri dari 9 pertany..n. 

Sebagoimana dijelaskan sebelurnnya psda balaman 54, bobot atau sknr .ilai 

dati masing-masing jawaban respondeD. adalah : 

a. JlIWlIban SS (Sangat Setuju) meodapat skor 5 

b. JlIWlIban S (Setuju) mendapal sknr 4 

c. Jawaban RR ( Ragu-llagu ) meodapat skor 3 

d. Jawaban TS (Tidal< Setuju) mendapat .kor 2 

e. Jawaban STS (Sangat Tidak Setuju) mendapat .kor 1 

Penilaian secara kualitatif dipergunakan skor rata-rata jawaban responden dengan 

kriteria dan btegori penilaian jawaban kuisioner sebagai berikut : 

a. Jib rata-rata skor -< 3 dikategorikan Kurang Baik. 

b. Jika m.mta skor ~ 3 dikategorikan Baik 
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E. Teknik Aaalisi. Dala 

GWla membuktikan apakah hipotesis yang diajukan didukung oleh data stau 

tidal<, mw diperlukan adanya pengujian hipotesa dengtlll alat - alat statistik guna 

mengukur antBra variabel yang dinyatakan dalam hipotesa. Alat statistik yang 

dipergunakan adaIah analisa regresi herganda digunakan untuk mengeUlhui hubuogtlll 

variabel bebas terhadap variabel terikablya. Dalam penelitian ini persamaan regresi 

gtlIIdanya adalah : Burban Nurgianto, Gunawan dan Marzuki (2004:300), 

Ketemngan : 

: Variahel lerikatltergantung 
: Variabel Bebas 
: Konstanta 
: Koefisien regresi 

Untuk melalrukan uji hipotesis digunakan uji sllltistik F: mw digunakan 

rumus : 

JK ngnsi  

i .... = --..,'v,-----"k-- 
,JJ\..\8Q.....DT'OC 

n-k-] 

Ketemngan: 

k = variabel penelitian 

n = jumlah data 
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Kriteria yang digunakan untuk melakukan uji F: 

a) Jika F hitung lebili besar dari F label maka Ho ditolak, artinya koefisen b dalam 

persamaan regresi tinier berganda adalah tidak sarna dengan noJ, sehingga 

persamaan garis regresi tinier tersebut adaIah benar I diterima. 

b) Jika F hitung lebili keeil dari F tabel maka Ho diteritna, artinya koefisen b dalam 

persamaan regresi tinier berganda adalah sarna dengan nol, schingga persamaan 

garis regresi linier tersebul ada1ah tidal< diterima I ditolak. Atau dapat dikatakan 

bahwa variabel X tidak mempunyai pengaroh yang signifikan terhadap variabel Y. 

UnlUk mengolah data pad. penelitian ini selunahnya akan menggwulkan 

program kompllter yaitu SPSS 17.0 for Windows. 
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BAD IV 

TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Responden 

Karakteristik responden dalam peneIitian ini dianalisis berdasarkan lama kerja, usia, 

dan pendidikan responden saat dilakukannya penelitian. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan penelitian terhadap populasi penelitian dengan mengambil 

sampel sebanyak 100 orang. Karakteristik responden yang dianalisis meliputi: 

J. Jenis Kelamin 

Berdasarkan jenis kelaminnys.. maka responder.. dapat diklasifikasikan 

menjadi 2 yaitu responden laki-laki dan responden perempuan. Hasil analisis data 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelaminnya ditunjukkan pada tabel 

berikut : 

Tabe14.1 
KJuakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

I 
Jenis KeJamin Jumlah resoonden 

Dalam anoka (oran~\ Persentase (%) 

Laki-laki 69 69 
Perempuan 31 31 

Jumlah 100 100 .Sumber : Data pnrner, 2009 

Tabel 4.1 eli alas clap.! diketahui bahwa dari 100 respondeD yang diambil 

sebagai sampel pada penelitisn ini dapat diketahtri bahwa responden terbanyak 

dalam penelitian ini didominasi oleh pria, yaitu sebanyak 69 orang stan sebesar 

61)0./0, sedangkan jumlah responden wanita sebanyak 31 orang atau sebesar 31%. 

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar merupakan pegawai pris. 
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2. Lama BekeIja 

Komposisi responden berdasarkan lama bekerja adalah sebagai berikut: 

Tabe14.2 
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama BekeIja 

Lamakerja Jumlah re<nnnden 
Dalam angka (orane) Persentase (%) 

1 - 5 lahun 23 23 
6 -10 tabun 19 19 
11-15 tabun 27 27 
16- 20tabun 24 24 
21- 25 tabun 4 4 
25 tabun ke 

alas 

3 3 

Jumlah 100 100.
Sumber : Data pruner, 2009 

Tabe142. di atas dapat diidentifikasi bahW8 mayoritas responden dalam 

peneHtian ini merniliki masa kerja di antara 11-151ahun sebanyak 27 orang atau 

sebesar 27%. responden yang memiliki mass keIja 16-20 tabun sebanyak 24 

orang at:8u 240/0, responden yang memi1i19 masa kerja 1-5 tahun sebanyak 23 

orang atau 23%, responden yang memiliki mass kerja 6-10 lahun sebanyak 19 

orang stau 19%, responden yang memiliki D1BS8 kerja 21-25 taboo sebanyak 4 

orang atau 4%, responden yang memiliki mass keIja Jebih dan sarna dengan 25 

tahun sebanyak 3 orang atau 3%. Mayoritas pegawai memiliki mll.!la kerja yang 

tergolong lama sehingga berpengalaman. 

3. Usia 

Berdasarkan usia responden, dapal dibagi menjadi 4 bagian, yailU responden 
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yang berusia kurang dari 25 labun, 25 - 35 tahun. 35 -- 45 labun dan lebih dari 

45 tahun. Hasil analisis data karakteristik responden berdasarkan umur ini dapat 

dilibat seperti pada label berikut: 

Tabel43 
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Jumlah res'" nden 
Dalam anoka (oran.l Persentase (%) 

<25 tabuo 6 6 
25-30tahun 39 39 
31 -4Otahuu 45 45 
41 - 50 labun 10 10 

Jumlah 100 100 .
Sumber : Data pnmer, 2009 

Tabe143. dopa! diketahui babwa dari 100 responden yang diambil sebagai 

sampel pada penelitian ini, jumlah responden yang dominan dalam penelitian ini 

adalab yang berusi. an_ 31 tahun sampai dengan 40 tahun seban)'llk 45 orang 

(45%), responden yang berusia kurang dari 25 tahun seban)'llk 6 orang (6%), 

responden yang herosia antara 25 tahun sampai dengao 30 tahun sebanyak 39 

orang (39%) dan responden yang berosia antara 41 tahun sampai dengan 50 

tahun seban)'llk 10 orang (10"""). Dengao demikian dapat diketahui bahwa 

mayoritas pegawai berusia dewasa muds sehingga memiJiki produktivitas kerja 

yang tinggi. 

4.  Pendidilcan akhic 

Bero.....kan pendidikan respondeD, dopa! dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 

responden yang belpendidikan SD,responden yang berpendidikan SMP, 
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responden yang beJpendidikan SMU, responden yang berpendidikan SI dan 

responden yang berpendidikan 82. HasH analisis data karakteristik. responden 

berdasarkan umur ini dapat diliha! seperti pads label berikul: 

Tabel 4.4 
Kamkteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

I 
SD 

USul Jumlah reSDl 
Dalam an.ka (oran.) 

5 

nden 

perseTe (%) I 
SMP 9 

FSI 
S2 

I Jumlah 

31 
52 
3 

100 

31 
52 
3 

100. Somber: Dala porner, 2009 

Tabe14.4. dapa! diketahui bahwa dari 100 responden yang diarnbil sehagJli 

sampel pads peneJitisn ini, jumlah responden yang dominan dalam penelitian ini 

adalah yang berpendidikan SD sebanyak 5 orang (5%), responden yang 

berpendidikan SMP sebanyak 9 orang (9%),responden yang berpendidikan 

SMU sebanyak 31 orang (31%), responden yang berpendidikan SI sebanyak 52 

orang (52%) dan responden yang berpendidikan S2 sebanyak 3 orang (3%). 

Dengan demikian dapa! diketabui bahwa mayoritas pegJlwai berpendidikan S I 

yang teIgOlong tinggi. 

5. Motivasi 

Motivasi dalam penelitian ini merupakan variabel bebas pertama yang 

dilambangkan dengan X" yaitu respon karyawan Pendidikan Nasional Kabupa,en di 
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Sinlang tentang Mativasi yang diukur berdasarkan kepercayaan yang diberikan 

atasan terhadap pegawai dalam bekerja pegawai mecasa tercukupi kebutuhan makan 

sehari-hari, dalam bekaja pegawai merasa terpenuhi kehutuhan herpakaian yang 

Iaya!<, dalam bekerja pegawai merasa terpenuhi kebutuhan tempat tinggal yang 

layak, dalam beI<elja pegawai merasa aman tenang dan nyaman, dalam bekerja anda 

merasa dihargai seme5linya, dalam bekerja pegawai mendapat penghargaan, dalam 

bekerja pegawai dapat dernktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan 

mengembangkan potensi. Berdasarkan basil penyebaran kuisioner motivBSi .kepada 

100 orang pegawai diperoleh jawaban ""'JlODden terbodap variabel mativasi seperti 

yang disajikan dalam distrihusi frekuensi pada tabeI4.5. berikut. 
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Tabel 4.5 

Distribusi Frekuensi Jawaban ]00 Responden Tentang Indikator
indikBtor Variabel MOlivasi (Xl) Pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang di Sintang 

No Indikator variabeI Frdwensijawaban Total Rata """'gori 

motivasi (xl) 
ss S RR TS STS ,.'" "'. 

'ko' 

penelman 

I. Dalam bekerja saya '8 57 '8 7 0 38. 3,8. bail< 

""""'" kdMd"l... 
=ukupi....... 

2. 
.ehari-bari 
Da1am beke<ja sa,. ......... T_ 

22 60 8 10 0 394 3,94 bail< 

kebutuhan bc>pol<a;an
I vao.I~;;;k 

3. Dalam. ......... bekaja saya 
T_ 

23 42 '8 17 0 371 3,71 bal. 

4. 

kebutohan •I..="'"d 
Da1am bcbrja 511.,. 2 52 3" 7 3 352 3,52 hoi. 
I'IlenI5lI sman teoang 
dannv8ID8D 

5. Dalam bekelja _,... ....... dihBrpl,em",",,., 
6 46 29 12 7 332 3,32 baik 

•• Da1am 
dopat 

bekeIja says 
benlbna6sast 

8 43 37 '2 0 347 3,47 baik 

diri, daJom-,. 
......palllO 

am 

IDCIIll=ban.... 
I~si. 

Rata- rata variabel motivasi 3,6 
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Berdasarkan dlllll pada Tabel 4.5. terlihat bahwa pegawai m..-asa tercukupi 

kebutuhan makan sehari-hari terlihat jawaban 100 respondeD, 75 orang (75%) 

menjawah setuju dan 7 orang (7%) menjawah tidak setuju. Sku, rata-rata adalah 

3,86 menunjukkan lcategori baik, ini berarti bahwa kebutuhan makan sehari-hari 

yang diterima oleh pegawai dirasakan telah sdi!. 

Pegawai m..-asa tercukupi keburuban berpakaian yang layak terlihat jawaban 

100 =pondeD, 82 orang (82%) menjawah se<uju dan 10 orang (10"10) menjawah 

tidak se<uju. Sko, rata-rata sdalah 3,94 menunjukkan kntegori baik, ini berarti 

bahwa kel>utuhan berpoknian yang layak yang diterima oleh pegawai dirasakan 

telah sdi!. 

Pegawai merass temJkupi kebetuhan tempat tinggal yang layak terlihat 

jawaban 100 responden, 65 orang (65%) menjawab se<uju dan 17 orang (17%) 

menjawah tidak se<uju. Sko, rata-rata sdalah 3,71 menunjukkan kalegori baik, ini 

bemrti bahwa kOOutuhan tempat tinggal yang layak yang diterima oleh pegawai 

dirasakan telah sdil. 

Pegawai merasa wnan tenang dan nyaman terlih.at jawaban 100 respondeD) 

54 nrang (54%) menjawab setuju dan 10 orang (10"10) menjawah tidak setuju. Skur 

rata-rata adalah 3.52 menunjukkan kategori bail., ini berarti bahwa pegaw8i merasa 

aman tenang dan nyaman yang diterima 0100 pegawai dirasakan telah sdil. 

Pegawai merasa dihargai sernestinya terlihat jawaban 100 responden, 52 

orang (52%) menjawah se<uju dan 19 orang (19%) menjawah tidak setuju. Sku, 

rata-rata sdalah 3,32 menunjukkan kalegori baik, ini bel1llti bahwa bekerja pegawai 
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merasa dihargai semestinya yang diterima oleh pegawai dirasakan telah adi!. 

Pegawai mendapat penghargaan terlihat jawaban 100 responden, 53 orang 

(53%) rnenjawab setuju dan 24 orang (24%) menjawab tidak setuju. Skor rata-rata 

adalah 3,43 menunjukkan kategori bail, ini berarti bahwa bekerja pegawai 

mendapat penghargaan yang diterima 0100 pegawai dirasakan telall adi!. 

Pegawai dapat beraktualisasi diri. daJam arti tersedianya kesempatan 

mengembangkan potensi yak terlihat jawaban 100 responden, 51 orang (51%) 

menjawab setuju dan 12 orang (12%) menjawab tidak: setuju. Skor rata-rata adalah 

3,47 menunjuJdum kategori baik, ini berarti bahwa bekeJja pegawai dapat 

deraktualisasi dlri. dalam arti tersedianya kesempatan mengembangkan potensi 

yang diterima oleh pegawai dinlsakan telah adi!. 

llerdasarl<an uraian dialas dapat disimpulkan bahwa lebib dari separoh 

respooden menyatakan sangat setuju alas pemyataan setiap item yang bert<aitan 

dengan variabel motivasi. Rerata skor yang tertera, 3,6 menunjukkan kategori baik. 

Hal ini berarti juga bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju 

bahwasanya motivasi lcerja depot diukur berdasarkan indikator pada TabeI4.5. 

6. Kepuasan Kerja 

Kepuasan Kerja dalam penelitian ini merupakan variabel bebas Kedua yang 

dilambangkan dengan X2, yaitu respon katyawan Pendidikan Nasional Kabupaten di 

Sintang tentang Kepuasan Kerja yang diukur berdasarkan kepercayaan yang 

diberikan atasan tcrhadap pegawai dalam belcerja, pegawai merasa pekerj88ll 

menyenangkan, pegawai merasa diperlakukan adiJ di tempat kerja, kantor sering 
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mengadakan rekreasi, kantor memperhatikan keselamatan kerja kaIyawan, 

karyawan bangga dengan pekerjaan dan jabatanny8, pegawai rnerasa aman dalam 

bekerja, pegawai rnerasa nyaman dalam bekerja, pegawai merasakan pekerjaan 

sesuai dengan bakat dan kemampuannya, merasa ternan sekerja menyenangkan, 

mensa ternan kerja bisa diajak kerja sarna, merasa keluarga saya mendukung 

pekerjaannya, lingkungan ketia menyenangkan. memperoleh jaminan kesehatan, 

pegawai yang herpteSlasi akan mudah memperoleh kenaikon pangkat, untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan ma.ka kantor berusaha memberikan 

pendidikon bagi karyawan, aIllsan selalu memperbabbn hawahan, pegawID merasa 

jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan tidak memheratkan, pegawai merasa 

perusahaan memherikan waktu istirabat yang cukup bagi karyawan, pegawai merasa 

perosahaan menyediakan perlengkapan yang lengkap dalam hekerja, pegawai 

merasa: Jreadaan ruangan tempat say&. bekerja nyaman, suhu udara tempat saya 

hekerja nyaman, pegawai merasakan penerangan tempa' hekerja cukup, pertukaran 

ndara di tempat saya hekerja cukup, perusahaan memherikan jaminan kesehatan 

bagikaryawan 

Berdasarkan basil penyebaran kuisioner Kepuasan kerja kepada 100 orang 

pegawai diperoleh jawaban responden terhadap variabel motivasi seperti yang 

disajikan dalam distribusi frekuensi pada tahel 4.6 berikut. 
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Tabel 4.6 

Distribusi Frekuensi lawaban ]00 Responden Tentang Indikator
indikator Variabel Kepuasan Kerja (X,) Pada 

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang di Sintang 

No 

I. 

Indi!ador variabeI 
Kepuasan kcrja (x2) 

Soya....... 
Frekueosi jawaban 
SS S RR TS STS 

Total 

Skor 
Rata.... 
,k... 

Katagori 
penelitian 

pekerjaan says. 

2. 

3. 

4. 

men

Soya """"" 
dipcrlakukan adil di 

I_keli..- >ering 
"","""i 

p,""""""" 

I 

2 

, 

74 

56 

50 

17 

33 

29 

8 

6 

9 

0 

3 

7 

368 

348 

337 

3.68 

3,48 

3,37 

Jlajk 

Jlajk 

Jlajk 

memperbatikBn

""""- kaj. 

,. Saya bangga dengan 
9 53 38 0 0 371 3,71 Jlajk 

pekeJjaan danjabatao 

7. 

8. 

9. 

..w. 

Soya:::::.
daIam '.
Ptkmjan S8)1I sesuai

."'.... bakat dan 
kemampwm "'Y' 
Saya mc:rasa tcanao 

9 

28 

I 

'2 

34 

76 

39 

38 

" 

0 

0 

8 

0 

0 

0 

370 

390 

370 

3.70 

3.90 

3,70 

Jlajk 

Jlajk 

Jlajk 

""'-':i' ..yo 
23 48 29 0 0 394 3,94 Jlajk 

10. Saya mensa ternan 
kerja saya bisa diajak 

I bri...... 30 23 37 0 0 353 3,53 Baik 
11. SIIya merasa keluarga 

12. 

13. 

saya merxlukung 

I oekenll8l1 ""'" 
LiDgkungan kaj...,.""" 
Dalam bckerja saya 

21 

2 

7'., 15 

33 

8 

• 
0 

3 

466 

384 

4,66 

3,84 

BoUk 

BoUk I 

mempeJ'Ule.h jaminan 
l=ebatan 5 '0 29 9 7 337 3,37 Jlajk 

14. Karyawan 
I betpit5tasi 

yang.... 
mudab """""",leh 
"",,"lam 15 41 22 18 4 345 3,45 Jlajk 
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No Indikator vanabel Frekuensi jawaban Tolall Rata- Katagori
Kepuasan kerja (xl) skar ",to penelitian

.rot
SS S RR TS STS

15. Untuk meningkatkan
kemampuan
kmyawon maka
peru,""",,, l>cnwilia
membmhn ,

pendidHo", .....
17 37 36 to 0 361 3,61 Ilaik

16. Soya ........ bahwa
-.n "'Yl' ""oIu
m.."".,motikan
bawohan 9 53 38 0 0 371 3,71 IWk

17. Saya """""" jam
kerja yang dilel'apkan
aleh perusahaan tidak
membetatkan 23 48 29 0 0 394 3,94 Ilaik

18. Saya "'"""'"pernoahaan
membanlom waktu

I:=::..>;: cukup 23 47 30 0 0 393 3.93 IWk
19. Saya m.....

pernoahaan
menyedi....
"",lengI<apan yon.

~
doIam

29 34 37 0 0 392 3,92 Baik
20. Saya merasa keadaan

I=:: tempat saya
2 75 15 8 0 371 3,71 Ilaik

21. Saya m..... subu

=a tempat "'ya
4 54 32 7 3 349 3,49 Ilaik

22. Saya memsa.........- tempat

'" ·acukuD • 47 35 10 0 353 3,53 BaH<
23. Soya ....... patu

karan udara di tempat
I .uva bekl'ria cuIam' 7 48 29 9 7 339 3,39 BaH<

24. PertJsaba.I memberi
Un jamioan Rseha
taD

.
awaD 17 50 22 18 4 391 3,91 Ilaik

Rata - rata variabel mOllvasi - 3,56

74

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



Bedasarkan dllla pada Tabel 4.6. bahwa pegawai menosa senoog dengoo

pekerjaannya terlihatjawaban 100 responden. 75 orang (75%) rnenjawab setuju dan

8 OIlIl1g (8%) menjawab tidak setuju. Skor rat&-rata adalab 3,68 menunjukk8ll

kale80ri baik, ini berarti babwa pelreJjaan yoog dikerjak8ll menyel1llJlgk8ll

Pegawai menosa diperlakuk8ll adil di tempal kerja terlibal jawaban 100

responden, 58 orang (58%) menjawab selUju dan 9 orang (9%) menjawab tidak

setuju. Slror ratlHala adaIab 3,48 menunjukk8ll kategori baik, ini berarti babwa

dalam bekerja pegawai merasa diperlakukan adil di tem.pat kerja

Pegawai merasa senang kanl:or sering men.gadakan rekreasi terlihat jawaban

]00 respondeR 58 orang (55%) menjawab setuju dan. 16 orang (16%) menjawab

tidak setuju. Skor rilla-rata adaIab 3,37 menunjukk8ll kalegori baik, ini berarti

bahwa kantor sering mengadakan rekreasi.

Pegawai merasa senang kantor memperhatikan keselamatan kerja karyawan

terlihat jawaban 100 respondeD, 62 orang (62%) menjawab setuju dan. tidak ada

Y8lI8 menjawab tidak. Slror ratlHala adaIah 3,71 menunjukk8ll kalegori baik, ini

bera.rti bahw8 kantor sering mengadakan rekreasi.

Pegawai menosa bangga dan jabaUm terlihat jawaban 100 responden, 61 orang

(61%) menjawab setuju dan tidak ada Y8l\g menjawab tidak. Skor rata-rata adalab

3,70 mcnunjukkan kategori baik. ini berarti bahwa moor pegawai merasa bangga

danjabaUm

Pegawai merasa aman terlibat jawab8ll 100 responden, 69 OIlIl1g (69%)

rnenjawab selUju dan tidak ada yang menjawab tidak. Skor rata-rata adalab 3,91
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menunjukkan kategori baik, ini berarti bahwa pegawai merasa aman.

Pegawai merasa nyaman terlihat jawaban 100 responden, 72 orang (72%)

menjawab setuju dan tidak ada yang menjawab tidak. Skor rata-rata adalab 3,90

menunjukkan kategori baik, ini berarti bahwa pegawai merasa. nyaman.

Pegawai merasa. pekeljaannya sesuai dengan bakat dan kemampuannya

terlihat jawaban 100 re:sponden, 78 orang (78%) menjawab setuju dan 8 orang (90/0)

menjawab tidak setuju. Skor rata-rata adalah 3,70 menunjukkan kategori baik, ini

berarti bahwa dalam bekelja pegswai merasa sesuai dengan bakat dan

kemampuannya

Pegawai merasa temWl sekelja menyenangkan terlihat jawaban 100 responden,

71 orang (71%) menjawab setuju dan tidak ada yang menjawab tidak. Skor rata-rata

adaIah 3,94 menunjullan kalegori baik, ini berarti bahwa pegawai merasa ternan

sekelja menyenangkan.

Pegawai merasa ternan sekerja dapat diajak kerja SMla terlihat jawaban 100

respondeo, 53 orang (53%) menjawab setuju dan tidak ada yang menjawab tidak.

Skor rata-rata adalah 3,53 menunjukkan kategori baik, ini berarti bahwa pegawai

pegawai merasa ternan sekerja dapat diajak kerja sarna

Pegawai merasa keluarga mendukungnya terHhBt jawaban 100 responden. 77

orang (17%) menjawab setuju dan 8 orang (8%) menjawab tidak setuju. Skur rata

rata adalah 4,66 menunjullan kategori baik, ini berarti bahwa pekerjaan yang

dikerjakan keluarga mendukongnya.

Pegawai merasa lingkungan kerja menyenangkan terlihat jawaban 100
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respondent 67 orang (67%) menjawab setuju dan 6 orang (6%) menjawab tidak

setuju. Skor rata-rata adalah 3,84 menunjukkan kategori baik, ini berarti bahwa

daIam belrerja pegawai merasa Iingkungan keJja menyenangkan.

Pegawai merasa dalam bekerja memperoteh jaminan kesehatan terlihat

jawaban !OO responden, 55 omag (55%) menjawab setuju dan 9 omag (9"10)

menjawab tidak: setuju. Skor rata-rata adatah 3,37 menunjukkan kategori baik, ini

berarti bahwa dalam bekeJja memperoleh jaminan kesehatan.

Pegawai ya."g berpresmsi abn I!ludah memperoleh kenaikan pangkat terlihat

jawaban !OO responden, 56 omag (56%) menjawab setuju dan 18 orang (18%)

menjawab tidak setuju. Skor rata-rata adaIah 3,45 menunjukbn kategori baik, ini

berarti bahwa pegawai yang berprestasi akan mudab memperoleh kenaikan

pangkat

Pegawai untuk meningkatkan kemampuan kllryawan maka kantor berosaha

memberikan pendidikan bagi karyawan terlihat jawaban J00 responden, 54 orang

(54%) menjawab setuju dan 10 orang (10"10) menjawab tidak setuju . Skor """-rata

adalah 3,6) menunjukkan .kategori baik, ini berarti bahwa untuk meningkatkan

kemampuan kllryawan maka kantor berosaha memberikan pendidikan bagi

karyawan.

Pegawai merasa atasan selalu memperhatikan bawahan terlihat jawaban loo

responden, 62 orang (62%) menjawab setuju dan tidak ada yang menjawab tidak:.

Skor """....ta adalab 3,71 menunjukkan kategori bail<, ini berarti babwa atasan

selalu memperhatikan bawahan.
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Pegawai merasa Jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan tidak

memberatkan terlihatjawaban 100 responden, 48 orang (38%) menjawab setuju dan

tidal< ada yang menjawah tidak. Skot rata-rata adalah 3,94 menunjukkan kategori

baik, ini berarti bahwa pegawai merasa jam kerja yang diterapkan oleh perusahaan

tidak memberatkan.

Pegawai meT8S3 perusahaan memberikan waktu istirahat yang cukup bagi

karyawan terlihat jawabao 100 responden, 70 orang (70"10) menjawab seruju dao

tidal< ada yang rnenjawab tidak. Skot rata-rata adalah 3,93 menunjuldcan kategori

baik, ini berarti bahwa pegawai memsa perusahaan memberilcan waktu istirabat

yang cukop bagi karyawan.

Pegawai merasa perusahaan menyediakan perlengkapan yang lengkap dalam

bekerja terlihatjawaban 100 responden, 63 orang (63%) menjawab setuju dan dan

tidal< ada yang menjawab tidal<. Skot rata-rata adalah 3,92menunjuldcan kategori

baik, ini berarti hahwa pegawai merasa perosahaan menyediabn perlengkapan yang

lengkap dalam bekelja

Pegawai memsa keadaan ruangan tempst saya bekerja nyaman terlihat

jawaban 100 responden, 77 orang (77%) menjawah seruju dan 8 orang (8%)

menjawab tidak setuju. SkoT rata-rata adalah 3,71 menunjukkan kategori balk, ini

berarti bahwa pegawai merasa keadaan ruangan tempat saya bekerja nyaman.

Pegawai merasa suhu udara tempat saya bekerja nyaman terlihat jawaban 100

responden, 58 orang (58%) menjawah seruju dao 10 orang (10"10) menjawab tidak

setuju. Skor rata-rata adalah 3,49 menunjukkan kategori haik. ini herarti hahwa sUhu
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udara tempat saya bekelja nyaman.

Pegawai merasa.kan penerangan tempat bekerja cukup terlihat jawaban 100

responden, 55 orang (55%) meojawab setuju dan 19 orang (10''10) menjawab tidal<

setuju. Skor rata-rata adalah 3,37 menunjukkan kategori baik, ini bemrti bahwa

pegawai merasa.kan penerangan tempat bekeIja cukup.

Pegawai merasa pertukaran udara di tempat saya bekeIja cukup terlihat

jawaban 100 responden, 65 orang (65%) menjawab setuju dan 19 orang (10'10)

menjawab tidak setuju. 5kor rata-rata adalah 3,37 menunjukkan kategori baik, ini

berarti bahwa pertukaran udara di tempat saya belrelja culrup.

Pegawai met'8S8 kantor memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan

terlihal jawaban 100 responden, 66 orang (66%) menjawab setuju22 orang (10'10)

menjawab tidak setuju. Skor rata-rata adalah 3,37 menunjukkan kategori baik, ini

benuti bahwa perusahaan memberikan jaminan kesebatan bagi learyawan.

Berdasarkan umian data yang diperlihatkan pada Tabe) 4.6 dapat disimpulkan

bahwa Lcbib dari separoh respondeo meoyatakan sangat setuju alas pemyataan

setiap item yang berkaitan dengan variabel kepuasan keJja. Rerata skar yang tectern,

3,56 menunjukkan otegori baik. Hal ini berarti juga bahwa sebagian besar

responden menyatakan sangat setuju bahwasanya kepuasan keIja dapat diukur

berdasarkan indikBtor pada TabLe 4.6.

7. ' Kinerja

Kinetja dalam peoelitian ini merupakan variabel !erikat yang dilambangkan

dengan Y yaitu respon karyawan Pendidikan Nasional KabupBten di Sinlang tentang
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kineoja yang diulrur, berdasarlom hasil keoja selalu berlmalitas dan OOpst dilerima

oleh semua pihak. menyelesaikan pekerjaan dengan cennat dan selesai sampai

tuntas, menggunakan earn yang efisien guna meningkatkan hasil kecja,

menggunakan waktu kerja dengan baik, menggunakan alat kerja-alat keIja dengan

baik, menggunakan leknik keTja yang baik dan benar, jika diberikan tugas baru

selain tugas pokok apakah mau mengeIjakan, yakin bisa mengerjakan tugas bam

dengan baik, bi.. mengeljakan pekeTjaan sendiri tanpa banyak supervisi.

Berdasarkan basil penyebaran kuisionec kinerja kepada 100 orang pegawai

diperoleh jawaban """",nden terhadap variabel kinelja seperti yang di..jikan dalarn

distribusi fielmensi pads tabeI4.10. berilmt.
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Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Jawaban 100 Responden Tentang Indikator
indikator Variabel Kinerja (y) Pada

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang di Sintang

No Indikator variabel Frekuensi jawaban Total ...... Katagori
Ici"';. (y) ss S RR TS STS 'k'" "" penelman,ko,

L ""8 b>j. .eIaIu
bedruoli... don dapol
diterima oleh ""'"'I oilmk. 1 41 45 1 350 3.60 Bail<

2. Menyclesaikan
pekerj&an. deDgao
""",ot don selesai
sampai tulltas 1 41 44 5 3 338 ~,38 Baik

3. Mengguuolom ....
yong efisieo guno
mcningkatkan booil
b>j.. 18 43 38 1 318 3.18 Baik

4. M~ waktu
,b>j~d_boik 5 42 17 21 9 301 3.07 Baik

5. Menggunobn ala<
b>ja-alot kaj. deDgao
boik 13 52 11 18 360 360 Baik

•• M~ teIaUk
ko>ja - boik don

"""'. 1 44 49 3 3 337 3.37 Balk
1. J;o <1>_ -baru selDin tuga5 pokok

'l"'bh now
·obn. 1 60 22 10 7 338 3.38 Bail<

8. Yokin bioo meoge>jobn

"'''' b<uu den... balk 22 33 45 3n 3.n Baik
9. Bisa """"';obn

pekerjaBfl scndiri tanpa
ban~ <uP""i<i. 1 10 17 12 360 3,60 Bail<

Rata rata variabel motivasi 3.5

Berdasarkan data TabeJ 4.7. terJihat bahwa pegawai merasa hasil kerja selalu

berkualitas dan dapal diterima oleh semua pihak terlihatjawaban 100 responden, 75

orang (75%) menjawab setuju dan 8 orang (8%) menjawab lidak setuju. SkoT mta-

81

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



rata adalab 3,6& menunjukkan kategori baik, ini berarti babwa hasil kerja selalu

berkuaJitas dan dapat diterima oleh semua pihak

Pegawai merasa dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cennat dan selesai

sampai tuntas terlihat jawaban 100 responden, 5& orang (5&%) menjawab setuju dan

9 orang (9"10) menjaWBb tidak setuju. Skor rata-rata adalab 3,48 menuojukkao

kategori baik, ini berarti bahwa menyelesaikan pekeIjaan dengan cennat dan selesai

sampai tuntas.

Pegawai merasa dalam bekeIja mengguflakan earn yang efisien guna

meningkatkao basil keJja. terlihat jaWBban 100 responden, 58 orang (55%)

menjawab setuju dan 16 orang (16%) menjawab tidak: setuju. Skor nUa-mta adalah

3,37 menunjukkan kategori baik, ini berarti bahwa menggunakan cara yang efisien

guna meningkatkan hasil kerja.

Pegawai merasakan dalam menggunakan waldu kerja dengan baik terlihat

jawaban 100 responden 62 orang (62%) menjawab seluju dan tidak ada yang

menjawab tidak. Skur rata-rata adaIah 3,71 menuojukkao kategori baik, io; berarti

bahwa menggunalam waktu kerja dengan baik.

Pegawai merasa dalam. menggunakan alat kerja-alat kerja dengan baik terlihat

j8Waban 100 responden, 6\ orang (61%) menjawab seluju dan tidak ada yang

menjawab tidak. Slcor rata-rata adalab 3,70 menunjukkan kategori baik, ini benuti

bahwa menggunakan alat kerja-alat .kerja dengan baik

Pegawai merasa dalam menggunakan telmik k.etja yang baik dan benar

terlihat jawaban 100 responden, 69 orang (69%) menjawab seluju dan tidak: ada
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yang menjawab tidak. Skor rata-rata adalah 3,91 menunjukkan kategori baik, inj

berarti bahwa Menggunakan teknik kerja yang baik dan benar.

Pegawai merasa, jib. diberikan tugas barn selain tugas pokok apakah mau

mengerjakan terlihat jawaban 100 responden, 72 orang (72%) menjawab setuju dan

tidal< ada yang menjawab tidal<. Skor rata-rata adalah 3,90 menunjukkan kntegori

baik, ini berarti bahwa Jika diberikan togas baru selain togas pokok apa1cah mau

mengerjakan.

Pegawai merasa yakin bisa mengerjakan tugas baru dengan balk. tcrlilw:

jawaban 100 responden, 78 orang (78%) menjawab setuju dan 8 orang (9%)

menjawab tidak setuju. Skor rata-rata adalah 3,70 menunjukkan .kategori baik, ini

benuti bahwa Yakin bisa mengerjakan tugas barn dengan baik.

Pegawai merasa bisa mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa banyak supervisi.

terlihat jawaban 100 responden, 71 orang (71%) menjawab setuju dan tidal< ada

yang menjawab tidak. Skor rata-rata adaLah 3,94 menunjukkan kategori baik, ini

benuti bahwa Bisa mengerjakan pekeljaan sendiri tanpa banyak supervisi.

Berdasarkno uraian data yang diperliharkan pada Tabel 4.7. dapat

disirnpulkan bahwa lebjh dari separoh responden rnenyatakan sangat setuju atas

pemyataan setiap item yang berbitan dengan variabel kinerja. Rerata skor yang

tertera, 3,5 menunjukkan kalegori haik. Hal ini berarti juga bahwa sebagian besar

responden menyatakan sangat setuju bahwasanya kinerja dapat diukur berdasarkno

indikator ...;ooikator pads table 4.7.
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2). Korelasi antar variabel

Pads pembahasan di atas khususnya korelasi product moment hanya

membicarakan satu variabel perhitungan korelasi. Dalam hal ini akan dibahas

tentang korelasi antar variabel sehingga dapat terbentuk beberapa pasang korelasi.

Diantara pasang korelasi adalag korelasi antar variabel beba.s dengan variabel terikat

dan antara variabel bebas dengan variabel bebas. Burban Nurgianto. Gunawan dan

Marzuki(2002,147)

Pengujian data dilakukan antara variabel yaitu pengujian variabel motivasi

kerja dengsn variabeJ kepuasan kerja, pengujian variabel motivasi kerja dengan

kinerja dan pengujian variabel kepuasan kerja dengan variubel kinerja pegawai

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang seperti di bawah ini.

Rumus korelasi product moment sebagai berikut.

Keterangan.

r. = koefisien korelasi antara motivasi kerja dengan kepuasan kerja.
X J .1"1

N ~ jwnlah responden
L Xj = jumlah skor motivasi kerja

Lx, ~ jumlah skor kepuasan kerja

LXl

2
= jumlah skor motivasi kerja kuadIat.

LX2

2
:= jumlah skor kepuasan kerja kuadrat

Pengujian data antara variabel Motivasi Kerja terbadap Kepuasan Kerja
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Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang.

DalJl1erlampir

lOOx 222.845- 2.498x8.793
~

~IOOx64.858- 2.498'XlOOx782.697 - 8.793')

- 0,660371

Tabel 4.8
Korelasi anlara moowsi kelja terIladap kepuasan kelja dengan menggunakan SPSS 17.0

Comllllatlons

l<epuasan -l<epuasan Pean;oi i Col"reIalion 1 .00(i

Sig.l2__) .00(

Sum of Squares and Cros&- 9526.510 3195.1l6(-Covariance 96.248 32.281

N 100 10<

Motiva6i PeanIOIl. CorretaIiOn .060- 1

8jg.(2-_) .000

Sum of Squares and Cro8&- 3195.860 2457.96<

p-

C"""""",,, 32.281 24.82'

N 100 10<

**. Coi1'eIation is significant s:t the 0.01 level (2-tailecO_
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Berdasarkan label 4.8 dan Hasil perhitungan statistik di peroleh angka

koefisien korelBsi adalah 0.660, sangat signifikan artinya hubungan antaca motivasi

kerja dengan kepuasan kerja sangat !ruat. Koefisien bertanda posiiif( +) sehingga

ada hubungan posilifantaca motivasi ketja dengan kcpuasan kerj~ apabiIa motivasi

kerja di tingkatkan maka kepuasan kelja pegawai Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang akan semakin baik.Tanda •• di tabeJ korelasi diatas menunjukan

bahwa koefisien korelasi tersebut signifibn pada tarafkepercayaan 99 %.

Pengujian data antara variabel molivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang dengan menggunakan korelasi produk

moment.

Rumus korelasi product moment sebagai berikut.

Ket:emn.gan.

r = koefisien korelasi antara rnotivasi kerja dengan kepuasan kerja.
'"

N = jumlah responden

LXI = jumlah skar motivasi kerja

LY = jumlah skar kinerja kerja

LXl
2

= jumlah skar motivasi kerja kuadrat

LY 2 = jumlah skaT kinerja kuBdrat

Pengujian data antara variabel Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai Dinas

Pendidikan NasionaJ Kahupaten Sintang.
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Data terIampir.

100x 80290-2.498x3.153
~ --'J'"'V~OO~x~64';.;'85";;8';-~2.;;;498;';;""Xil;';OO;'x~IO~I~.2;;';8;';1-~3~.1~5-'3''')

~ 0.713

Tabel 4.9
Korelasi antam motivasi kerja terhadap kinerja dengan mengguoakan SPSS 17.0

Motivasi kinerja

..- Pearson ConeIIJt:ion 1 .713

S;g. ('....,ed) .00

Sun of Squares and Cross-- 2457.960 1528.061

prod"""

C<MIl'iance 24.828 15.43<

N 100 100

-oja Pearson ConBtation .713- 1

Sig. (2·tailed) .000

Sum or Squares and Cross- 1528.060 1866.91

products

eo""","", 15.435 18....

N 100 llX

-. Correlation is significant at the 0.01 level (2·tailed).
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Berdasarkan label 4.9 dan Hasil perhitungan statistik di peroleh angka

koefisien korelasi adaIah 0.713, sangat signifikan artinya hubungan antara

motivasi kerja dengan kinerja sangat kuat. Koefisien bertanda positif ( + ) sehingga

ada hubungan positifantanl motivasi kerja dengan lUnerja, apabila rnotivasi kerja di

tingkatkan maka kinelja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabuparen Sintang

akan semakin baik.Tanda·· di label korelasi diatas menunjukan bahwa koefisien

korelasi ler.lebut signifikan pada larafkepercayaan 99 'Yo.

Pengujian data antara variabet motivasi kerja terbadap kinerja pegawai Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang dengan mengguoakan korelasi produk

moment.

Rumus korelasi product moment sebagai berikut

Keterangan.

r = koefisien korelasi antara motivasi kelja dengan kepuasan keIja.
~l I,

N = jwnlah responden
LX) = jumlah skor motivasi kerja

LX2 = jumlah skoe kepuasan kerja

L.\i 1 = jumlah skor motivasi ketja kuadrat

LX22 = jumlah skor kepuasan kerja IcuOOnt

Pengujian data antara variabel Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai

Oinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang.
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Data terlampir.

lOOx 279.832-8.793x3.153

,j{IOOx782.697 - 8.793' XlOOxI01.281- 3.153')

~ 0.614

Tabel 4.10
Korelasi antam kepuasan kelja terha.:lap kinelja dengan menggunakan SPSS 17.0

COI1'8lations

Klnelja KePllasan

kinetja Pearson ColTeIation 1 .614

S;g. ("'"""') .0lX

Sum of Squares and Cross- 1866.910 2588.71--C<wanara> lIU'513 26.141

N 100 101

kepuasan PealSOl1 Correlation .614" 1

Sig-. (2-tailed) .000

Sum of Squares and eros&- 2588.710 9528.51

producl:s

Covariance 26.149 96.2"'"

N 100 10e

-. Con"e'ation is significant at the 0.011eY91 (2-b!i1ed).

Berdasarlcan tabeJ 4. J0 dan HasH perhitungan statistik. di peroleh angka koefisien

korelasi adalah 0.614. Hal in; menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat antam

kepuasan kerja dengan kinerja. Koefisien bertanda positif ( + ) sehingga ada
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hubungan positif antara kepuasan kerja dengan kinerja, apabila motivasi kerja di

tingkatkan maka kinerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang akan

semakin baik..Tanda •• di tabel kore)asi diatas menunjukan bahwa koefisien koreIasi

tersebut signifikan pada tamf kepercayaan 99 %.

B. Aoalisis Sta_Deakriptif

Analisis statistik deskriptik dalam penelitian ini menggunakan oHai rata-rata

(mean). Hasil sIlltistik deskriptif daJam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Statistik Desktiptif

N Minimum Maximum Moan :ttf. Deviation
k"'l. 100 2,28 ',85 3,5950 5,15626

Kepuasan kelja '00 2.54 4,29 3,5978. 10,37492
KinoIja 100 2,55 ',33 3.5622 4,48444
Valid N(Iistwtae 100

Berdasarkan analisis deslaiptif diketahui bahwa nillli rata-rata variabel motivasi

kerja adalah sebesar 3,5950 yang mendekati 4, hal ini berarti mOlivasi kerja tergoIong

baik, nilai ma-rala kepuasan kelja adaIah sebesar 3,5978 yang yang mendekati 4 yang

bernrti kepuasan kelja pegawai tergnlong baik, nila; tala-rata kineIja adalab sebesar

3,5522 yang mendekati 4 yang berarti kineIja pegawai tergolong baik. Berdasarkan

nilai tala-rata dapa! diketabui bahwa kepuasan kelja pegawai baik dibandingkan

motivasi kerja.
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D. Analisis Data

1. AnaIisi8 Regres.i Linier Berganda

Hasil perhitungan regresi linier berganda yang diperoleh merupakan basil

perhitungan dengan bantuan program komputer SPSS for Windows release 11. O.

Angka-angka yang diperoleh dapat dilihat pad. tabel4.9 di hawah ini :

Tabel 4.12
Ringkasan Analisis Regresi Linier Berganda

e-ts"

Standardized

Unstandardized CoetI'icient& Coeffidents

Model B Std. Error Bela t Sig.

1 (~ 9.789 2.706 3.617 .000

motivasi .476 .079 .546 5.969 .000- .112 .040 .253 2.775 .007

a. Dependent Variable: kinerjs

Berdasarkan tabe14.12 PeI1l8j1J8lllI regresi linier berganda sebagai beriIrut

y ~ 9,789 + O,476X, + O,II2X2

Keterangan:

y ~Kinelj. pegawai

Xl = Motivasi kerja

X2 = Kepuasan kerja

Dalam pesamaan regresi di atas, dapat diketahui bahwa nilai konstanta sebesar
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9,789 berarti pegawai tetap memiliki kinerja sebesar 9,789 meskipun tidak

dipengaruhi oleh motivasi kerja dan kepuasan kerja Variabel motivasi memiliki

koefisien sebesar 0,476 yang berarti motivasi berpengaruh secara positif terbadap

kinerja sebesar 0,476 atau 47,6%. VariabeJ kepuasan kerja memiliki koefisien sebesar

0,112 yang berarti kepuasan ketja bel]lCngaruh ,eeara positiflerhadap kinClja sebesor

0,] 12 atau ] 1,2%. Berdasarkan nilai koefsien masing-masing variabel dopat diketahui

hahwa variabel gabungan antara motivasi dan kepuasan adalah 58,8 % artinya

sumbangan motivasi dan kepuasan sangat sjgnifikan sedengkan 41,2% merupakan

variabel lain yang mempengaruhi JUnerja di dinas pendidikan Kabupaten Sintang.

Berdasarkan nHm koefsien masing-masing variabel dapat diketahui bahwa vanabel

yang dominan mempengaruhi kineJja adalah motivasi keJja.

z. Uji hipotesis

Untuk menguji pengaroh motivasi kelja dan kepuasan kerja secara bersama-sama

terhadap Jdnerja digunakan uji-F. Sebagai dasar untuk menerima atau menolak

hipotesis, dilakukan pengujian menggunakan F-leSI dalam analisis regresi ]inier

berganda dengan pmgram SPSS for Windows Release 17. Pengujian dilakukan

dengan taraf'ignifikansi 0.05 atau tingkal kepercayaan 95% dua sisi (2-lailed). Lihat

tabe14,14
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Tabel 4.13

Tabel 4.15

~.

Tabel 4.16
AnIIlillizI Regrc!li Linieo-~

_Summary

a Pl'8didOfS: (Consfantl. kepuasan, motivasl

I k8puasan,

b. [)ependenl Vartabae: k1netjB

Adjusted R Std. Error of the

Model R R Square Square Estimate

1 .738" 545 .536 2.95'

8. Dependent: Variable: kinerja

Standardized

Unstandadized Coeffidem """'"""'"Model B Std. Error Beta I ...
1 (COhstd) 9.789 2.706 3.617 .00<

motivasi .476 .079 .546 5.989 .lJ()()

kepuasan .112 ()4() .:153 2.775 ~

Model sum of Squares Of Mean Square F Big.

1 Reg<...... 1017.,,", 2 508.694 58.084 .000

Resiclual 849.522 97 8.75/

T"'" 1866.910 gg)

a. Plldcb': COil_C. -
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Uji F, didapat F hitung adalah 5,989 dengan tingkat signifikansi O,ODO, Nilai

probabilitas (0,000) jauh lebih keeil dati 0,05 maka model rogresi dapat dipakai untuk

memprediksi kinerja. Hasil signifikansi F-hitung tersebut jika dibandingkan dengan

tingkat keyalrinan 95% menunjukkan signifikansi F-hitung < 0,05. Hal ioi

menunjukkan bahwa variabel bebas yang terdiri dari variabel motivasi kerja dan

kepuasan kerja beIpengaruh secara serentak terhadap variabel 'erikat yaitu kinerja.

Besamya pengaroh motivasi kerja dan kepuasan kerja terluu1ap kinerja

ditunjukkan oleh besaroya R' sebesar 0,545 yang berarti besomya perobahan kinerja

dijelaskan oleh variabel rnotivasi kerja dan kepuasan keIj& sebesar 54,5% sedangkan

sisanya sebesar 55,5% dijelaskan oleh variabel1ain seisin rnotivasikerja dan kcpuasan

kerja. Variabellain yang mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Pen.didikan Nasional

Kahupaten Sintang adalah iklim kerja yang kurang kurang mendulrungnya.

Dntuk menguji pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja secara parsiaJ

terhadap kinerja digunakan uji-t serta sebagai dasar untuk menerima atau menolak

hipolesis, Burluut Nurgian'o, Gunawan dan Manuki (2004:109), jika -t label < t

hitung < t tabel, Ho diterima. Jika t hitung < - t tabel stau t hitung > t tabel, Ho

dilolak.

a) Pengujian terhadap variabel motivasi keQ8 (Xl)

Untuk menguji korelasi variabel motivasi lrerj8 terhadap kinerja dengan

membandingkan signifikansi to,..... sebesar ( 5,989):> t""" (1,98) dengan
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Daerah Penerimaan atau Penolakan Hipotesis pada laraf signifikansi 5%

(1,98) dengan

1,995 2,775

I Ho dilolakl

95

gambar 4.1

gambar 4.2

Hodi

-1,995

kinerja.

Untuk menguji korelasi vanabel kepuasan kerja ternadap kinerja dengan

demikian Ho di tolak , artinya motivasi kerja sangat berpengaruh nyata terhadap

Ho dilolakl

membandingkan signifikansi tm.... sebesar ( 2,775) > t,.""

demikian Ho di tolak , artinya kepuasan kerja sangat berpengaruh nyata terbadap

kinerja

Ho dit.olak Ho ditolak

Vgcl

b) Pengujian terbadap variabel kepuasan kerja (X,)
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Daerah Penerimaan atau Penolakan Hipotesis pada taraf signiftkansi 5%

E. Pembahasan

Motivasi kerja meropakan domngan yang timbul dati diri pegawai untuk

berprestasi. Pegawai yang memiliki motivasi tinggi akan berusaha untuk

memberikan yang terbaik yang biss dilakukannya, karena ia mempunyai komitmen

yang tinggi terbadap panggilan profesinya. Kesuaian motivasi akan membentuk

pegawai uotuk bekerj. secarn ekstra (extra effiJrt) yang menyebabkan kinerj.

mereka meningkat. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, diasumsikan

bahwa ada hubungan antara motivasi kega dengan kinerja pegawai. Kinerja

dipengaruhi o)eh motivasi kega secara internal. Melalui penilaian kinerja dapat

diketah.ui apakah pekeljaan itu sudah sesuai atau belurn. dengan umian pekerjaan

yang telah disusun sebelumnya. Motivasi akan memberikan dorongan .kepada

seseorang untuk melalrubn sesuatu (pekerjaan). Teori Maslow mengemukakan

bahwa manusia berbuat sesuatu karena dalam dirinya ada dorongan untuk

memenuhi kebutuban. Ini berarti setiap pekerjaan yang dilakukan seseoI1lllg bail<

disadari atau tidak, selalu dipengaruhi oJeh suatu daya domng yaitu kebutuhan.

Dorongan kebutuban itu disebut drive (motif). Motif merupakan keJru.tan yang

mendomng seseorang untuk bertindak memenuhi kebutuhannya. Motif selalu

dimiliki oleb setiap oI1lllg dan masih bersifut pasif. Apabila motif sudah aktif pads

saat tertentu dikenal dengan motivasi yang mendomng prestasi kelja, dorongan

tersebut aIcan meningkatkan kinerja pegawai. Motivasi merupakan suatu bentuk

harapan dan individu yang direfleksikan sebagai motif tindakan. Motivasi
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rnendasari individu dalarn pengambiJan keputusan untuk melibatkan diri dalam

organisasi. Motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang

tinggi kearah tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya jtu untuk

rnemenuhi sesuatu kebutuhan individu. Sementara motivasi umum bersangkutan

dengan upaya ke arab setiap tojuan. Pegawoi yang sudah memiliki motivasi untuk

melakukan sumu pekerjaan akan memiliki dorongan dari dalarn dirinya untuk

beketja seperti ingin berprestasi. berkarir. memenubi kebutuhan hidup. dihargai

pimpinan dan rekan kerja ApabiJa semua yang diinginkan dapm dicapai melalui

pekerjaan maka timbul rnotivasi kerja yang tinggi untuk mendorong individu

meJaksanakan pekerj88lUlya sesuai dengan prosedur yang ada. serta mendatangkan

hasH yang sesuai tuntutan kcrja Semua ito terbukti dari hasil pengujian hipotesis

koreJasi rnotivasi kerja temadap kinerja dengan menggunakan uji-t secta sebagai

dasar untuk rnenerima alau menolak hipot:esis. menurut Burhan Nurgianto,

Gunawan dan Manuki (2004:109). jika --t label < t hitung < t label, Ho diterima.

Jika t hitung < - t tabel atau t hitung > t label, Ho ditolak. Dengan ujl t didapat

korelasi variabel motivasi kerja terbadap kineIja dengan perbandingkan

sigoifikansi to...., sebesar ( 5,989) > 1<.bd (1,98) dengan demikian Ho di tolsk ,

artinya rnotivasi kerja sangat berpengaroh nyata terhadap kinerja. Jika motivasi

kerja di tambah maka kinerja pegawai Dinas Pcndidikan Nasional akan

bertambah.walau demikian rnasih IIda faktor faktor lain yang mernpengaruhi kinerja

pegawai DiMs pendidilcan Nasional Kabupaten Sintang misalnya ( disiplin

pegawai. absensj, dll )
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Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak

menyenangkan bagi para pegawai dalwn memandang pekerjaan mereka. kepuasan

kerja adaIah gaji, jaminan kerja, dan pekerjaan itu sendiri. Pegawai yang puss

dengan pekerjaaan mereka akan memberikan kontribusi lebih daJwn bekeIja selain

itu mereka. tennotivasj untuk bekerja secara ekstra pada organisasi. Hal ini secara

tidak langsung meningkatkan kinerja pegawai. Dengan demikian semakin PUBS

pegawai bekerja maim semakin baik kineIja mercka, sebaliknya semakin pegawai

tidak puas dengan pekcrjaan mereka, mereka cendenmg meninggalkan pekerjaan

lersebut, tidak maksimal bekerja dan berkeinginan keluar dan pekerjaan <ersebut

yang berdampak pads penwunan kinerja. Bagi kebanYaksn pegawai kerja juga

mengisi kebutuhan abo interaksi sosial, bila rekan sekeIja yang ramah dan

mendulamg mengbantar kepada kepuasan kerja yang meningkat, dan umumnya

studi mendap.tkan bahwa kepuasan kerja pegawai ditingkatkan bila penilaian

langsung bersifat ramah dan dopat memahami. menawarkan pujian untuk k1nerja

yang baik, mendengarkan pendapat pegawai, dan menunjukkan suatu minat pribadi

pads pegawai.

Kepuasan merupakan suatu pengharapan dalam bekerja, apabila kondisi

kClja yang nyata atau kenyataan yang diterima pegawai lebih besar dari

pengbarapan mereka make aksn ten:ipta kepuasan kerja karen. kebutuban mereka

tercukupi atau terpenuhi namun apabila kondisi yang diterima sclama bekerja

benIda di bawah harapan mercka make aksn timbul ketidakpuasan hekerja.

Semakin terpenuhinya harapan pegawai maka semak:in tercipta kepuasan keIja.
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Kepuasan kerja yang diterima akan mendorong pegawal untuk bekerja seeara

optimal sehffigga kinerja pegawai akan meningkat. HasH uji t didapat ada korelasi

kepuasan kerja terhadap ldnerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Siotarlg sebesar perbandingkan signifikansi thillm8 sebesar ( 2,775) > t.1

(1,98) dengan demikian Ho di tolok, artinya kepuasan kerja sangat berpengaruh

nyata terhadap kineIja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang.

Dengan demikian apabila kepuaS8.n keIja pegawai Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang di tambah maka kinerja Pegawai akan meningkat Selain ito

masih ada faktor yang mempengarohi kineIja pegawai Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang seperti disiplin pegawai, absensi pegawai dan karekter

pegawai dan lain lain.

Berdasarkan hasil temuan Ternan koesmono dalam penelitian tentang

pengarub budaya organisasi ter!Jadap motivasi dan kepuasan kerja serta kinerja

karyawan pada sub sektor industri pengelohan kayu skala menengah di Jawa

Timur bahwa pengaruh yang terbesar adalah dari motivasi terhadap kepuasan

kerja yaitu 1.462 sedangkan urutan lainnya adaIah budaya organisasi terhadap

motivasi sebesar 0.680 dan motivas! terhadap kinerja sebesar 0.387, budaya

organisasi terhadap kinerja sebesar 0,506 dan terbadap kepuasan kerja sebesar

0.183 dan yangterakhir adaiah kepuasan kerja terhadap kinerja sebesar 0.003.

Membandingkan hasil temuan antara PeneLiti dengan Ternan Koesmono

tentang motivasi, kepuasan keIja terhadap kinerja hampir sarna yaitu motivasi

kerja merupakan variable paHog kuat mempengaruhi kinerja pegawai. Jika ada
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perbedaan hasil ternuan merupakan hal yang- fajar. Karena tempat penelitian dan

waktu peneJitian dan juga alat untuk menganalisis data yang berbeda. Dengan

demikian motivasi merupakan hal yang pokok dalarn mempengaruhi kinerja

pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang, pemyataan umum

bahwa seseorang akan tercapai kepuasan kerjanya apabila motivasi yang ada

dalam perusabaan sangat mendukung sekaIi dengan kepuasan tercapai maka

kinerja pegawai akan meningkat -..valau demikian masih ada vaktor-vaktor lain

yang mempe!1garuhi kinerja pegawai.
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BABV

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan anlliisis data, diperoleh kesimpu Ian dan saran sebagai berikut:

A Simpalan

Berdasarkan basil penelitian dapat diidentifikasi kesimpulan sebagai berikut:

1. Korelasi Motivasi kerja dengan Kepuasan kerja Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang culmp kuat, yaitu r ~ 0.66, dengan tingkat kepen:ayaan 0,05,

art.inya hubungan antara motivasi kelja dengan kepuasan keIja sangat kuat.

Koefisien bertanda positif sehingga ada hubungan positif antam motivasi kerja

dengan kepuasan ketja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. Hal ini

berarti apabila motivasi kerja meningkat mm kepuasan kerja pegawai Dinas

Pendidikan Nasional Kabuparen Sintangjuga akan semakin meningkat.

2. Korelasi Motivasi kelja dengan kinerja Dinas Pendidikan Na..;ional Kabupaten

Sinlllng juga tennasuk kuat, yaitu r ~ 0.71, dengan tingkat kepercayaan 0,05 yang

artinya hubungao antara motivasi kerja dengan kinerja Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang sangat ernt. Koefisien bertanda positif sehingga ada hubungan

positif antara motivasi kerja dengan kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang, HaJ ini berarti apabila motivasi kerja meningkat maka kinerja

pegawai D!nas .Pendidikan Nasional KBbupaten Sintang juga akan semakin

meningkat.
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3. Korelasi Kepuasan kerja dengan kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Sintang kuat, yaitu r = 0.614, dengan tingkat kepercayaan 0,01 yang artinya

hubungan antara kepuasan kerja dengan kinerja Djnas Pendidikan Nasional

KabupateD Sintang sangat erato Koefisien bertanda positif sehingga ada hubungan

positif antara kepuasan kerja dengan kinerja Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten

Sintang, HaL ini berarti apabila kepuasan kerja meningkat mw kinerja Pegawai

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintangjuga akan semakin meningkat.

4. Motivasi kerja dan kepuasan kerja secara bersama-ssma mernpengarohi terhadap

kinerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang. Pegaws.i Dinas

Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang memitjki kinerja sebesar 9,789 meskipun

lidak dipengaruhi olch motivasi kerja dan kepuasan kerja. Dengan kala lain bahwa

ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai selain motivasi dan kepuaS8n

kerja. Variabel motivasi memiliki koefisien sebesar 0,476 yang berarti motivasi

berpengaruh secara positif terhadap kinerja sebesar 0,476 atau 47,6%. Variabel

kepuasan kerja memiliki koefisien sebesar 0,112 yang berarti kepuasan .kerja

berpeogaruh secara positif terhadap kinerja sebesar 0,112 atau 11,2%. Surnbangan

antara motivasi kerja dan kepuasan kerja sebesar 0,588 atau 58,8% artinya

sumbangan motivasi kerja dan kepuasan kerja sangat signiftkan, sedangkan 41,2 %

adalah faktor lain yang mempengaruhi kinerja. Berdasarkan nilai koefsien masing

masing variabeJ dapat diketahui bahwa variabel yang dominan mempengarohi

kioerja adaIah motivasi kerja.
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B. Saran

Berdasarkan pada kesimpuJan yang dikemukakan di atas serta penjelasan pada bab

sebelumnya, maka penulis dapat memberi saran yang mungkin bermanfaat bagi pihak

Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang.

l. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang perlu memberi motivasi kelja

pegawai dengan mencukupj kebutuhan dasar. rasa am~ sosial. penghargaan

terhadap karyawan yang berprestasi dan memberikan kebutuhan beraktualisasi.

Sehingga pegawai akan mengerakkan potensi yang dimiliki untuk tercapainya

tujuan yang sudah di tentukan sebelumnya.

2. Motivasi keIja pegawai periu dipertahankan pihak Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang dengan mengupayakan program-program peningkatan motivasi

kelja seperti melalui seminar-seminar kerja, pelatihan-pelatihan dan pemberian

penghargaan bagi peagwai yang berprestasi maks. kineIja pegawai Dinas Pendidikan

Nasional akan meningkat.

3. Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang perlu mempertahankan kepuasan

kerja pegawai dengan memberikan jaminan pekeIjaan yang disediakan,

menciptakan kondisi keIja dan lingkungan kerja yang nyaman, serta memberi

penghargaan atas sesuatu yang dicapai pegawai dalam bekeIja.

4. Setain motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan Nasional

Kabupaten Sintang perlu mengupayakan program-program untuk meningkatan

kinerja seperti melalui seminar-seminar ke.rj~ pelatihan-pelatihan dan pemberian

penghargaan bagi peagwai yang berprestmi untuk meningkatkan kinerja pegawai.
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Lampiran I

PENGARUH MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA
TERIIADAP KINERJA PEGAWAI DlNAS
PENDlDlKAN NASIONAL KABUPATEN
SlNTANG

NO. RESPONDEN : ._..__• .._..•_........__._......

Kepada yth :
BapaklIbulSdr/Sdri Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang

Dengan Hormat,

Kami mahasiswa 82 lIT Jakarta ingin mengadakan penelitian tentang Manajemen

Sumber Days Manusia dengan jUdu) "Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap

Kinerja Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sintang".

Dleh karena itu, kami mengajukan kuesioner ini sebagaimana mestinya untuk

memperoleh data berlcaitan dengan wacana tersebut diatas. Informasi yang

BapaklIbulSdr/Sdri berikan dengan sebenamya akan sangat membantu penelitian ini.

Seperti layaknya penel~tian ilmi~ maka kami menjamin kerahasiaan identitas

BapaklIbulSdr/Sdri.

Demikian atas kesediaan dan bantuan BapaklIbu/SdrlSdri untuk mengisi kuesioner

ini, sebelum dan sesudahnya karoi ucapkan terima kasih.

SiDtang, Mei 2009

Hormat Kami,
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Peneliti

DAFfAR KUESIONER

Pet1Injak Pengisian : jawablah pertanyaan alau pemyotaan berikut ini, pada pilihan
jawaban yang telah disediakan dengan cara memberikan tanda silang (X).

1. Jenis Kelamin

2. Mass Kelja
3. Pendidikan
4. Usia

: 1). Laki-Iaki
2). Perempuan

Knmi mohon kesediaan BapaklIhu/Sdr/Sdri untuk menjawah pertanyaan-pertanyaan

berikut ini. Masing-masing pertanyaan disediakan 5 alternatifjawaban.

Petanjnk pengisian : anda diminta UDtuk memilih salah satu jawabm:t dengan mem.beri

landa silang (x) pads kolak yang lersedia.

Respon Skor

Sangat setuju (88) 5

Setuju (S) 4

Ragu-ragu (RR) 3

Tidak setuju (TS) 2

Sangal tidak setuju (STS) 1
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A.MOTIVASI

Pernyatun PilihsD
5 4 3 2 1

1. Dalam bekeIja anda merasa tercukupi kebutuhan
makan sehari-hari

2. Dalam bekerja anda memsa terpenuhi kebutuhan
Iberoakaian van. lavak

3. Dalam bekeIja anda merasa telpenuhi kebutuhan
lemoat tin••ai van. lavak.

4. Dalam bekerja anda merasa oman tenanQ dan nyaman
5. Dalam bekeria anda merasa diharl!lli semestinva
6. Dalam bekeria anda menda arl!lllU1

7. Dalam bekeIja anda dapat beraktualisasi diri. dalarn
arti tersedianva kesemnatan meneembanllkan ootensi.

B.KEPUASAN KERJA

Pemyat8aD PiUhan
5 4 3 2 1

1. Sava merasa oekeriaan sava menvenanokan
2. Saya merasa dioerlakukan adil di temnat ketia.
3. Perusahaan scrim! men rekreasi
4. Perusahaan memperhatikan keselamatan keIja

Ikaryawan
5. Sava bangga den""" oekeriaan dan iabatan saya.
6. Savs merasa aman dalam bekeria.
7. Sava merasa nvaman dalarn bekeria
8. PekeIjaan saya sesuai dengan bakat dan kemarnpuan

sava
9. Sava merasa ternan sekeria sava menvenan2Jcan
10. Ssya merasa ternan keda saya hisa diajak ker;a sarna
11. Sava merasa keluar.. saya mendukun. oeketiaan saya
12. Linokunoan kena sava menveuanokan.
13. Oalam beketia sava memoeroleh iarninan kesehatan
14. Karyawan yang berprestasi akan mudah memperoleh

kenaikan oanokat
15. Uotuk meniogkatkao kenuunpuan karyawan maka

perusahaan berusaha memberikan pendidikan bagi
I karvawan
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Pemyataan Piliban
5 4 3 Z 1

16. Saya merasa bahwa atasan saya sela1u rnemperhatikan
bawahan.

17. Saya merasa Jam keIja yang diterapkan oleh
IDeIIlsa1laan tidal< membeIatkan

IS. Saya merasa perosahaan memberikan waktu istirahat
Iyang cukuD baoi karyawan

19. Saya merasa perusahaan menyediakan perlengkapan
I yang lenokan dalam bekerja.

20. Saya merasa keadaan mansan 1enlpal saya bekerja
nyaman

21. Saya merasa suhu udara 1enloat sava bekeria nvaman
22. Sava merasa oenerangan 1enlcat saya bekeria cukuo
23. Saya merasa pertukaran udarn di tempal saya bekerja

cukuo
24. Perusabaan memberikan jaminan kesebatan bagi

I karvawao

C. KINERJA PEGAWAI

PerDyataan PilibaD
5 4 3 2 1

I. Hasit kerja selalu berkualitas dan dapat diterima oleh
semoo pihsk.

2. Menyelesaikan pekerjaan dengao cermat dan selesa.i
samoai tuntas

3. Menggunakan cara yang eflSien guns rneningkatkan basil
lrerja.

4. Men'l!UIlakan waktu lrerja dengan baik
5. Moo22UDakan a1at keria-alat kena dengan baik
6. Men21!U1lakan telreik keria vane bail< dan heoar.
7. Jika diberikan tosas barn selain togas pokok apakah mau

meo2eriakan.
S. Yakin bisa men..nakan togas bam deo28D baik
9. Bisa mengerjakan pekerjaan sendiri tanpa baoyak

isi.
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Data kuesioner responden

"" Motivasi

1 2 3 • , • 7

1 • , • 3 3 3 3 25

2 • • • • 3 3 3 25

3 • • 3 • • • • 27

• , , , • • • , 34, , • , • • , 3 31

• 3 • 3 3 3 3 3 22

7 3 • 2 3 2 2 3 ,.
• • • • 3 • • • 29

• • 3 2 3 1 1 2 ,.,. • • • • • • • 29

" 3 • 2 1 1 2 3 15

12 • • • • 3 • • 27

13 3 2 2 3 2 2 2 ",. • • • • • • • 29

15 • • • 3 • • • 27,. 2 2 3 2 3 2 2 ,.
I 17 • • • • • • • 2.,. • • • • • • • 29

" • • • • • • • 2.

20 • 2 3 2 2 3 3 ,.
21 • • • 3 • 3 • 26

22 • 3 , • 3 • • 27

23 • • • • • 2 2 25

24 • • • • • 3 • 27

25 , , • • • • • 32

26 • • • • • • • 2.

27 2 3 • • 3 2 3 21

2' • • 2 2 3 • • 24

29 3 • • 3 • • 3 25

30 2 2 3 3 2 2 • ,.
31 • , • 3 3 3 3 25

32 • • • • 3 3 3 25

33 • • 3 • • • • 27

34 , , , • , , , 34

"
, , , • • , 3 31

38 3 • 3 3 3 3 3 22

37 3 • 2 3 2 2 3 ,.
38 , • • 3 • • • 29

30 • 3 2 3 1 1 2 ,... • • , • • • • 29

No Motivasi ::::::]
1 2 3 • • • 7

" • • 3 • • • • 27
52 • , , • , , , 34
53 , • • • • • 3 31

54 3 • 3 3 3 3 3 22

" 3 • 2 3 2 2 3 "56 • • • 3 3 3 3 25

" • • • • 3 3 3 25.. • • 3 • • • • 27.. , • • • • • , 34

60 , , , • • , 3 31., 3 • 3 3 3 3 3 22

62 3 • 2 3 2 2 3 "83 , • • 3 • • • 2.

54 • 3 2 3 1 1 2 ,.
os • • , • • • • 29

56 • • • 3 3 3 3 "" • • • • 3 3 3 "56 • • 3 • • • • 27

58 , , , • • , • 34

7. , , , • • , 3 31

71 3 • 3 3 3 3 3 22

72 3 • 2 3 2 2 3 19

73 , • • 3 • , • 29
74 • 3 2 3 1 1 2 ,.
" • • , • • • • 29

7. 3 • 2 1 1 2 3 ,.
n • • • • 3 • • 27

7. 3 2 2 3 2 2 2 ,.
79 • • , • • • • 29

80 • • • 3 • • • 27., 2 2 3 2 3 2 2 16

82 • • 4 • 4 • 4 28

82 4 4 , 4 • 4 4 29.. • 4 4 • • • • 28.. • 2 3 2 2 3 3 19

85 4 • • 3 4 3 4 26

.7 4 3 , 4 3 4 4 27.. 4 • 4 • 4 2 2 25.. • • 4 • 4 3 4 27

90 , , 4 • • • • 32
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Data kuesioner responden

N. --1 2 3 4 • • 7

40 4 4 • 4 4 4 4 29

41 3 4 2 1 1 2 3 I.
42 4 4 4 4 3 4 4 27
43 3 2 2 3 2 2 2 I.
44 4 4 • 4 4 4 4 29
45 4 4 4 3 4 4 4 27

46 2 2 3 2 3 2 2 I.
47 4 4 4 4 4 4 4 2... 4 4 • 4 4 4 4 29
48 4 • 4 3 3 3 3 "50 4 4 • 4 3 3 3 25

No Motivas; ==-1I
1 2 3 4 • • 7

90 • • 4 4 4 • • 32
91 4 4 4 4 4 4 4 2.
!l2 2 3 4 4 3 2 3 21
93 4 • 2 2 3 4 4 24
94 3 4 4 3 4 4 3 25
95 2 2 3 3 2 2 4 ,... 4 • 4 3 3 3 3 2.
97 4 4 4 4 3 3 3 25.. 4 4 3 4 4 4 4 27
99 • • • 4 • • • 34

100 • • • 4 4 • 3 "
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Data kuesioner resplnden

No KIne""
1 2 3 • 5 6 7 8 9

1 • • • 2 • • • 3 • 33

2 • • • • • • • • • 38

3 3 3 3 2 • 3 • 3 3 28

• • 3 • • • 3 • • • 34

5 3 • 3 3 5 • • 3 • 33

• 3 3 3 3 3 3 3 3 • 28
7 3 3 3 1 2 3 2 3 • 24

8 3 3 5 • • 3 • • • 34

9 • 3 5 1 2 3 1 5 3 27,. 3 • • • 5 • • • • 38

11 5 1 5 2 2 , 1 5 • 28

12 5 • • • • • 3 5 • 37

13 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23

14 • • 5 • 5 • • 5 • 39

" 3 3 3 • • 3 • 3 • 31,. • 2 5 2 3 2 3 5 2 28

17 • • 3 • • • • 3 • 34

18 • • • • 5 • • 5 • 38

19 • • • • • • • 5 • 37

20 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23

21 3 • • 3 • • • • • 34

22 3 • • 5 • • • • 3 35

23 • 3 3 • • 3 3 3 • 31

2. 5 5 • 3 • 5 5 • • 39

25 3 • • 5 • • • • 5 37

26 • 3 • • 3 3 3 3 • 31

27 • 3 • 2 • 3 3 • 3 30

28 • • • 5 • • • • 3 38

29 • • • • 3 • 3 • • 34

30 • 3 5 2 3 3 • 5 2 31

" • • • 2 • • • 3 • 33

32 • • • • • • • • • 36

33 3 3 3 2 • 3 • 3 3 28

34 • 3 • • • 3 • • • 34

35 3 • 3 3 5 • • 3 • 33

36 3 3 3 3 3 3 3 3 • 28

37 3 3 3 1 2 3 2 3 • 24

38 3 3 5 • • 3 • • • 34

39 • 3 5 1 2 3 1 5 3 27.. 3 • • • 5 • • • • 36

No .~ .

1 2 3 • 5 • 7 8 9
51 3 3 3 2 • 3 • 3 3 28
52 • 3 • • • 3 • • • 34
53 3 • 3 3 5 • • 3 • 33
54 3 3 3 3 3 3 3 3 • 28
55 3 3 3 1 2 3 2 3 • 24.. • • • 2 • • • 3 • 33
57 • • • • • • • • • 38.. 3 3 3 2 • 3 • 3 3 28
59 • 3 • • • 3 • • • 34

eo 3 • 3 3 5 • • 3 • 33., 3 3 3 3 3 3 3 3 • 28
52 3 3 3 1 2 3 2 3 • 24

.3 3 3 5 • • 3 • • • 34
54 • 3 5 , 2 3 1 5 3 27

85 3 • • • 5 • • • • 36
56 • • • 2 • • • 3 • 33
67 • • • • • • • • • 36.. 3 3 3 2 • 3 • 3 3 28
89 • 3 • • • 3 • • • 34

7ll 3 • 3 3 5 • • 3 • 33
71 3 3 3 3 3 3 3 3 • 28
n 3 3 3 1 2 3 2 3 • 24

73 3 3 5 • • 3 • • • 34
7. • 3 5 1 2 3 1 5 3 27
75 3 • • • 5 • • • • 36

76 5 1 5 2 2 1 1 5 • 28
77 5 • • • • • 3 5 • 37
78 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23

79 • • 5 • 5 • • 5 • 39
80 3 3 3 • • 3 • 3 • 31

81 • 2 5 2 3 2 3 5 2 28
82 • • 3 • • • • 3 • 34

82 • • • • 5 • • 5 • 38.. • • • • • • • 5 • 37
85 3 2 3 3 3 2 2 3 2 23

85 3 • • 3 • • • • • 34

67 3 • • 5 • • • • 3 35.. • 3 3 • • 3 3 3 • 31

89 5 5 • 3 • 5 5 • • 39

80 3 • • 5 • • • • 5 37
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Data kue5ioner resplnden

No ~~.

1 2 3 • , 6 7 8 9

"
, 1 , 2 2 1 1 , • 26

42 , • • • • • 3 • • 37... 3 3 3 2 2 3 2 3 2 23.. • • • • • • • • • 39.. 3 3 3 • • 3 • 3 • 31.. • 2 , 2 3 2 3 , 2 26
47 • • 3 • • • • 3 • 34.. • • • • , • • 5 • 38

" • • • 2 • • • 3 • 33

'" • • • • • • • • • 38

No --;;;: a
1 2 3 • 5 8 7 8 9

91 • 3 • • 3 3 3 3 • 31
92 • • • 2 • 3 3 • 3 31
93 • • • , • • • • 3 38.. • • • • 3 • 3 • • 34
95 • • 5 2 3 3 • 5 2 32
98 • 3 • 2 • • • 3 • 32
97 • • • • • • • • • 36
98 3 3 3 2 • 3 • 3 3 28
99 • • • • • 3 • • • I ;~

100 3 3 3 3 , • • 3 • 32
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Data kuesioner responden

N, ~kcrja
1 2 3 • 5 • 7 • 9 10 11 12 13 " 15 ,. 17 ,. 19 20 21 22 23 2.

1 • 3 3 • • • 3 • • 3 • 3 3 3 3 • • • 3 • 3 3 3 3 ..
2 • • 3 • • • • • • • • • 3 3 3 • • • • • • 3 3 3 ••
3 3 • • 3 3 3 3 3 3 3 3 • • • • 3 3 3 3 3 • • • • ..
• • • 5 • • 4 • • • • 4 4 • 5 5 • • • • • • 5 5 , 103
5 • 4 • 3 3 3 3 • 3 • 4 • 5 3 3 3 3 3 4 • 3 • 5 ..
• • 3 3 3 3 3 3 • 3 3 • 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 7.
7 • 3 2 3 3 3 3 4 3 3 • 3 2 3 3 3 3 3 • 3 3 2 2 71

• • 3 • 3 3 5 • • 5 • • 3 • 5 • 3 5 5 • • 3 • • 5 ..
• 3 3 1 • • 5 5 3 , 5 3 3 , 1 2 • 5 5 5 3 3 2 1 1 71

'0 • • • 3 3 • • • • • • • • • • 3 • • • 4 4 • • • 93
11 • 1 1 5 5 • 5 • 5 5 • 1 1 2 3 5 5 5 5 • , 3 1 2 ..
12 • • 3 5 5 , • • 5 • • 3 • • , • • 5 4 • • 3 •13 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 , 2 , 3 3 3 , 2 3 2 2 2 51
14 • • • 4 • 5 5 • 5 5 • • 4 • 4 4 5 5 5 • • 4 • • 10315 • , 4 3 3 3 3 • 3 3 4 3 • 4 • 3 3 3 3 4 3 • • 4
16 2 2 3 • • 5 5 2 5 • 2 2 3 2 2 • 5 5 5 2 2 2 3 2 7'
17 • • • • • 3 3 4 3 3 • • • • • • 3 3 3 • • • • • 6.
16 • • • • • • • • • 5 • • • • • • • • 5 • • • • 4 99
19 • • • • • • 5 • • 5 • • 4 • • • • • 5 • • 4 • • 99
20 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 , 3 2 3 52
2\ • 3 • 3 3 4 • • • • • 3 • 3 • 3 4 • • • 3 • • 3 85
22 3 • 3 3 3 4 • 3 • 4 3 • 3 • • 3 • • • • • 3 • ..
" • 5 • • • 3 3 • 3 3 • 5 • 2 2 • 3 3 3 4 5 , • 2 84
24 • • • 5 5 • • • • • • • • , • 5 • • 4 4 • • • 3 97
25 5 • • , , • • 5 • 4 5 • • 5 5 3 • • • 5 • 5 • 5 101
25 • • • • • • , • • , • • • • • • • • 3 • • • • • "27 3 • 3 • • • • , • • 3 • 3 2 3 • • • • , • , 3 2 ..
2. 3 2 3 • • 4 • 3 • • 3 , 3 • • • • • • 3 2 • 3 • .3.. • 3 • • • • • • • • • , • • 3 • • • • • 3 3 • • 91
30 2 , 2 • • 5 5 2 5 5 2 3 , 2 • • 5 5 5 , 3 • 2 2 .2
31 • , 3 • • • 3 • • 3 • 3 , 3 3 • • • 3 • 3 3 3 3 "32 • • 3 • • • • • • • • • 3 3 3 • • • • • • 3 3 3 ••
" 3 • • 3 , , , 3 3 , , • • • • , 3 , , 3 • • • • .,
34 • • 5 • • 4 • • • • • • 5 5 5 • • • • • • 5 5 5 10'
35 • • • 3 , 3 3 • , 3 • • • 5 3 , , 3 , • • 3 • 5 85
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Data kuesioner responden

No k •
1 2 , • • • 1 • • 1 11 12 " "

,. ,. 11 ,.
" 20 21 22 23 2.

71 • , , , , , , • , , • , , , , , , 3 , • , , , ,
"12 • , 2 , , , , • , , • , 2 2 , , , , , • , , 2 2 11

" • , • , , • • • • • • , • • • , , • • • 3 • • • ..,. , , 1 • • , , , • • , , 1 1 2 • • • • 3 , 2 1 1 11,. • • • , , • • • • • • • • • • , • • • • • • • • 93,. • 1 1 • • , , • , , • 1 1 2 , • , • , • 1 , 1 2 .2
11 • • , , • • • • • • • • • • , • • , • • • , • ..
" 2 , 2 , , , 3 2 , , 2 3 2 2 , , , , 2 3 2 2 2 .,,. • • • • • , • • , • • • • • • • , • • • • • 4 103
eo • , • , , , , • , , • 3 • • 4 , , , , • 3 • • • "81 2 2 3 • • , , 2 , • 2 2 2 2 • , • , 2 2 2 , 2 ,.
82 • • • • • , , • , , • • • • • • 3 , , • • • 4 • ••
82 • • • • • • , • • • • 4 • • • • • • , • • • • • 99.. • • • • • • , • • , • • • • • • • • , • • • 4 • 99

•• 2 2 2 , , 3 , 2 , , 2 2 2 , , , , , , 2 2 3 2 3 82

" • 3 • , , • • • 4 • 4 , • , 4 , • • 4 • , • • , sa
81 , • , , , • • , • • , • , • • , • • • , • • , • "" • • • 4 • , , • , 3 • • • 2 2 • 3 , , • , 2 • 2 .... • • 4 • • • • • • • • 4 • , • , • • • • • • 4 , 97
90 , • • , , • • • • • , • • • , , • • • • • • • 5 101
91 • • • • • • 3 • • , • • • • • • • • , • • • • • 93
92 , • 3 • • • 4 , • • , • , 2 3 • • • • 3 4 3 , 2 83
93 , 2 , • • • 4 , 4 • , 2 , • 4 • • • • 3 2 • , • 83
94 • , • • • • • • • • • , • • , 4 • • • • , , • • .,.. 2 , 2 • • , • 2 • , 2 , 2 2 • • , • • 2 3 • 2 2 82
96 • , , • 3 • , • • , • , , 3 , • • 4 , • , , , 3 82., • • 3 • • • • • • • 4 • 3 , , • • • • • • , , , ••
" 3 • • 3 , 3 3 3 , 3 , • • • • , , , , 3 • • • • 82
99 • 4 • • 4 • • • • • 4 • • • • • • • 4 4 4 • • 5 103

100 • • • 3 , 3 3 • , , • • • • 3 , 3 , , • • , 4 , sa
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Lampiran 2.

k .Corelasi kepuasan er a

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP5
KP1 Pearson 1 .351 .424 .088 .080 -.CJ70

Correlation

109. (2- .000 .000 .382 .429 487
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP2 Pearson .351 1 .634 -.on -.063 -.289

Correlation

$;g. (2- .000 .000 .474 .531 .004
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP3 Pearson .424 .634 1 -.152 ~.146 -.194

CaT-.

Sig. (2- .000 .000 .131 .146 .053
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP4 Pearson .088 -.072 -.152 1 987 .519

~n

$;g. (2- .382 .474 .131 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP5 Pearson .080 -.063 -.1-48 987 1 .513

C..-

Sig. (2- .429 .531 .148 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP6 Pearson ~.O7O -.289 -.194 .519 .513 1

Cc::nelation
Sig. (2- A87 .004 .053 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP7 Pearson -089 -.137 -.173 .585 .600 .629

Correlation

Sig. (2- .376 .174 .085 .000 .000 .000
->
N 100 100 100 100 100 100
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KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP8 Peerson 1.DOer .351 .424- .088 .080 -.070

Correlation

S;g. (2- .000 .000 .000 .382 .429 .487
ta;Jed)

N 100 100 100 100 100 100

KP9 Pearson -.070 -.289 -.194 .519 .513- 1.000-
Correlation

S;g. (2- .487 .004 .053 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 '00 100
KP10 Pea""" -.089 -.137 -.173 ,585- .500 .829

Correlatioo

s;g. (2- .376 .174 085 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP11 Pearson 1.000 .351- .424 .088 .060 -.070

"""""'"'"
Sill· (2- .000 .000 .000 .382 .429 .487
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP12 Pearson .351 1.000 .634 -.072 -.063 -.289
C..-,

Sill· (2- .000 .000 .000 .474 .531 .004
taiJed)

N 100 100 100 100 100 100

KP13 Pearson .424 .634- 1.00lf -.152 -.146 -.194
ea-

S;g. (2- 000 .000 .000 .131 .148 .053
-l
N 100 100 100 100 100 100

KP14 Pearson .455 .444 .828- -.223" -.216 -.151
e..-

s;g. (2- .000 .000 .000 .026 .031 .133
tailed)

N 100 100 100 '00 100 100
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KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP15 Pearson .400 .364 .671 -.002 008 .044

Correlation I

Sig. (2- .000 .000 .000 .987 .938 .667
tailed)
N 100 100 100 100 100 100

KP16 Pearson .088 ~.O72 -.152 1.000 987 .519
Correlation

Sig. (2- .382 .474 .131 000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP17 Pea""" -.051 -.295 -.212 .506 .501 .941

Correlalion

Sig. (2- .615 .003 .034 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP18 Pearson -.070 -.289 ·.194 .519 .513 1.000

Correlation

Sig (2- .487 .004 .053 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
I KP19 Pearson -.089 -.137 -.173 .585 .800 829
~

Sig. (2- .376 .174 .085 .000 .000 .000
.....1
N 100 100 100 100 100 100

KP20 Pearson 1.000 .351 .424 .088 .080 -.070,
eorre-.,

Sig. (2- .000 .000 .000 382 .429 .487
"led)
N 100 100 100 100 100 100

KP21 Pearson .351 1.000 .634 -.an -.063 ·.289eorre-.,

Sig. (2- .000 .000 .000 .474 .531 .004
-)

N 100 100 100 100 100 100
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. CorrelatIon IS S1gnifK:ant at the 0.01 level (2 tailed).

". Con'elati:Ji1 is 6igniticant at Itle 0.05 kilvel (2-1aiIed).

KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP22 Pearson .394 .355 .662 .011 .020 .041COITelation

Sig. (2- 000 .000 .000 .912 .842 .686m;1ed)

N 100 100 100 100 100 100
KP23 Pea""'" .424 .534 1000 ·.152 -.146 -.194

Correlation

S;g. (2- .000 .000 000 .131 .146 .053
ta;Ied)

N 100 100 100 100 100 100
KP24 Pearwon .455 .444 .828 -.223 -.216 -.151

Correlation

S;g. (2- .000 .000 .000 .028 .031 .133
m;1ed)

N 100 100 100 100 100 100- -
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KP7 KP8 KPO KP10 KP11 KP12
KP1 Pearson ~.O89 1.000 -.Q70 -.089 1.000 .351

Correlation

8ig. (2- .376 ..000 .487 .376 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP2 Pearson -.137 .351 ~.289 -.137 .351 1.000

ConeIat:ion

8ig. (2- .H4 .000 .004 .174 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP3 Pearson -.173 .424 -.194 -.173 .424 .634

Correlation

Sig. (2- .065 .000 .053 .065 000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP4 Pearson .585 .088 .519 .585 .088 -.on

Correlation

Sig. (2- .000 .382 .000 .000 .382 .474
failod)
N 100 100 100 100 100 100

KP5 Pearson .600 .080 .513 .600 .080 -.063
Correlation

Sig. (2- .000 .429 000 .000 .428 .531
fa""')

N 100 100 100 100 100 100
KPS Pearson .829 -.070 1.000 .829 -.070 -.289

Correlation

Sg. (2- .000 .487 .000 .000 .487 .004
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP7 Pearson 1 ·.089 .829 1.000 -.089 -.137

Correlation

Sig. (2- .376 .000 .000 .376 .174
tailed)

II 100 100 100 100 100 100
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Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



KPl KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KPB p.....,., -.089 1 ~.O70 -.089 1.000 .351

Correlation

Sig. (2- .376 .487 .376 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP9 Pearson .829 -.070 1 .829 -.070 -.289

Correlatiorl

Sig. (2- .000 .487 .000 .487 .004
IaiIed)

N 100 100 100 100 100 100
KP10 Pea-son 1.000 -.089 .829 1 -.089 -.137

ConeIaIion

Sig. (2- 000 .376 .000 .376 .174
Ia""')

N 100 100 100 100 100 100
KP11 Pea-son -.089 1.000 -.070 -.089 1 .351

e..-

Sig. (2- .376 .000 .487 .376 .000.....)
N 100 100 100 100 100 100

KP12 Pewson -.137 .351 -.289 -.137 .351 1
C""",""",,

Sig. (2- .174 .000 .004 .174 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP13 PllBnlOfl -.173 .424 -.194 -.173 .424 .634
CUlliitUUl

Sig. (2- .cas .000 .053 .085 .000 .000
1a00d)

N 100 100 100 100 100 100

KP14 p.....,., -.141 .455 -.151 -.141 .455 ....
C~

Sig. (2- .161 .000 .133 .161 .000 .000
,,"led)

N 100 100 100 100 100 100
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KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP15 Peanoo .101 .400 .044 .101 .400 364

C~n

B;g. (2- .318 .000 .667 .318 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP16 Pearson .565 .068 .519 .565 .068 ·.<172

Correlation

Sig. (2· .000 .362 .000 .000 .362 .474
...Ied)

N 100 100 100 100 100 100
KP17 -.on .791 -.051 .941 .791 -.051 ·.295

Croelation

Sig. (2- .000 .615 .000 .000 .615 .003
,",led)

N 100 100 100 100 100 100

KP16 Pearson .629 -.070 1.000 .629 -,070 -.289
Correlation

Sig. (2- .000 .467 .000 .000 .467 .004-N 100 100 100 100 100 100

KPl. Pearson 1.000 -.069 .829 1.000 -.069 -.137
Com>Iatioo

Sig. (2· .000 .376 .000 .000 .376 .174
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP20 Peanoo -.06. 1.000 -.070 -.069 1.000 .351
Conelation

,,~. (2- .376 .000 .467 .376 .000 .000
'"'led)

N 100 100 100 100 100 100

KP21 Pearson -.137 .351 -.289 -.137 .351 1.000
Correlation

Sig. (2. .174 .000 .004 .174 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
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KPI KP2 KP3 KP4 KPO KP6
KP22 Pearson .098 .394 .041 .098 394 .355

Correlation

Sill. (2- .333 .000 .686 333 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP23 Pearson -.173 -424 -.194 -.173 .424 .634

ConeIation

Sill. (2- .085 .000 .053 .085 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP24 Pearson -.141 .455 -.151 -.141 .455 .444

Correlation

Sill, (2- .161 .000 .133 .181 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
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KP13 KP14 KP15 KP16 KP17 KP16
KPl Pearson .424 .455 .400 .066 -,051 -.070

Cor:relation

5;g. (2- .000 .000 .000 .362 .615 .467
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP2 Pearson .634 .444 .364 -.072 -.295 -.289
COI'1'Slation

5;g. (2- .000 .000 .000 .474 .003 .004
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP3 Pearson 1.000 .626 .671 -.152 -.212 -,194
Ccerelation

5;g. (2- .000 .000 .000 .131 .034 .053
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP4 Pearson -.152 -.223 -.002 1.000 .506 .519
Correlation

Sig. (2- .131 .026 .967 .000 .000 000
.....1
N 100 100 100 100 100 100

KP5 Pearson -.146 -.216 006 .987 .501 .513
Correlation

Sig. (2- .146 .031 .939 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP6 Pearson -.194 -.151 .044 .519 .941 1.000
Correlation

Sig. (2- .053 .133 .667 .000 000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP7 Pearson -.173 -.141 .101 .565 .791 .629
Correlation

S;g. (2- .065 .161 .318 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
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Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KPB Pearson .424 .455 .400 .066 -.051 -.070

Correlation

Sig. (2- .000 .000 .000 .382 .615 .467
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP9 I'einon -.194 -.151 .044 .519 .941 1.000

eor-.on

Sig. (2- 053 133 .667 000 .000 .000
!aIled)

N 100 100 100 100 100 100
KPl0 Pearson -.173 -.141 .101 .565 .791 .629

eor-.on

Sig. (2- .065 .161 .318 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KPll Pearson .424 .455 .400 .066 -.051 -.010
eor-.on

Sig. (2- .000 .000 .000 .382 .615 .467
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP12 PeaI&On .634 .... 364 -.072 -.295 -.289
Con'8Iation

Sig.~ .000 .000 .000 .474 .003 .004
!ailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP13 - 1 .B2B .671 -.152 -.212 -.194
Conel8tlon

Sig. (2- .000 .000 .131 .034 .053-N 100 100 100 100 100 100

KP14 Pearson .B2B 1 .743 -.223 -.180 -.151
Conolation

Sig. (2- .000 .000 .026 .073 .133
!ailed)

N 100 100 100 100 100 100
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KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KPllKP15 Pea""" .671 .743 1 -.002 .044 .044Correlation

Sill. (2- 000 .000 .967 .660 .667IaiIed)
N 100 100 100 100 100 100

KP16 P..- -.152 -.223 ~.OO2 1 .506 .519Correlation

Sig. (2- .131 .026 .987 .000 .000tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KPH - -.212 ·.180 .044 .506 1 .941Correlation

Sig. (2- .034 .073 .660 .000 .000
talled)

N 100 100 100 100 100 100
KPl. - -.194 -.151 .044 .519 .941 1

Corral-.

Big. (2- .053 .133 .667 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP19 - -.173 -.141 .101 .585 .791 .829

correlation

Sig. (2- .085 .161 .316 .000 .000 000
taOed)

N 100 100 100 100 100 100
KP20 P..- .424 .455 .400 .088 -.051 -.070

correlation

Big. (2- .000 .000 .000 362 .615 .487
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP21 - .634 .444 .364 -.072 -= -.289ComlI-.

Sig. (2- .000 .000 .000 .414 .003 004
tailed)
N 100 100 100 100 100 100
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KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP22 p......,., .662 .737 .992 .011 .042 .041

Correlation

&g. (2- .000 .000 .000 .912 .681 .686
llllled)

N 100 100 100 100 100 100
KP23 Pearson 1.000 .828 .671 -.152 -.212 -.194

Correlation

&g. (2- .000 000 .000 .131 D34 .053
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP2. Pearson .828 1.000 .743 ".223 -.180 ·.151

Correlation

Sig. (2- .000 .000 .000 O:ze 073 .133
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
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KPl. KP20 KP21 KP22 KP23 KP24
KPl p""""" -.089 1.000 .351 .394 .424 455

Correlation

Big. (2- .376 .000 .000 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP2 p""""" -,137 .351 1.000 .355 .634 .444

Correlmm

Sig. (2- .174 000 .000 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP3 "'"""'" -.173 .424 .634 662 1.000 .628

C......-,

~(2- .085 .000 .000 .000 .000 .000.....)
N 100 100 100 100 100 100

KP4 P....... .585 .088 -.072 .011 -.152 -.223

C"'""'"""

Sig. (2- .000 .382 .474 .912 .131 .028
tailed)

N 100 100 100 100 100 100

KP5 P....... .600 .080 -.063 .020 -.1046 -.218
CorrelBtion

Big. (2- .000 .429 .531 .842 146 ,031
laile<l)

N 100 100 100 100 100 100

KP8 P.....", .629 -.070 -.289 .041 -.194 -.151
c:on-n

Big. (2- 000 .487 .004 .888 .053 .133
""led)

N 100 100 100 100 100 100

KP7 p""",," 1.000 -.089 -.137 .098 -.173 -.141
C()l1'llIation

~(2- .000 .376 .174 .333 .085 .161-N 100 100 100 100 100 100
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KP1 KP2 KP3 KP. KP5 KPe
KP8 Pearson -.089 1.000 .351 .394 .424 .455

Correl-.

&g. (2- .376 000 000 .000 .000 .000
..ied)

N 100 100 100 100 100 100
KP8 Pearson .829 ·.070 -.289 041 -.194 -.151

Cooelation

&g. (2- .000 .487 004 .688 .053 .133
!ailed)

N 100 100 100 100 100 100
KPl0 p....on 1.000 -.089 -.137 .098 -.173 -.1.41

CCll'Te1ation

&g. (2- .000 .376 .174 .333 .085 .161
"led)
N 100 100 100 100 100 100

KPl1 e....on -,089 1.000 .351 .394 .424 .455
~

&g (2- .376 .000 .000 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP12 Pearson -.137 .351 1.000 .355 634 ....

Correlation

Sig. (2- .114 .000 .000 .000 .000 .000
!ailed)

N 100 100 100 100 100 '00
KP13 Pearsan -.173 .424 634 .662 1.000 82B

C........",

&g. (2- .085 .000 .000 .000 .000 .000
..ied)

N 100 100 100 100 100 100
KPl. ......... -.141 .455 .... .737 .828 1.000

Correlation

Sig (2- .161 .000 .000 .000 .000 .000
tailed)
N 100 100 100 100 100 100
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KPl KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP15 """""" .101 .400 .364 .992 .671 .743

Correlation

Sig. (2- .318 .000 .000 .000 .000 .000
laRed)

N 100 100 100 100 100 100
KP16 Pearson .585 .088 ·.072 .011 8.152 -.223

Correlation

Sig. (2- .000 .382 .474 .912 .131 .026
lailed)

N 100 100 100 100 100 100
KPH - .791 -,051 -.295 .042 -.212 -.180em.-..

Sig. (2- 000 .615 .003 .881 .034 .073
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KPl. Peonon .829 -.070 -.289 .041 -.194 -.151

Correlation

"'g. (2- .000 .487 .004 .688 .053 .133
taRed)

N 100 100 100 100 100 100
KP19 P....... 1 -.089 -.137 .098 -.173 -.141

Correlation

8<9· (2- .376 .114 .333 085 .161
lailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP20 - -.089 1 .351 .394 .424 ....

Correlation

Sig. (2- .376 .000 .000 .000 .000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP21 Peatson -.137 .351 1 .355 .634 .444

Cooelation

Sig. (2- .174 .000 .000 .000 .000
tailed)
N 100 100 100 100 100 100

14/41220.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

UNIV
ERSITAS TERBUKA



KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6
KP22 Pearson .098 .394 .355 1 .662 .737

Correlation

B;g. (2- .333 .000 .000 000 .000
tailed)
N 100 100 100 100 100 100

KP23 Pearson -.173 .424 .634 .662 1 .628
Correlation

Sig. (2- .085 .000 .000 .000 000
tailed)

N 100 100 100 100 100 100
KP24 Pearson -.141 .455 .444 .737 .026 1

Correlation

S~. (2- .161 .000 .000 .000 .000
laiIed)

N 100 100 100 100 100 100
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Lampinm 3.

Korelasi kineIja pegawai

K1 K2 K3 K4 K5 K8 K7 K8 Kg Kl0

K1 Pearwr I Corremt:ion 1 .051 .519- 001 -.067 .022 -."'" .585" .088 .333

SiQ. (2-la;!ed) .612 .000 .544 .509 .626 .327 .000 .382 .001

N 'Ol 10e 100 10l '00 'Ol 100 100 '00 10e

K2 Pearson Correlation .051 1 -.068 .430" .601" .955- .649-- .000 .365" .746-

SiQ. (2-<ai1ed) .612 .397 .000 .000 .OOK .000 1.000 .OOK .000

N 100 100 100 100 100 10l 100 100 100 100

K3 Peerson Com:lIB8on .519- -.088 , .04' -.ll58 -.126 -.092 .82." -.070 .314

SiQ. (2-tailed) .OOC .397 .631 .565 .211 .382 .000 .487 .001

N 10l 100 10< 1D< 100 1001 10< 10< 1D< 100

K4 Peer.ion ~tioIl .001 .430" .049 1 .811" .432" .519- .140 .418- 700"

SiQ.(2-_l ..... .000 .631 .000 .OOC .000 .,'" .000 .00l

N 10< 100 10< 100 100 100 100 100 100 10<

K5 Pearson Cotlmatiorl -.1)67 .601" -.05l .611- 1 .627- .838- .00l .383" .703

SiQ. (2-ta;!ed) 509 .000 .565 .000 .DOC .000 1.00K .000 .OOK

N 10l 100 100 100 100 100 100 100 100 10l

K6 Peerson Correlation .022 .955" ~.126 .432- .827- 1 .657" -.054 .418- ,742

SiQ. (2-la..., .62f .000 .211 .000 .000 .000 .591 .000 .DOC

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10<

K7
_eo.-. -."'" .649" -.092 .519" .038" .6fi1" 1 -.128 .313- .748

S~. (2-taied) .327 .000 .362 .000 .000 .000 .203 .002 .OOC

N 10l 100 100 '''' 100 '''' 100 '''' 100 'Ol

K8 Pearson ConeIation .585" .000 .82!iJ- .140 .000 -.054 -.128 1 -.089 .017

SiQ.(2_ .DOC 1.000 .00l .185 1.000 .591 .203 .376 .0lK

N 100 100 1DC 100 100 100 100 100 100 100
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K1 K2 K3 K. K5 K6 K7 K8 K. K10

K9 Pearson Correlation .088 .385- -.070 .418- .383- .418- - 1 .520".313 -.089

Sig. (2-tailed) .382 .000 .487 .000 .000 .000 .002 .376 .00

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1lX

K10 Pealson Correlation .333- .746- .314- .751:r .783" .742- .746- .3n- .520- 1

Sig. (2-tailed) .001 .00 .001 .00 .0lX .0lX .00 .00 .0lX

N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

.... Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Lampiran 4.

Corelasi motivasi kerja

Ml M2 M3 M4 M5 Me M7

1M' Pealsm CooeIatior' 1 .657- .566 .457- .565 .740- .496

Big. (2......) .000 .000 .000 .00< .000 000

N 100 100 100 100 100 100 1()(
M2 Pearson CorrelaUon .est" 1 .454- .317- .527" 608- .458

Big. (2_ 000 .ooc .001 00l .00( 00<
N 100 100 100 100 100 100 1()(

IMa Pearson Correlation .566- .454- 1 .649- .782- .719- .51'
Sig.{2-_) .000 .()()( .000 .000 .000 .()()(

N 100 100 100 100 100 100 1()(
M4 Pean;on Correlation .457" .317" .649- 1 .634- .444- -.364

Sig·r.z_l .00( .001 .000 .000 000 .()()(

N 100 100 100 1()( 100 100 10(
MS Peafson CorreIMion .565- .527- .782- .634- 1 .62B- .671

Sig. (2......) .000 .000 .000 .000 .000 00<
N 100 100 100 100 100 100 10<

Me
""""'" Con8Iation

.740- 608- .719- .444- .828" 1 .743

Sig.r.z......) .000 .000 00( .000 .000 .()(]{

N 100 100 100 100 100 100 ""Pearson Correlation .498- .518- - .671- .743-M7 .458 .364 1

Big. r.z"'iIed) .000 .00( .00< .000 000 .000

N 100 101 100 1()( 100 100 101
.... COIT8lalion is significant at Ihe 0.01 level (2-taileld).
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LampiraD 5

Dsftar statistik korelasi Botan. motiv8si kerj. terhadap kepU8.!I8D kerj.

Motivasi (XI) Kspuasan ( X, ) x,'
,

no x, Xl' X2

1 25 83 625 6889 2075
2 25 89 625 7921 2225
3 27 82 729 6724 2214
4 34 103 1156 10609 3502
5 31 as 961 7396 2666
6 22 76 484 5n6 1672
7 19 71 361 5041 1349
8 29 96 841 9216 2784
9 16 n 256 5929 1232 'I

10 29 93 841 8649 2697
11 16 82 256 6724 1312
12 27 99 729 9801 2673
13 16 61 256 3721 976
14 21 80 441 6400 1680
15 27 83 729 6889 2241
16 16 78 256 6084 1248
17 28 89 784 7921 2492
18 29 99 841 9801 2871
19 28 99 784 9801 2772
20 19 99 381 9801 1681
21 26 88 876 n44 2288
22 27 86 729 7396 2322
23 25 84 625 7056 2100
24 27 97 729 9409 2619
25 25 87 625 7569 2175
26 28 93 784 8649 2604
27 21 83 441 6889 1743
28 24 83 576 6889 1992
29 25 91 625 8281 2275
30 18 82 324 6724 1476
31 25 83 625 6889 2075
32 25 89 625 7921 2225
33 27 82 729 8724 2214
34 24 93 576 8649 2232
35 31 86 961 7396 2666
38 22 78 484 5776 1672
37 19 105 361 11025 1995
38 29 96 841 9216 2784
39 16 77 256 5929 1232
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x '
I ,

no Motivasi ("J ) Kepuasan (Xl) I X, XI . X2
40 29 93 641 8649 2697
41 16 82 256 6724 1312
42 27 99 729 9801 2673
43 16 94 256 8836 1504
44 29 103 641 11l609 2987
45 27 83 729 6689 2241
46 16 78 256 6064 1248
47 28 89 764 7921 2492
48 29 99 641 9801 2871
49 25 83 625 6689 2075
50 25 89 625 7921 2225
51 27 82 729 6724 2214
52 34 103 1156 10609 3502
53 31 86 961 7396 2866
54 22 76 464 5776 1672
55 19 71 361 5041 1349

156 25 83 625 6889 2075
57 25 89 625 7921 2225
58 27 82 729 6724 2214
59 34 103 1156 10609 3502
60 31 86 961 7396 2666
61 22 76 464 5776 1672
62 19 73 361 5329 1387
63 29 103 641 10609 2987
64 16 76 256 5776 1216
65 29 106 641 11236 3074
66 25 83 625 6669 2075
67 25 89 625 7921 2225
68 27 82 729 6724 2214
89 34 103 1156 10609 3502
70 31 103 961 10609 3193
71 22 76 464 5776 1672
72 19 71 361 5041 1349
73 29 96 641 9216 2764
74 18 77 256 5929 1232 I
75 29 93 641 8649 2897
76 16 82 256 6724 1312
T7 27 99 729 9801 2673
78 16 90 256 8100 1440
79 29 103 641 10609 2987
eo 27 99 729 9801 2673
81 16 78 256 6064 1248J
82 28 89 764 7921 2492
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no Motivasi (XI) Kepuasan (X2 ) "1' X ' .x, . X2,
83 29 99 841 9801 2871
84 28 99 784 9801 2m
85 19 62 361 3844 1178
86 26 66 576 7744 2286
87 27 86 729 7396 2322
86 25 84 625 7056 2100
89 27 97 729 9409 2619
90 32 101 1024 10201 3232
91 26 93 784 8849 2604
92 21 83 441 6869 1743
93 24 83 576 6869 1992
94 25 91 625 6261 2275
95 24 62 576 6724 1966
96 25 82 625 6724 2050
97 25 89 625 7921 2225
98 27 99 729 9801 2673
99 34 103 1156 10609 3502

100 31 86 961 7396 2666
umlah 2496 8793 64656 782697 222845
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LampinlD6

Daltar statistik korelasi Botara motivasi kerjs terhadap kinerja

no Motivasi (Xl) Kinena luI Ai' y' Xl' Y
1 25 33 625 1089 825
2 25 36 625 1296 900
3 27 28 729 784 756
4 34 34 1156 1156 1156
5 31 33 961 1089 1023
6 22 28 484 784 616
7 19 24 361 576 456
6 29 34 641 1156 986
9 16 27 256 729 432

10 29 36 841 1296 1044
11 16 26 256 676 416
12 27 33 n9 1089 891
13 16 23 256 529 368
14 21 30 441 900 630
15 27 31 n9 961 837
16 16 28 256 784 448
17 28 34 784 1156 952
18 29 38 841 1444 1102
19 28 37 784 1369 1036
20 18 23 361 529 437
21 26 34 676 1156 884
22 27 35 na 1225 945
23 25 31 625 961 775
24 27 39 n9 1521 1053
25 25 30 625 900 750
26 28 31 784 961 868
27 21 30 441 900 630
28 24 36 576 1296 864
29 25 34 625 1156 850
30 18 31 324 961 558
31 25 33 625 1089 825
32 25 36 625 1296 900
33 27 28 n9 784 756
34 24 26 576 676 62.
35 31 33 961 1089 1023
36 22 28 484 784 616
37 19 24 361 576 456
38 29 34 841 1156 986
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no Molivasi (" ) Kineria Iv\ x ' y' Xl~1

39 16 27 256 729 432
40 29 36 841 1296 1044
41 16 26 256 676 416
42 27 37 729 1369 -m
43 16 23 256 529 368
44 29 39 841 1521 1131
45 27 31 729 961 837
46 16 28 256 784 448
47 28 34 784 1156 952
48 29 38 841 1444 1102
48 25 33 625 1089 825
50 25 36 625 1296 900
51 27 28 729 784 756
52 34 34 1156 1156 1156
53 31 33 961 1089 1023
54 22 28 484 784 618
55 19 24 361 576 458
56 25 33 625 1089 825
57 25 36 625 1296 900·
58 27 28 72. 784 756
59 34 34 1156 1156 1156
80 31 33 961 1089 1023
81 22 28 484 784 818
62 19 24 361 576 458
83 29 34 841 1156 986
64 16 27 256 729 432
65 29 36 841 1296 1044
66 25 33 625 1089 825
67 25 36 625 1296 900

69 27 28 729 784 756
69 34 34 1156 1156 1156
70 31 33 961 1089 1023
71 22 28 484 784 616
n 19 24 361 576 456
73 29 34 841 1156 986
74 16 27 256 729 432
75 29 36 841 1296 1044
76 16 26 256 676 416
77 27 37 729 1369 999
78 16 23 256 529 368
79 29 39 841 1521

~80 27 31 729 961 837
81 16 28 256 784 4481
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M_<-"t) Kineria Iv\
,

y'no X, -"t . Y
82 28 34 784 1156 952
83 29 38 841 1_ 1102
84 28 37 784 1369 1036
85 19 23 361 529 437
B6 26 34 676 1156 884
87 27 35 729 1225 945
88 25 31 625 961 775
89 27 30 729 900 810
90 32 37 1024 1389 1184
91 28 31 784 961 868
92 21 31 441 961 861
93 24 33 576 1089 792
94 25 34 625 1156 850
95 24 32 576 1024 768
96 25 32 625 1024 800
97 25 36 625 1296 900
98 27 28 729 784 756
99 34 35 1156 1225 1190

100 31 28 961 784 8881
2498 3153 64858 101281 80290 I
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Lampiran7

nBftar ,tatistik koreIasi Bntan kepuasan kerjB terhBdap kinerjB

Kepuasan
Ki7~rj8(x,)

,
y'no x, X2 . Y

1 83 33 6889 1089 2739
2 89 36 7921 1296 3204
3 82 28 6724 784 2296
4 103 34 10609 1156 3502
5 86 33 7396 1089 2838
6 76 28 5776 784 2128
7 71 24 5041 576 1704
8 96 34 9216 1156 3264
9 77 27 5929 729 2079

10 93 36 8649 1296 3348
11 82 26 6724 676 2132
12 99 33 9801 1089 3267
13 61 23 3721 529 1403
14 80 30 8400 900 2400
15 83 31 6689 961 2573
16 78 28 6084 784 2184
17 89 34 7921 1156 3026
18 99 38 9801 1444 3762
19 99 37 9801 1369 3663
20 99 23 9801 529 22n
21 88 34 7744 1156 2992
22 86 35 7396 1225 3010
23 84 31 7056 961 2604
24 97 39 9409 1521 3783
25 87 30 7569 900 2610
26 93 31 8649 961 2883
27 83 30 6889 900 2490
28 83 36 6889 1296 2988
29 91 34 8281 1156 3094
30 82 31 6724 961 2542
31 83 33 6889 1089 2739
32 89 36 7921 1296 3204 .
33 82 28 6724 784 2296
34 93 26 8649 676 2418
35 86 33 7396 1089 2838
36 76 28 5n6 784 2128
37 105 24 11025 576 2520
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Kepuasan
/(j7~rja(x, )

, y' Xl· Yno X,
38 96 34 9218 1156 3264
39 77 27 5929 729 2079
40 93 36 8649 1296 3348
41 82 28 6724 876 2132
42 99 37 9801 1369 3663
43 94 23 8836 529 2162
44 103 39 10609 1521 4017
45 83 31 6889 961 2573
46 78 28 6084 784 2184
47 89 34 7921 1158 3028
48 99 36 9801 1444 3762
49 83 33 6889 1089 2739
50 89 36 7921 1296 32()4

51 82 28 8724 784 2296
52 103 34 10609 1156 3502
53 86 33 7396 1089 2838
54 78 28 5776 784 2128
55 71 2. 5041 576 1704
56 83 33 6889 1089 2739
57 69 36 7921 1296 3204
58 82 28 6724 784 2296
59 103 34 10609 1158 3502
60 86 33 7396 1089 2838
81 76 28 5776 784 2128
82 73 24 5329 578 1752
83 103 34 10609 1156 3502
64 76 27 5776 729 2052
65 106 36 11236 1296 3616
68 83 33 8889 1089 2739
67 89 36 7921 1296 3204
68 82 28 6724 784 2296
89 103 34 10609 1156 3502
70 103 33 10609 1089 3399
71 76 28 5776 784 2128
72 71 24 5041 578 1704
73 96 34 9216 1156 3264
74 77 27 5929 729 2079
75 93 36 8649 1296 3348
76 82 26 6724 676 2132
n 99 37 9801 1369 3663
78 90 23 8100 529 2070
79 103 39 10609 1521 4017
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Kepuasan I(j .

no (x,) ~ x ' y' X2 . Y,
80 99 31 9801 961 3069
81 78 28 6084 764 2164
62 89 34 7921 1166 3026
83 99 36 9801 1444 3762
64 99 37 9801 1369 3663
85 62 23 3644 529 1426
86 88 34 7744 1166 2992
67 86 35 7396 1225 3010
88 64 31 7058 961 2604
89 97 30 9409 900 2910
90 101 37 10201 1369 3737
91 93 31 8649 961 2883
92 83 31 6889 961 2573
93 83 33 6889 1089 2739
94 91 34 8281 1166 3094
95 82 32 6724 1024 2824
96 82 32 6724 1024 2624
97 89 36 7921 1296 3204
9B 99 28 9801 764 2772
99 103 35 10609 1225 3605

100 86 28 7396 784 2408
8793 3153 782697 101281 279832
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