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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empiris 
mengetahui hubungan antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja pada Guru SMA 
Negeri 1 Tg. Morawa. Sampel pada penelitian ini sebanyak 57 guru. Pengambilan 
sampelnya menggunakan teknik total sampling. Dengan hipotesis Ada hubungan 
positif antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja, dengan asumsi  semakin baik 
Kompensasi maka motivasi Kerja semakin meningkat atau sebaliknya semakin 
rendah Kompensasi maka Motivasi Kerja semakin buruk. Metode pengumpulan 
data menggunakan skala motivasi kerja  menurut Munandar (2001) menjelaskan 
tentang aspek-aspek motivasi kerja adalah:Adanya kedisiplinan dari karyawan, 
Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi, Kepercayaan diri, Daya tahan terhadap 
tekanan, Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosionalnya, Tanggung jawab 
dalam melakukan pekerjaan dan skala kompensasi berdasarkan aspek-aspek 
kompensasi menurut Prakoso (2011) yaitu : Kompensasi finansial secara 
langsung, Kompensasi finansial tidak langsung, Kompensasi non financial, Dari 
hasil analisa statistik korelasi product moment diketahui bahwa: Ada hubungan 
positif antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja, dengan asumsi  semakin baik 
Kompensasi maka motivasi Kerja semakin meningkat atau sebaliknya semakin 
rendah Kompensasi maka Motivasi Kerja semakin buruk, dimana rxy  = 0,388 
dengan signifikan p = 0.000 < 0,050. Artinya hipotesis yang diajukan dinyatakan 
diterima. Koefisien determinan (r2) dari hubungan antara variabel bebas X dengan 
variabel terikat Y adalah sebesar r2 = 0,150. Kompensasi berkontribusi terhadap 
motivasi  sebesar 15,0%. Berdasarkan hasil nilai rata-rata empiric dan hipotetik 
maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi yang diterima tergolong tinggi karena 
nilai rata-rata hipotetik 70 lebih kecil dari nilai rata-rata empiric 79,37 dan 
motivasi kerja yang diterima tergolong tinggi sebab nilai rata-rata hipotetik 67,5 
lebih kecil dari nilai rata-rata empiric 74,39 

 

Kata kunci: Kompensasi, Motivasi Kerja 
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The relationship between Compentation and Work Motivation in Teachers of 

SMA Negeri 1 Tg. Morawa 

Anita Sri Rahayu 

15.860.0282 

This study aims to determine and test empirically to know the relationship 
between Competation and Work Motivation in Teachers of SMA Negeri 1 Tg. 
Morawa The sample in this study were 57 teachers. Sampling using a total 
sampling technique. With the hypothesis there is a positive relationship between 
Compensation and Work Motivation, assuming the better the Compensation, the 
work motivation will increase or vice versa the lower the Compensation the worse 
Work Motivation. The data collection method uses a work motivation scale 
according to Munandar (2001) explaining aspects of work motivation are: The 
existence of discipline from employees, high imagination and power of 
combination, self-confidence, resistance to pressure, employee reaction to 
emotional experience, responsibility in doing work and compensation scale based 
on aspects of compensation according to Prakoso (2011), namely: Direct 
financial compensation, indirect financial compensation, non financial 
compensation, From the results of statistical analysis of product moment 
correlations it is known that: There is a positive relationship between 
Compensation and Work Motivation, assuming the better the Compensation the 
Work motivation will increase or vice versa the lower the Compensation the Work 
Motivation will get worse, where rxy = 0.388 with a significant p = 0.000 <0.050. 
This means that the proposed hypothesis is declared accepted. The determinant 
coefficient (r2) of the relationship between the independent variable X and the 
dependent variable Y is equal to r2 = 0,150. Compensation contributed to 
motivation by 15.0%. Based on the results of empirical and hypothetical mean 
values, it can be concluded that the compensation received is relatively high 
because the average hypothetical value of 70 is smaller than the average value of 
empiric 79.37 and work motivation received is high because the average 
hypothetical value of 67 , 5 is smaller than the empirical mean value of 74.39 

 

Keywords: Compensation, Work Motivation 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia didi melalui jalau pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Figur yang satu ini akan menjadi 

sorotan strategis ketika berbicara masalah pendidikan, karena guru selalu terkait 

dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran 

utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan secara 

formal disekolah. Guru sangat menentukan keberhasilan peserta didik, terutama 

dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar.  

Guru merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya 

proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, upayaperbaikan    

apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan 

memberikan sumbangan yang siginifikan tanpa didukung oleh guru. Dengan kata 

lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung pada 

guru pula.  

Bangsa dan masyarakat kita sangat membutuhkan guru yang mampu 

mengangkat citra dan marwah pendidikan yang terkesan sudah kacau balau ini. 

Sehingga muncul kesulitan bagaimana harus dimulai, kapan dan siapa yang 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



2 
 

memulainya, serta darimana harus dimulai. Kekacauan pendidikan akan dapat 

diatasi jika memiliki rasa kepedulian, dan berbagi rasa. 

Guru masa depan juga harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan 

kemampuan para siswanya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai 

kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa 

memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, koperatif, kompetitif dalam 

menghadapi tantangan, tuntutan kehidupan sehari-hari. Secara efektif 

menunjukkan motivasi percaya diri serta mampu mandiri dan dapat bekerjasama.  

Menurut Mulyana (2007), guru memiliki peranan yang sangat strategis dan 

menentukan keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran, 

serta membentuk kompetensi peserta didik. Untuk mewujudkan tanggung jawab 

guru dalam menjalani perannya sebagai pendidik maka guru dituntut untuk 

mampu membentuk kompetensi peserta didik, meningkatkan kualitas 

pembelajaran, atau apapun tujuan lain yang sifatnya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Hal ini bisa terwujudnya hanya dengan motivasi pada guru. Motivasi 

dapat muncul apabila ada kemauan untuk berbuat sesuatu, misalnya keinginan 

untuk memenuhi kebutuhan individu.  

Apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak 

akan memberikan sumbangan yang siginifikan tanpa didukung oleh guru. Dengan 

kata lain, perbaikan kualitas pendidikan harus berpangkal dari guru dan berujung 

pada guru pula. Menurut Mulyana (2007), guru memiliki peranan yang sangat 

strategis dan menentukan keberhasilan pendidikan dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran, serta membentuk kompetensi peserta didik. Untuk 
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mewujudkantanggung jawab guru dalam menjalani perannya sebagai pendidik 

maka guru dituntut untuk mampu membentuk kompetensi peserta didik, 

meningkatkan kualitas pembelajaran, atau apapun tujuan lain yang sifatnya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini bisa terwujudnya hanya dengan motivasi 

pada guru. Motivasi dapat muncul apabila ada kemauan untuk berbuat sesuatu, 

misalnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan individu. 

Motivasi merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap orang 

ketika melakukan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan. Menurut Maksum 

(2007). Herpen, dkk (2002), mengungkapkan motivasi seseorang berasal dari 

intern dan ekstern. Herpen, dkk (2002) juga menjelaskan beberapa pendapat dari 

Ghcther, Falk (2000), Kinman, Russel (2001), yang menyatakan bahwa, motivasi 

intrinsik dan ekstrinsik merupakan hal yang mempengaruhi tugas seseorang. 

Perilaku yang konkrit atau nyata yang sebenarnya, kebanyakkan adalah kombinasi 

dari dua unsur tersebut. Tanpa motivasi, seorang guru tidak dapat memenuhi 

pekerjaannya sesuai dengan standar atau melampaui standar karena apa yang 

menjadi motivasi dalam bekerja tidak terpenuhi. Sekalipun seorang guru yang 

memiliki kemampuan dalam bekerja yang tinggi tetapi tidak memiliki motivasi 

untuk menyelesaikan tugasnya maka hasil akhir dalam pekerjaannya tidak akan 

memuaskan. 

Menurut Herzberg dalam Hasibuan (2004), faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja salah satunya adalah faktor ekstrinsik yaitu: Gaji atau Upah (wages 

salaries) Faktor yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan 

kepuasan kerja adalah dengan pemberian kompensasi. Kompensasi berdasarkan 
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prestasi dapat meningkatkan kinerja seseorang yaitu dengan sistem pembayaran 

karyawan berdasarkan prestasi kerja. Kompensasi akan berpengaruh untuk 

meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya secara langsung akan 

meningkatkan kinerja individu. Dalam penelitian ini gaji ataupun upah diambil 

dari intensif yang diterima oleh para guru di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. 

Pada dasarnya kebutuhan yang belum terpuaskan akan menimbulkan 

ketegangan, sehingga perlu dilakukan serangkaian kegiatan untuk mencapai 

tujuan khusus yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut, agar ketegangan yang 

ada menjadi berkurang. Kegiatan untuk mencapai tujuan khusus tersebut dapat 

menimbulkan suatu motivasi dalam diri individu yaitu guru. 

Kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat untuk 

memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat (Yani, 2012). 

Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari 

manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan 

mempertahankan pekerja-pekerja yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi 

perusahaan memiliki dampak terhadap kinerja strategis.  

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja, diantara tempat 

kerja yang bersih, adanya rasa aman, jaminan kesehatan, pembayaran gaji yang 

baik, kondisi kerja, dan pengawasan yang menyenangkan. Dalam hal ini peneliti 

hanyamemfokuskan permasalahan pada pembayaran gaji (berupa pemberian 

insentif) sebagai faktor yang ingin diteliti dalam penelitian ini.  

Melalui   sistem kompensasi dengan jenis yang beragam, motivasi kerja 

guru yang menurun atau kurang maksimal diharapkan dapat ditingkatkan sebagai 
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motivasi kerja dalam melakukan pekerjaanya. Sistem imbalan penting bagi guru 

sebagai individu karena besarnya imbalan mencerminkan ukuran nilai karya 

mereka di antara guru itu sendiri, keluarga dan masyarakat. Kemudian program 

sistem imbalan juga penting bagi organisasi, karena hal itu mencerminkan upaya 

organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia atau dengan kata lain 

agar guru mempunyai loyalitas, motivasi, komitmen yang tinggi pada perusahaan, 

serta kepuasan kerja (Handoko,2004).  

Hal ini di dukung oleh kutipan wawancara pada salah satu Guru di SMA 

Negeri 1 Tanjung Morawa: 

“Kalo ngajar disini memang harus masuk, jgn kan absen 
mau izin aja susah kali, yang penting masuk aja ke kelas, kalo lagi 
tak bersemangat, saya kasih tugas ataupun diskusi kelompok, yang 
penting hadir walaupun males-malesan, tapi kalau pas musim 
keluar kompensasi harus la datang terus, tunjukkan aja muka, biar 
tdak lama cair,, hehehhehe” (Komunikasi Personal, 13 Mei 2019). 

 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti di SMA 

Negeri 1 Tanjung Morawa pada tanggal 13 Mei 2019 gejala rendahnya motivasi 

guru yang ditandai dilapangan yaitu, masih ada beberapa guru yang malas untuk 

mengajar dan lebih mementingkan untuk mengobrol dengan sesama guru. 

Menurut Anoraga (2002) motivasi kerja adalah dorongan atau kemauan kerja 

karyawan yang timbul dari dalam dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa 

digunakan untuk mengungkapkan kondisi kompensasi yaitu, pada guru PNS 

mereka mengatakan sangat puas dengan gaji dan juga tunjangan insentif yang 

mereka dapatkan selama ini. Gaji pokok Guru pada saat ini sangatlah 

memperihatinkan. Disarankan kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan 
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honor pokok yang diberikan kepada guru. Meskipun dengan keadaan yang seperti 

itu mereka masih termotivasi dengan melihat dunia pendidikan yang masih 

membutuhkan tenaga-tenaga pengajar seperti mereka itu dan juga mereka bekerja 

untuk keluarga mereka.  Semua guru bertanggung jawab dalam mengerjakan 

tugasnya masing-masing dan tepat waktu dalam proses mengajar (wawancara 

personal, 13 Mei 2019).   

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul hubungan 

Kompensasi dengan Motivasi Kerja Pada Guru SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena yang diuraikan di atas bahwa kepuasan terhadap 

kompensasi yang diterima dari seorang guru merupakan elemen utama terciptanya 

kepuasan kerja guru tersebut. Artinya, semakin puas seorang guru terhadap 

kompensasi yang diterimanya, maka akan semakin puas guru tersebut terhadap 

pekerjaannya, begitu pula sebaliknya. Sedangkan elemen utama yang akan 

mempengaruhi kepuasan guru terhadap kompensasi yang diterimanya adalah 

keadilan yang dirasakannya terhadap kompensasi yang diterimanya tersebut. 

Ketidakpuasan terhadap kompensasi akan berdampak pada menurunnya daya tarik 

pekerjaan. Menurunnya daya tarik pekerjaan ini akan mengakibatkan perputaran 

guru, ketidakpuasan terhadap pekerjaan dan meningkatnya absensi dan kinerja 

yang menurun.  
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C. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini adalah hubungan antara 

kompensasi dengan motivasi kerja guru. Kompensasi merupakan sistem imbalan 

yang direncanakan untuk memberikan motivasi kepada tenaga kerja agar 

meningkatkan prestasi dan efisiensi. Sehingga hasil karya mereka diatas standar 

yang telah ditentukan. Sedangkan motivasi kerja yaitu kemauan kerja karyawan 

yang timbul karena adanya dorongan dari dalam pribadi karyawan yang 

bersangkutan sebagai hasil integrasi keseluruhan dari pada kebutuhan pribadi, 

pengaruh lingkungan fisik dan pengaruh lingkungan sosial dimana kekuatannya 

tergantung dari pada proses pengintegrasian tersebut. Penelitian ini mengambil 

tempat di SMA Negeri 1 Tg. Morawa.  

 
D. Rumusan Masalah 

Bertitik pada konteks penelitian, maka peneliti merumuskan permasalahan 

yang relevan untuk diangkat dalam penelitian ini yaitu : “Apakah ada Hubungan 

Antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja Guru SMA Negeri 1 Tg. Morawa”? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini yaitu untuk  

mengetahui hubungan antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja pada Guru SMA 

Negeri 1 Tg. Morawa. 
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F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat  Teoritis  

Penelitian ini dapat dijadikan usaha pemahaman tentang hubungan 

kompensasi dengan motivasi kerja ,dan memberikan konstribusi bagi 

pengembangan ilmu psikologi khusunya di bidang Psikologi Industri dan 

Organisasi dalam mengelola sumber daya manusia. 

2. Manfaat  praktis  

Sebagai bahan masukan bagi sekolah dalam mengambil kebijakan       

pemberian kompensasi kepada guru sehingga motivasi kerja guru dapat meningkat 

dan juga apat memberikan umpan balik bagi para guu dan membuka wawasan 

yang lebih luas mengenai hubungan kompensasi dengan motivasi kerja guru.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
A. Pengertian Guru  

1. Definisi Guru 

Guru adalah sebutan bagi jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang 

mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi edukatif secara 

terpola, formal, dan sistematis. Dalam UU R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen pada bab I  pasal 1 dinyatakan bahwa: Guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini 

jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menegah. (Redaksi Sinar 

Grafika, 2009). 

Guru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang 

pekerjaannya (mata pencariannya, profesinya) mengajar (Pusat Bahasa 

Dapartemen Pendidikan Nasional, 2005). Pengertian ini memberi kesan bahwa 

guru adalah orang yang melakukan kegiatan dalam mengajar. Istilah guru sinonim 

dengan kata pengajar dan sering dibedakan dengan istilah pendidik. Perbedaan ini 

dalam pandangan Muh. Said dalam RUSN (2009) dipengaruhi oleh kebiasaan 

orang Barat, khususnya orang Belanda yang membedakan kata onderwijs 

(pengajaran) dengan kata opveoding Timur, termasuk tokoh-tokoh pendidikan 

dikalangan muslim. Nata (1997) mengemukakan istilah-istilah yang berkaitan 

dengan penamaan atas aktivitas mendidik dan mengajar. Ia lalu menyimpulkan 

bahwa keseluruhan istilah-istilah tersebut terhimpun dalam kata pendidik. Hal ini 
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disebabkan karena keseluruhan istilah itu mengacu kepada seseorang yang 

memberikan pengetahuan, keterampilan atau pengalaman kepada orang lain.  

Selanjutnya, guru menurut Zahara Idris dan Lisma Jamal dalam Idris 

(2008) adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan bimbingan 

kepada pserta didik dalam hal perkembangan jasmani dan ruhaniah untuk 

mencapai tingkat kedewasaan, memenuhi tugasnya sebagai makhuk Tuhan, 

makhluk individu yang mandiri, dan mkhluk sosial.  

Al-Gazali tidak membedakan kata pengajaran dan pendidikan sehingga 

guru dan pendidik juga tidak dibedakan (Rusn). Hal ini senada dengan pandangan 

Abi Abi Salih (1410). Ia memandang bahwa sesungguhnya istilah tarbiyyah dan 

ta’lim dalam pendidikan islam sama saja. Pendapatnya demikian kerena melihat 

kenyataan bahwa didalam al-Qur’an kedua kata itu digunakan untuk 

mengungkapkan kegiatan pengajaran dan pendidikan yang meliputi semua segi 

perkembangan manusia. Dengan demikian, guru dan pendidik sama saja.  

Seseorang yang aktif dalam dunia pendidikan harus memiliki kepribadian 

sebagai seorang pendidik. Tuntutan akan kepribadian sebagai pendidik kadang-

kadang dirasakan lebih berat dibandingkan dengan profesi yang lain. Karena guru 

merupakan seorang yang harus bisa digugu dan ditiru. Digugu artinya, segala 

sesuatu yang disampaikan senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran 

oleh semua muridnya. Segala ilmu pengatahuan yang datangnya dari sang guru 

dijadikan sebagai sebuah kebenaran yang tidak perlu dibuktikan atau diteliti lagi. 

Ditiru artinya, menjadi uswatun hasanah, menjadi suri teladan dan panutan bagi 
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muridnya, baik cara berfikir dan cara ademikian, guru memiliki peran yang sangat 

besar dalam pelaksanan pembelajaran atau pendidikan.   

Guru yang profesional akan tercermin dalam penampilan pelaksanaan 

pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian, baik dalam materi maupun 

metode. Disamping keahliannya, sosok guru profesional ditunjukkan melui 

tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiaanya. Guru 

profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawabnya 

sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan 

agamanya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa guru adalah pendidik 

profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak 

usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan 

pendidikan atas dan juga memenuhi tugasnya sebagai makhluk Tuhan, makhluk 

individu yang mandiri, dan makhluk sosial.  

2. Peran dan Tanggung Jawab Guru  

Peranan dan kompetensi guru dalam proses pembelajaranmeliputi banyak 

hal sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam dan Deceydalam Basic Principles 

of Student (Moh. Uzer Usman, 1990) antara lain adalah sebagai berikut: 

a. Guru sebagai Demonstrator (pengajar), peranan gurru sebagai demonsynan 

gurru sebagai demonstrator adalah hendaknya guru senantiasa menguasai 

bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan, serta 
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mengembangkan atau meningkatkan kemampuan dalam penetahuannya 

karena hal ini sangat menetukan hasil belajar siswa. Guru hurus belajar 

terus-menerus tanpa henti, memperkaya diri dengan berbagai wawasan dan 

ilmu pengetahuan sebagai bekal dalam melaksanakan pembelajaran. Bila 

seorang guru mampu merencanakan proses baik dengan seyoknya 

pembelajaran yang disajikan mempunyai kualitas yang diharapkan. 

Disamping itu guru juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan 

tentang cara motivasi siswa agar mereka senang belajar yang akhirnya 

menghasilkan pembelajaran yang berkualitas. Seorang guru akan mampu 

memainkan perannya sebagai pengajar apabila pada setiap kesempatan 

belajar, sehingga menguasai keterampilan dan mampu melaksanakannya 

didepan kelas.  

b. Guru sebagai pengelola kelas, dalam peranannya sebagai pengelola kelas 

guru hendaknya mampu mengelola kelas karena kelas merupakan 

lingkungan belajar yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan 

diawasi agar kegiatan pembelajaran terarah kepada tujuan yang 

direncanakan. Pengawasan terhadap lingkungan kelas yang baik adalah 

lingkungan yang menantang dan merangsang siswa untuk belajar, 

memberikan rasa aman, dan kepuasan dalam mencapai tujuan.  

Kualitas dan kuantitas belajar siswa di dalam kelas bergantung 

pada banyak faktor, anatara lain adalah guru, hubungan pribadi antar 

siswa, dan suasana di dalam kelas. Tujuan umum pengelolaan kelasa dalah 

menyediakan dan menggunakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan 
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pembelajaran agar mencapai hasil yang optimal. Dan tujuan khususnya 

adalah mengembangkan kemampuan siswa dalam menggunakan fasilitas 

belajar, menyediakan kondisi yang memungkinkan siswa bekerja dan 

belajar, serta mampu membantu siswa untuk memperoleh hasil yang 

diharapkan. 

Guru bertanggung jawab memelihara lingkungan kelas, agar 

senantiasa menyenangkan bagi siswa untuk belajar dan mengembangkan 

intelektual dan sosial diantara siswa. Dan tanggung jawab guru adalah 

membimbing siswa agar mereka mampu bekerja dan bertanggung jawab 

atas pekerjaannya, memanfaatkan waktu secara efisien, serta efektifitas 

dalam pencapaian tujuan.  

c. Guru sebagai mediator, sebagai mediator guru hendaknya memiliki 

pengetahuan tentang komunikasi yang terarah guna lebih mengektifkan 

proses pembelajaran. Mediasi pndidikan merupakan dasar yang sangat dan 

diperlukan dan sifatnya melengkapai dan merupakan bagian integral demi 

berhasilnya proses pembelajaran disekolah. Sebagai mediator gurupun 

menjadi perantara dalam hubungan antar siswa. Untuk keperluan itu guru 

harus mampu menggunakan pengetahuan tentang bagaimana berinteraksi 

dan berkomunikasi dengan benar, sehingga tercipta lingkungan belajar 

yang interaktif. Guru tidak cukup hanya mmiliki pengetahuan saja, tetapi 

harus dapat memilih komunikasi yang memungkinkan siswa untuk 

berbuat, baik berupa latihan, tugas, praktek secara kontinu dan terus 

menerus baik melalui pre service trainning.  
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Untuk itu ada tiga macam kegiatan yang dapat dilakukan oleh guru yaitu: 

a. mendorong berlangsungnya tingkah laku sosial yang baik 

b. mengembangkan gaya interkasi pribadi 

c. menumbuhkan hubungan yang positif dengan siswa.  

Disisi lain guru juga harus mempu memilih dan menyediakan media 

belajar yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dalam proses 

pembelajaran untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran (media cetak 

dan elektronik, nara sumber, komputer, interner, dll). 

a. Guru sebagai evaluat, akhir pembelajaran apakah guru dan siswa berhasil 

dalam pembelajaran yang dilakukan adalah adanya evaluasi. Penilaian 

sangat diperlukan karena hal ni dapat terlihat kemampuan guru dalam 

mengajar dan kemampuan siswa dalam belajar. Guru sebagai evaluator 

harus benar-benar objektif dalam melaksanakan pembelajaran, karena 

evaluasi dapat mengadakan perbaikan selanjutnya. Tujuan dari evaluasi 

tidak lain adalah untuk mengetahui kedudukan siswa dalam kelas atau 

kelompoknya. Dengan demikian guru dapat menetapkan pandai, 

cukup,cukup memberikan hasil yang memuaskan atau tidak, sehingga guru 

dapat mmperbaiki pembelajaran yang digunakan, cara mengevaluasi, atau 

gaya mengajar yang tidak disenangi oleh siswa, bila hasilnya tidak 

memuaskan, dan selalu adanya pembaharuan bila hasil  yang diharapkan 

baik.  

b. Guru sebagai inspirator, menuntut kemampuan guru memberikan inspirasi 

bagi kemajuan belajar peserta didik. Persoalan belajar adalah masalah 
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utama peserta didik. Sebagai inspirator guru hendaknya memberikan 

petunjuk bagaimana cara belajar yang baik. Sebagai inspirator guru harus 

dapat memberikan ilham yang baikbagi kemajuan belajar pesera didik. 

Petunjuk belajar tersebut tidak selamanya harus bertolak dari teori-teori 

belajar, dari pengalamanpun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara 

belajar yang baik. Yang penting bukan teorinya, tetapi bagaimana 

mengeliminir kalaupun tidak menghilangkan sama sekali masalah yang 

dihadapi oleh peserta didik. Tanggung jawab guru yang profesional 

ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh 

pengabdiannya.  

Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan 

melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang 

tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Tanggung jawab 

profesional antara lain : 

a. Tanggung jawab intelektual, diwujudkan dalam bentuk penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam, mencakup penguasaan materi 

kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang 

menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metologi 

keilmuannya.  

b. Tanggung jawab profesi/pendidikan, diwujudkan melalui pemahaman 

guru terhadap peserta didik, perancangan, pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik 

untukmengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.  
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c. Tanggung jawab sosial, diwujudkan melalui kemampuan guru 

berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

kolega pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar.  

d. Tanggung jawab moral dan spiritual, diwujudkan melalui penampilan guru 

sebagaimana insan beragama yang perilakunya senantiasa berpedoman 

pada ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya serta tidak 

menyimpang dari norma agama dan moral. 

e. Tanggung jawab pribadi, diwujudkan melalui kemampuan guru 

memahami dirinya, mengendalikan dirinya dan menghargai serta 

mengembangkan dirinya dalam bentuk moral spiritual.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peran guru seperti 

sebagai pengelola, mediator, inspirator dan tenaga pendidik yang bertanggung 

jawab dalam hal moral, social maupun pribadi. 

 
B. Motivasi Kerja 

1. Pengertian Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang 

manusia, yang dapat di kembangkan oleh kekuatan luar yang pada intinya berkisar 

sekitar imbalan moneter dan imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi 

hasil kinerjanya secara positif atau secara negatif, hal mana tergantung pada 

situasi dan kondisi yang di hadapi orang yang bersangkutan Winardi (2007). 

Motivasi kerja adalah dorongan yang ada dalam diri manusia yang 

menyebabkan ia melakukan sesuatu aktivitas kerja (Wursanto, 2002). Sejalan 
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dengan berbagai pendapat diatas, dapat diartikan motivasi yaitu merupakan 

dorongan/ daya yang timbul dari diri, tanpa ada paksaan dari siapapun untuk 

melakukan suatu pekerjaan.  

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja adalah 

sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja dengan kata lain 

motivasi kerja adalah pendorong semangat kerja. Motivasi yang ada pada 

seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai 

sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang dapat diamati tetapi adalah 

hal-hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak. 

 
2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Menurut Herzberg (dalam Hasibuan, 2004), faktor yang mempengaruhi 

motivasi karyawan, yaitu: 

a. Faktor intrinsik 

1) Prestasi (Achievement)  

Prestasi (Achievement) artinya karyawan memperoleh 

kesempatan untuk mencapai hasil yang baik (banyak dan 

berkualitas) atau berprestasi. Kebutuhan akan prestasi, akan 

mendorong seseorang untuk mengembangkan kreatifitas dan 

mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimilikinya 

demi mencapai prestasi kerja yang optimal. Seseorang akan 

berpartisipasi tinggi, asalkan memungkinkan untuk hal itu 

diberikan kesempatan. 
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2) Pengakuan (Recognition) Pengakuan artinya karyawan 

memperoleh pengakuan dari pihak perusahaan (manajer) bahwa ia 

adalah orang yang berprestasi, dikatakan baik, diberi penghargaan, 

pujian, dimanusiakan dan sebagainya. Faktor pengakuan adalah 

kebutuhan akan penghargaan. Pengakuan dapat diperoleh melalui 

kemampuan dan prestasi sehingga terjadi peningkatan status 

individu. 

3) Pekerjaan Itu Sendiri (The work it self) Untuk mencapai hasil karya 

yang baik, diperlukan orangorang yang memiliki kemampuan yang 

tepat. Ini berarti bahwa diperlukan suatu program seleksi yang 

sehat dalam merekrut karyawan sesuai pada kemampuannya. 

4) Tanggung Jawab (Responsibility) Tanggung jawab adalah 

keterlibatan individu dalam usahausaha di setiap pekerjaan, seperti 

kesanggupan dan penguasaan diri sendiri dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Diukur atau ditunjukkan dengan seberapa jauh 

atasan memahami bahwa pertanggungjawaban tersebut 

dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan. 

5) Pengembangan Potensi Individu (Advancement) Pengembangan 

adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, 

teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan 

pekerjaan/jabatan melalui pendidikan dan latihan. 
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b. Faktor ekstrinsik 

1) Gaji atau Upah (wages salaries) Faktor yang penting untuk 

meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja adalah 

dengan pemberian kompensasi. Kompensasi berdasarkan prestasi 

dapat meningkatkan kinerja seseorang yaitu dengan sistem 

pembayaran karyawan berdasarkan prestasi kerja. Kompensasi 

akan berpengaruh untuk meningkatkan motivasi kerja yang pada 

akhirnya secara langsung akan meningkatkan kinerja individu. 

2) Kondisi kerja (working condition) Kondisi kerja adalah kondisi 

kerja adalah tidak terbatas hanya pada kondisi kerja di tempat 

pekerjaan masing-masing seperti kenyamanan tempat kerja, 

ventilasi yang cukup, penerangan, keamanan, dan lain-lain, akan 

tetapi kondisi kerja yang mendukung dalam menyelesaikan tugas 

yaitu sarana dan prasarana kerja yang memadai sesuai dengan sifat 

tugas yang harus diselesaikan. Betapapun positifnya perilaku 

manusia seperti tercermin dalam kesetiaan yang besar, disiplin 

yang tinggi, dan dedikasi yang tidak diragukan serta tingkat 

keterampilan yang tinggi tanpa sarana dan prasarana kerja ia tidak 

akan dapat berbuat banyak apalagi meningkatkan efisiensi, 

efektivitas, dan produktivitas kerjanya. 

3) Kebijaksanaan dan Administrasi Perusahaan (Company policy and 

administration) Kebijaksanaan dan administrasi perusahaan atau 

organisasi merupakan salah satu wujud umum rencana-rencana 
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tetap dari fungsi perencanaan (planning) dalam manajemen. 

Kebijaksanaan (Policy) adalah pedoman umum pembuatan 

keputusan. Kebijaksanaan merupakan batas bagi keputusan, 

menentukan apa yang dapat dibuat dan menutup apa yang tidak 

dapat dibuat. Kebijaksanaan berfungsi untuk menandai lingkungan 

di sekitar keputusan yang dibuat, sehingga memberikan jaminan 

bahwa keputusan-keputusan itu akan sesuai dan menyokong 

tercapainya arah atau tujuan. 

4) Hubungan antar Pribadi (Interpersonal Relation) Hubungan antar 

pribadi (manusia) bukan berarti hubungan dalam arti fisik namun 

lebih menyangkut yang bersifat manusiawi. Penting bagi manajer 

untuk mencegah atau mengobati luka seseorang karena miss 

communication (salah komunikasi) atau salah tafsir yang terjadi 

antara pimpinan dan pegawai atau antar organisasi dengan 

masyarakat luas. Salah satu manfaat hubungan antar pribadi atau 

manusia dalam organisasi adalah pimpinan dapat memecahkan 

masalah bersama pegawai baik masalah yang menyangkut individu 

maupun masalah umum organisasi, sehingga dapat menggairahkan 

kembali semangat kerja dan meningkatkan produktivitas. 

5) Kualitas Supervisi Supervisi merupakan suatu upaya pembinaan 

dan pengarahan untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja. 

Guna menjamin para pegawai melakukan pekerjaan maka para 

manajer senantiasa harus berupaya mengarahkan, membimbing, 
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membangun kerja sama, dan memotivasi mereka untuk bersikap 

lebih baik sehingga upaya-upaya mereka secara individu dapat 

meningkatkan penampilan kelompok dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Sebab dengan melakukan kegiatan supervisi 

secara sistematis maka akan memotivasi pegawai untuk 

meningkatkan prestasi kerja mereka dan pelaksanaan pekerjaan 

akan menjadi lebih baik. 

Hezberg (Winardi,2001) mengatakan faktor-faktor seperti kebijakan, 

administrasi perusahaan dan gaji yang memadai dalam suatu pekerjaan akan 

menentramkan karyawan. Selanjutnya beliau juga mengelompokkan beberapa 

faktor yang dapat mempengaruhi motivasi intrinsik seseorang diantaranya adalah: 

a. Pekerjaan itu sendiri 

Yaitu pekerjaan atau tugas yang dimilikinya sesuai atau tidak 

dengan kemampuannya. 

b. Prestasi yang diraih 

Yaitu adanya kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi 

seseorang yang lebih dalam mengabdikan diri di dalam lingkungannya. 

c. Peluang untuk maju 

Yaitu adanya kesempatan untuk mengembangkan dirinya menjadi 

seseorang yang lebih dalam mengabdikan diri di dalam lingkungannya. 

d. Pengakuan orang lain 

Yaitu diterimanya di dalam lingkungan tersebut dan adanya suatu 

penghargaan atas apa yang telah ia kerjakan. 
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e. Tanggung jawab 

Yaitu kemampuan untuk berani menanggung resiko atas apa yang 

ia kerjakan. 

Bedasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja 

seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara adalah pekerjaan itu 

sendiri, prestasi yang diraih, peluang untuk maju, pengakuan orang lain dan 

tanggung jawab. 

 
3. Aspek Motivasi Kerja 

Menurut Munandar (2001) menjelaskan tentang aspek-aspek motivasi kerja 

adalah: 

a. Adanya kedisiplinan dari karyawan 

Yaitu, sikap tingkah laku atau perbuatan pada karyawan untuk 

melakukan aktivitas-aktivitas kerja yang sesuai dengan pola-pola 

tertentu. Keputusan-keputusan dan norma-norma yang telah 

ditetapkan dan disetujui bersamabaik tulis maupun lisanserta sanggup 

menerima sanksi bila melanggar tugas dan wewenang yang diberikan. 

b. Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi 

Membuat hasil kerja dan kombinasi ide-ide atau gambaran 

yang disusun secara lebih teliti atau inisiatif sendiri bukan untuk ditiru 

dan bersifat konstruktif sehingga membentuk suatu hasil atau produk 

yang mendukung pada kualitas kerja yang lebih baik. 
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c. Kepercayaan diri 

Perasaan yakin yang dimiliki karyawan terhadap kemampuan 

dirinya. Daya berfikir positif dalam menghadapi kenyataan yang 

terjadi serta bertanggung jawab atas keputusan yang dapat diambil 

sehingga dapat menyelesaikan masalahnya dengan tenang.  

d. Daya tahan terhadap tekanan 

Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosionalnya yang 

tidak menyenangkan yang dirasakan sebagai ancaman atau sebab 

adanya ketidakseimbangan antara tuntutan dan kemauan yang 

dimiliki, dan tekanan tersebut diselesaikan dengan cara tersendiri yang 

khas bagi masing-masing individu. 

e. Tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan  

Suatu kesadaran pada individu untuk melakukan kewajiban 

atau pekerjaan, diiringi rasa keberanianmenerima segala resiko, 

inisiatif yang besar dalam menghadapi kesulitan terhadap pekerjaan 

dan dorongan yang besar untuk menyelesaikan apa yang harus dan 

patut diselesaikan.  

Motivasi intrinsik ini memiliki aspek-aspek sebagai berikut (Stipek, 2002) 

a. Kompetensi 

Yaitu kekuatan atau dorongan ditunjukkan dengan perilaku 

yang cenderung mendekati tugas. Indikator dari aspek ini misalnya 

seperti hal-hal yang mendekati dan dirasa perlu sehubungan dengan 

----------------------------------------------------- 
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 11/4/19 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)

UNIVERSITAS MEDAN AREA



24 
 

 
 

tugas, tidak berhenti bekerja sebelum tugas selesai, mendekati tugas-

tugas dengan gembira, persisten dalam menghadapi kegagalan, suka 

rela menjawab pertanyaan dan menyediakan jawaban sebelum diminta 

untuk menjawab. 

b. Tugas baru 

Yaitu dorongan dari dalam diri karena adanya rasa 

keingintahuan terhadap tugas yang bertujuan untuk mengembangkan 

pengetahuan. Hal ini seperti, mandiri dan fokus terhadap tugas 

walaupun faktor luar tidak hadir (atasan, supervisi, ataupun orang 

lain), terlihat menikmati pekerjaan, menunjukkan harapan yang tinggi 

pada tugas sulit mengembangkan pengetahuan yang dimiliki kepada 

hal baru. 

c. Otonomi diri 

Memiliki inisiatif untuk melakukan kegiatan pembelajaran 

dengan sendirinya tanpa dipengaruhi faktor luar. Adanya keinginan 

untuk mengevaluasi hasil lebih jauh hasil pembelajarannya secara 

lebih mendalam dan spontan sehingga menghasilkan ekspresi bangga 

terhadap prestasi yang diraih. 

Aspek-aspek motivasi kerja menurut (Thomas,2000) adalah sebagai 

berikut: 

a. Pilihan 

Merupakan peluang untuk mampu menyeleksi kegiatan-

kegiatan atau tugas yang masuk akal dan melaksanakannya dengan 
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cara yang memadai seperti wewenang, keamanan, adanya tujuan yang 

jelas, dan informasi. 

b. Kompetensi 

Ialah suatu pencapaian yang dirasakan saat melakukan 

kegiatan pilihan dengan cara yang amat terampil seperti pengetahuan-

pengetahuan, umpan balik, dan pembekalan keterampilan. 

c. Penuh Arti 

Memiliki tujuan sebagai peluang untuk mengejar sasaran tugas 

yang bermulai dan sasaran yang terjadi dalam skema yang lebih besar 

misalnya pengenalan keinginan dan visi yang membangkitkan. 

d. Kemajuan 

Ini adalah perasaan yang membuat langkah maju dan berarti 

dalam mencapai sasaran tugas, seperti iklim kolaboratif dan 

pengukuran kemajuan. 

Berdasarkan uraian mengenai aspek-aspek motivasi kerja di atas, dapat 

disimpulkan bahwa aspek-aspek motivasi kerja berasal dari: pilihan, kompetensi, 

penuh arti, dan kemajuan. 

 
C. Kompensasi 

1. Pengertian Kompensasi 

Istilah kompensasi mengacu kepada semua bentuk balas jasa uang dan 

semua barang atau komoditas yang digunakan sebagai balas jasa uang kepada 

karyawan (Daft, 2000). Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk 

uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai 
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imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan (Hasibuan, 2003). 

Kompensasi dibedakan menjadi dua, yaitu: Kompensasi langsung yaitu berupa 

gaji, upah dan insentif; dan kompensasi tidak langsung berupa asuransi, 

tunjangan, cuti, penghargaan.  

Menurut William B. Wearther dan Keith Davis (dalam Hasibuan, 2013) 

compensation is what employee receive in exchange of their work. Whether hourly 

wages or periodic salaries, the personnel department usually designs and 

administers employee compensation. Menurut Mutiara Pangabean dalam Subekhi 

(2012) kompensasi adalah setiap bentuk penghargaan yang diberikan karyawan 

sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi.  

Kompensasi adalah bentuk pembayaran dalam bentuk manfaat dan insentif 

untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja semakin meningkat (Yani, 

2012). Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari 

manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan 

pekerja-pekerja yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki 

dampak terhadap kinerja strategis.  

Berdasarkan uraian di atas kompensasi adalah sistem imbalan bisa 

mencakup gaji, penghasilan, uang pensiun, uang liburan, promosi ke posisi yang lebih 

tinggi (berupa gaji dan keuntungan yang lebih tinggi). Juga berupa asuransi 

keselamatan kerja, transfer secara horizontal untuk mendapat posisi yang lebih 

menantang atau ke posisi utama untuk pertumbuhan dan pengembangan berikutnya, 

serta berbagai macam bentuk pelayanan.  
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2. Faktor – faktor Kompensasi 

Menurut Dessler (2008), faktor-faktor yang dapat dikompensasi adalah 

unsur fundamental  yang dapat dikompensasi  dari suatu jabatan seperti 

keterampilan, usaha, tanggung jawab, dan kondisi kerja. 

Menurut  Simamora  (2005),  dalam  metode  perbandingan  faktor (factor 

comparison method), penilai tidak perlu mengingat seluruh pekerjaan pada saat 

mereka mengevaluasi; sebaliknya, mereka membuat keputusan-keputusan   

terhadap   aspek-aspek   atau   faktor-faktor   yang terpisah  dari pekerjaan.  

Asumsi-asumsi  pokok  yang  mendasari  adalah bahwa terdapat lima faktor 

kompensasi : 

a. Persyaratan  mental  -  yang  merefleksikan  karakter  mental  seperti 

intelegensia, pemikiran, dan imaginasi. 

b. Keahlian  –  yang  menyinggung  kemudahan  dalam  koordinasi  otot dan 

pelatihan dalam interpretasi kesan penginderaan. 

c. Persyaratan    fisik   –   yang   meliputi    duduk,    berdiri,    berjalan, 

mengangkat, dan seterusnya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor 

kompensasi adanya persyaratan, keahlian dan persyaratan fisik. 

 
3. Aspek-aspek Kompensasi 

Aspek-aspek kompensasi menurut Prakoso (2011) yaitu : Komponen-

komponen dari keseluruhan program gaji secara umum dikelompokkan kedalam 

kompensasi finansial langsung, tak langsung dan non finansial. 
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a. Kompensasi finansial secara langsung berupa; bayaran pokok (gaji dan 

upah), bayaran prestasi, bayaran insentif (bonus, komisi, pembagian 

laba/keuntungan dan opsi saham) dan bayaran tertangguh (program 

tabungan dan anuitas pembelian saham) 

b. Kompensasi finansial tidak langsung berupa; program-program proteksi 

(asuransi  kesehatan, asuransi jiwa, pensiun, asuransi tenaga kerja), 

bayaran diluar jam kerja (liburan, hari besar, cuti tahunan dan cuti hamil) 

dan fasilitas-fasilitas seperti kendaran,ruang kantor dan tempat parkir. 

c. Kompensasi non financial, berupa pekerjaan (tugas-tugas yang menarik, 

tantangan, tanggung jawab, pengakuan dan  rasa pencapaian). Lingkungan 

kerja (kebijakan-kebijakan yang sehat, supervise yang kompoten, kerabat 

yang menyenangkan, lingkungan kerja yang nyaman). 

Aspek-aspek Kompenssi yang lainnya menurut Suwarto (2011) yaitu; 

a. Imbalan intrinsik adalah imbalan yang merupakan bagian dari pekerjaan 

itu sendiri, imbalan tersebut mencakup rasa penyelesaian, prestasi, 

otonomi dan pertumbuhan, maksudnya kemampuan untuk memulai atau 

menyelesaikan suatu proyek pekerjaan merupakan hal yang penting bagi 

sejumlah individu. 

b. Imbalan ekstrinsik adalah imbalan yang berasal dari pekerjaan. Imbalan 

tersebut mencakup: uang, status, promosi dan rasa hormat. Imbalan uang 

(Financial reward: Fringe Benefits) adalah imbalan ekstrinsik yang utama, 

dan secara umum diakui bahwa uang adalah pendorong utama, namun jika 

karyawan tidak melihat adanya hubungan antara prestasi dengan kenaikan 
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yang pantas, uang tidak akan menjadi motivator yang kuat sehingga perlu 

diciptakan system penilaian prestasi yang jelas. Tunjangan utama dari 

kebanyakan organisasi adalah program pensiun, biaya opname, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kompensasi 

adalah kompensasi langsung dan kompensasi tidak langsung. 

 
D. Hubungan Kompensasi dengan Motivasi Kerja 

Motivasi seseorang berasal dari intern dan ekstern (Herpen, dkk. 2002). 

Hasil penelitiannya mengatakan bahwa motivasi seseorang berupa intrinsik dan 

ekstrinsik. Herpen, dkk (2002) juga menambahkan beberapa pendapat dari 

Gacther and Falk (2000), yang mengatakan bahwa, motivasi Perilaku kongkrit 

atau nyata yang sebenarnya, kebanyakan adalah kombinasi dari dua unsur 

tersebut.  

Motivasi merupakan suatu dorongan baik yang berasal dari dalam maupun 

dari luar yang menyebabkan seseorang berbuat sesuatu. Motivasi sangatlah 

penting karena motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia dalam melakukan pekerjaannya sehingga mencapai 

hasil yang baik. Setiap manusia selalu memiliki keinginan untuk berhasil. Salah 

satu kebehasilan yang ingin diraih adalah keberhasilan dalam kariernya. 

Pengembangan karier merupakan suatu proses terencana yang dilakukan secara 

kontinuitas untuk mempersiapkan karyawan melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan baik, dimana instansi memfasilitasi kebutuhan khususnya pada 

seorang guru. 
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Menurut Herzberg dalam Hasibuan (2004), faktor yang mempengaruhi 

motivasi kerja salah satunya adalah faktor ekstrinsik yaitu: Gaji atau Upah (wages 

salaries) Faktor yang penting untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan 

kepuasan kerja adalah dengan pemberian kompensasi. Kompensasi berdasarkan 

prestasi dapat meningkatkan kinerja seseorang yaitu dengan sistem pembayaran 

karyawan berdasarkan prestasi kerja. Kompensasi akan berpengaruh untuk 

meningkatkan motivasi kerja yang pada akhirnya secara langsung akan 

meningkatkan kinerja individu. Dalam penelitian ini gaji ataupun upah diambil 

dari intensif yang diterima oleh para guru di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa. 

 Adapun penelitian terdahulu terkait dengan judul ini adalah : Pengaruh 

Kompensasi dengan Motivasi Pegawai (Hernita, 2017). Keinginan para karyawan 

untuk memenuhi kebutuhan dapat memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu 

termasuk untuk melakukan pekerjaan atau bekerja. Pemberian kompensasi sangat 

penting bagi karyawan, karena besar kecilnya kompensasi merupakan ukuran 

terhadap prestasi kerja karyawan, maka apabila sistem kompensasi yang diberikan 

perusahaan cukup adil untuk karyawan, akan mendorong karyawan untuk lebih 

baik dalam melakukan pekerjaannya dan lebih bertanggung jawab atas masing-

masing tugas yang diberikan perusahaan. 

Penelitian selanjutnya : Hubungan Kompensasi Dengan Motivasi Kerja 

Karyawan Pada DISPENDA Kabupaten Ciamis dengan hasil besarnya korelasi 

antara variabel X (Kompensasi) dan variabel Y (Motivasi Kerja), yaitu dengan 

rank spearman (rs) sebesar 0,66 yang berarti terdapat hubungan yang cukup kuat 

antara kompensasi dengan motivasi kerja. Kompensasi mempunyai pengaruh 
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sebesar 43,56% dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan, sedangkan 56,44% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Dengan demikian bahwa kompensasi berperan 

positif dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan (Hermawan, 2008). 

 
E. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Hipotesis 

Dari tinjauan teori di atas dan berdasarkan uraian permasalahan yang 

dikemukakan, maka dapat dibuat hipotesis penelitian sebagai berikut : Ada 

hubungan positif antara Kompensasi dengan Motivasi Kerja, dengan asumsi  

semakin baik Kompensasi maka motivasi Kerja semakin meningkat atau 

sebaliknya semakin rendah Kompensasi maka Motivasi Kerja semakin buruk. 

Menurut Munandar 
(2001) menjelaskan tentang 
aspek-aspek motivasi kerja 
adalah: 
a. Adanya kedisiplinan dari 

karyawan 
b. Imajinasi yang tinggi dan 

daya kombinasi 
c. Kepercayaan diri 
d. Daya tahan terhadap 

tekanan 
e. Reaksi karyawan terhadap 

pengalaman emosionalnya  
f. Tanggung jawab dalam 

melakukan pekerjaan  

 
 

Aspek-aspek kompensasi 
menurut Prakoso (2011) yaitu :  

a. Kompensasi finansial 
secara langsung 

b. Kompensasi finansial 
tidak langsung  

c. Kompensasi non 
financial,  

KOMPENSASI MOTIVASI KERJA 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Menurut Azwar (2017) penelitian dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif menekan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah 

dengan metode statistika. Penelitian ini termasuk dalam penelitian non-

eksperimen, dimana peneliti tidak memberikan perlakuan terhadap subjek 

penelitian. 

Penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian korelasional bila ditinjau 

dari judul penelitian. Penelitian korelasional merupakan penelitian yang memiliki 

kegunaan untuk mencari hubungan antar dua variable yang akan dicari 

hubungannya, sehingga diperoleh arah dan kuatnya hubungan antara dua variable 

atau lebih yang diteliti ( Sugiyono,2003). 

 
B.  Indentifikasi Variabel-Variabel Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis variabel. Variabel pertama adalah 

variabel terikat (Dependent variable) dan yang kedua adalah variabel bebas 

(Independent variable). 

a. Variabel bebas  : Kompensasi 

b. Variabel terikat  : Motivasi Kerja 
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C. Defenisi Operasional Variabel 

Defenisi operasional variabel penelitian dimaksudkan agar pengukuran 

variabel-variabel penelitian dapat terarah sesuai dengan metode pengukuran yang 

dipersiapkan. Adapun defenisi operasional variabel penelitian ini adalah sebagai 

berikut :   

1. Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu dorongan yang kuat dari diri seseorang yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi kerja diukur dengan 

menggunakan skala yang dipersiapkan sendiri oleh peneliti berdasarkan Aspek-

aspek motivasi kerja menurut Munandar (2001) : Adanya kedisiplinan dari 

karyawan, imajinasi yang tinggi, kepercayaan diri, daya tahan terhadap tekanan, 

reaksi karyawan terhadap pengalaman, dan tanggung jawab. 

2. Kompensasi 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang yang diterima 

karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan baik secara langsung ataupun 

tidak langsung. Diukur berdasarkan jenis-jenis kompensasi. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi Penelitian 

Menurut Arikunto (2007) populasi adalah keseluruhan subjek penelitian 

yang akan dikenai generalisasi hasil penelitian. Menurut Warsito (1992), populasi 

adalah keseluruhan objek penelitian yang dapat terdiri dari manusia, hewan, 

tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa, sebagai sumber data yang memiliki 

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini 
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adalah guru PNS di SMA Negeri 1 TG. Morawa. Dalam penelitian ini peneliti 

meneliti populasi sebanyak 57 guru.   

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah bagian dari populasi (Azwar, 2010). Sedangkan menurut 

Arikunto (2010), sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang hendak 

diteliti. Karena sampel merupakan bagian dari populasi, maka harus memiliki ciri-

ciri yang dimiliki oleh populasinya. Pengambilan sampel harus dilakukan 

sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungi 

(Arikunto, 2010). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru PNS 

di SMA Negeri 1 TG. Morawa.  Pengambilan sampel peneliti menggunakan 

teknik Total sampling atau teknik pengambilan sampel atau secara keseluruhan.  

NO Jenis Kelamin Jumlah Guru 
PNS 

Sampel yang 
ditetapkan 

1 Laki-laki 18 Orang 18 Orang 

2 Perempuan 39 Orang 39 Orang 

Jumlah  57 Orang 57 Rang 

 
E. Metode Pengumpulan Data 

Dalam menentukan hasil penelitian ini, maka digunakan metodologi 

pengumpulan data dengan menggunakan skala motivasi kerja dan kompensasi 

1. Skala Motivasi Kerja 

Menurut Munandar (2001) menjelaskan tentang aspek-aspek motivasi kerja 

adalah: 

a. Adanya kedisiplinan dari karyawan 

b. Imajinasi yang tinggi dan daya kombinasi 

c. Kepercayaan diri 
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d. Daya tahan terhadap tekanan 

e. Reaksi karyawan terhadap pengalaman emosionalnya  

f. Tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan  

2. Skala Kompensasi 

Aspek-aspek kompensasi menurut Prakoso (2011) yaitu :  

a. Kompensasi finansial secara langsung 

b. Kompensasi finansial tidak langsung  

c. Kompensasi non financial,  

Kedua skala diatas menggunakan skala Likert dengan 4 Pilihan Jawaban, 

yakni Sangat Setuju, Setuju, Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju. Pernyataan 

disusun berdasarkan bentuk favourable dan unfavourable.  

Tabel Kriteria Skor Jawaban Skala 

NO Jawaban Nilai (Skor)  
  Favorable Unfavorable 
1 Sangat Setuju 4 1 
2 Setuju 3 2 
3 Tidak Setuju 2 3 
4 Sangat Tidak Setuju 1 4 

 
Berdasarkan cara penyampaiannya, skala yang akan digunakan dalam 

penelitian ini termasuk jenis skala langsung dan tertutup. Skala diberikan secara 

langsung dan subjek diminta untuk memilih salah satu dari alternative jawaban 

yang telah disediakan. Adapun item-item dari skala tersebut disajikan dalam 

bentuk pernyataan yang bersifat favourable dan unfavourable. 

F. Validitas dan Reliabilitas Alat Ukur 
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Menurut Arikunto (1997) data di dalam penelitian ini dapat mempunyai 

kedudukan yang paling tinggi, karena merupakan penggambaran variable yang 

diteliti, dan berfungsi sebagai alat pembuktian hipotesis. Oleh karena itu benar 

atau tidaknya data, tergantung dari baik tidaknya instrument pengumpulan data. 

Instrument yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting, yaitu valid dan 

reliable. 

1. Validitas Alat Ukur 

Arikunto (1997) menyatakan bahwa suatu instrument pengukur dikatakan 

valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Sebuah instrument 

dikatakan valid apabila dapat mengungkapkan data dari variabel yang diteliti 

secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrument menunjukkan sejauh mana 

data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang validitas yang 

dimaksud. Teknik yang digunakan untuk menguji validitas alat ukur (skala) 

adalah teknik korelasi product moment dari Karl Perason, sebagai berikut : 

              rxy = 
    

        2222 







YYXXN

yxxyN
 

Keterangan :  

rxy    = Koefisien korelasi antara variabel x (skor subjek tiap item) dengan 
variabel y (total skor subjek dari keseluruhan item 
∑xy =  Jumlah hasil perkalian antara variabel x dan y 
∑x   =  Jumlah skor keseluruhan subjek tiap item 
∑y   =  Jumlah skor keseluruhan item pada subjek 
∑x2  =  Jumlah kuadrat skor x 
∑y2  =  Jumlah kuadrat skor y 
N     =  Jumlah subjek 
 

Nilai validitas setiap butir (koefisien r product moment Pearson) 

sebenarnya masih perlu dikoreksi karena kelebihan bobot. Kelebihan bobot ini 

terjadi karena skor butir yang dikoreksinya dengan skor total ikut sebagau 
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komponen skor total, dan hal ini menyebabkan koefisien r menjadi lebih besar 

(Hadi, 1990). Formula untuk membersihkan kelebihan bobot ini dipakai formula 

Whole. 

    r. bt = 
    

        SDySDxrSDySDx

SDxSDyrxy

xy22




 

Keterangan : 

r. bt     =    Koefisien korelasi setelah dikoreksi dengan part whole 
r. xy    =    Koefisien korelasi sebelum dikoreksi 
SD. y  =    Standart deviasi total 
SD. x  =    Standart deviasi butir 

 

2. Reliabilitas Alat Ukur 

Reliabilitas alat ukur adalah untuk mencari dan mengetahui sejauh mana 

hasil pengukuran dapat dipercaya. Reliabel dapat juga dikatakan kepercayaan, 

keajekan, kestabilan, konsistensi dan sebagainya. Hasil pengukuran dapat 

dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 

kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama selama dalam diri 

subjek yang di ukur memang belum berubah (Azwar, 1997). Skor yang akan 

diestimasi reliabilitasnya dalam jumlah yang sama banyak. Untuk mengetahui 

reliabilitas alat ukur maka digunakan rumus koefisien Alpha sebagai berikut : 

     α = 2 






 
2

22 211
SX

SS  

Keterangan : 

S12 dan S22   =   Varians skor belahan 1 dan varians skor belahan 2 
Sx2                    =   Varians skor skala 
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G. Metode Analisis Data 

Metode analis data yang digunakan pada penelitian ini adalah product 

moment dari Karl Pearson. Alasan digunakannya teknik korelasi ini karena pada 

penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat hubungan antara suatu variabel bebas 

dengan satu variabel terikat. 

       rxy = 
  

 
   





































 

N
Y

Y
N
x

x

yxxy

2

2

2

 

Keterangan : 
rxy    = Koefisien korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat  
∑xy =  Jumlah hasil perkalian antara variabel x dan y 
∑x   =  Jumlah skor keseluruhan variabel bebas x 
∑y   =  Jumlah skor keseluruhan variabel bebas y 
∑x2  =  Jumlah kuadrat skor x 
∑y2  =  Jumlah kuadrat skor y 
N     =  Jumlah subjek 
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LAMPIRAN A 
UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reliability 
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Scale: Skala Kompensasi 
 

Case Processing Summary 
 N % 

Cases 
Valid 57 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 57 100,0 

 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

,766 35 
 

Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

k1 2,68 ,659 57 
k2 2,67 ,664 57 
k3 2,77 ,423 57 
k4 2,70 ,462 57 
k5 2,67 ,476 57 
k6 2,75 ,544 57 
k7 2,74 ,483 57 
k8 2,68 ,506 57 
k9 2,75 ,474 57 
k10 2,79 ,411 57 
k11 2,68 ,506 57 
k12 2,67 ,512 57 
k13 2,74 ,444 57 
k14 2,75 ,434 57 
k15 2,68 ,469 57 
k16 2,68 ,469 57 
k17 2,68 ,469 57 
k18 2,75 ,474 57 
k19 2,77 ,464 57 
k20 2,79 ,411 57 
k21 2,72 ,453 57 
k22 2,65 ,517 57 
k23 2,63 ,587 57 
k24 2,70 ,499 57 
k25 2,72 ,453 57 
k26 2,75 ,434 57 
k27 2,77 ,535 57 
k28 2,77 ,535 57 
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k29 2,74 ,583 57 
k30 2,82 ,428 57 
k31 2,70 ,597 57 
k32 2,77 ,598 57 
k33 2,82 ,630 57 
k34 2,61 ,559 57 
k35 2,61 ,750 57 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
k1 92,54 25,003 ,372 ,761 
k2 92,56 24,501 ,348 ,754 
k3 92,46 25,753 ,349 ,762 
k4 92,53 25,325 ,323 ,757 
k5 92,56 24,965 ,391 ,752 
k6 92,47 26,075 ,036 ,771 
k7 92,49 26,004 ,068 ,768 
k8 92,54 24,503 ,362 ,746 
k9 92,47 24,861 ,315 ,751 
k10 92,44 25,358 ,352 ,756 
k11 92,54 24,503 ,362 ,746 
k12 92,56 24,536 ,350 ,747 
k13 92,49 25,862 ,314 ,764 
k14 92,47 25,932 ,302 ,765 
k15 92,54 25,288 ,326 ,757 
k16 92,54 25,645 ,349 ,762 
k17 92,54 25,324 ,318 ,757 
k18 92,47 25,468 ,384 ,760 
k19 92,46 24,360 ,437 ,742 
k20 92,44 26,572 -,040 ,773 
k21 92,51 25,147 ,368 ,754 
k22 92,58 24,998 ,353 ,755 
k23 92,60 25,674 ,393 ,767 
k24 92,53 26,111 ,342 ,770 
k25 92,51 25,290 ,336 ,756 
k26 92,47 25,468 ,309 ,758 
k27 92,46 25,217 ,399 ,759 
k28 92,46 24,788 ,381 ,752 
k29 92,49 25,719 ,087 ,768 
k30 92,40 24,995 ,326 ,751 
k31 92,53 23,968 ,385 ,742 
k32 92,46 25,860 ,058 ,771 
k33 92,40 25,709 ,073 ,770 
k34 92,61 25,956 ,053 ,770 
k35 92,61 25,527 ,364 ,774 

mean hipotetik : (28 x 1) + (28 x 4) : 2 = 70 
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Reliability 
Scale: Skala Motivasi Kerja 

Case Processing Summary 
 N % 
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Cases 
Valid 57 100,0 
Excludeda 0 ,0 
Total 57 100,0 

 
a. Listwise deletion based on all 
variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's 

Alpha 
N of 
Items 

,812 28 
 

Item Statistics 
 Mean Std. 

Deviation 
N 

mk1 2,63 ,555 57 
mk2 2,74 ,483 57 
mk3 2,81 ,441 57 
mk4 2,65 ,517 57 
mk5 2,74 ,483 57 
mk6 2,70 ,499 57 
mk7 2,74 ,444 57 
mk8 2,79 ,411 57 
mk9 2,70 ,462 57 
mk10 2,82 ,428 57 
mk11 2,70 ,462 57 
mk12 2,68 ,469 57 
mk13 2,81 ,441 57 
mk14 2,67 ,476 57 
mk15 2,72 ,491 57 
mk16 2,89 ,409 57 
mk17 2,68 ,602 57 
mk18 2,81 ,441 57 
mk19 2,79 ,491 57 
mk20 2,77 ,464 57 
mk21 2,91 ,342 57 
mk22 2,77 ,464 57 
mk23 2,72 ,453 57 
mk24 2,81 ,441 57 
mk25 2,60 ,530 57 
mk26 2,74 ,483 57 
mk27 2,77 ,423 57 
mk28 2,61 ,559 57 

 
 

Item-Total Statistics 
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 Scale Mean 
if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
mk1 74,14 25,694 ,392 ,898 
mk2 74,04 25,642 ,362 ,894 
mk3 73,96 25,749 ,380 ,894 
mk4 74,12 26,931 ,383 ,807 
mk5 74,04 24,999 ,500 ,888 
mk6 74,07 24,816 ,519 ,887 
mk7 74,04 26,034 ,311 ,897 
mk8 73,98 26,018 ,347 ,895 
mk9 74,07 25,638 ,384 ,894 
mk10 73,95 26,301 ,364 ,899 
mk11 74,07 26,709 ,351 ,803 
mk12 74,09 26,367 ,319 ,801 
mk13 73,96 26,427 ,326 ,800 
mk14 74,11 25,989 ,395 ,897 
mk15 74,05 25,194 ,448 ,890 
mk16 73,88 25,931 ,371 ,894 
mk17 74,09 25,939 ,319 ,802 
mk18 73,96 25,213 ,505 ,889 
mk19 73,98 24,660 ,563 ,885 
mk20 74,00 25,286 ,460 ,890 
mk21 73,86 26,444 ,307 ,897 
mk22 74,00 25,750 ,357 ,895 
mk23 74,05 26,229 ,360 ,899 
mk24 73,96 26,284 ,358 ,899 
mk25 74,18 25,504 ,347 ,895 
mk26 74,04 24,999 ,500 ,888 
mk27 74,00 27,143 ,373 ,806 
mk28 74,16 27,100 ,040 ,811 

mean hipotetik : (27 x 1) + (27 x 4) : 2 = 67,5 
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LAMPIRAN B 
UJI NORMALITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NPar Tests 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Kompensasi MotivasiKer

ja 
N 57 57 
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Normal Parametersa,b 
Mean 79,37 74,39 
Std. 
Deviation 5,704 4,161 

Most Extreme 
Differences 

Absolute ,078 ,197 
Positive ,078 ,115 
Negative -,062 -,197 

Kolmogorov-Smirnov Z ,590 1,485 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,877 ,024 

 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
Pplot 
Kompensasi 
 
 

 
 
 

 
 
 
MotivasiKerja 
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Means 
 
 

Case Processing Summary 
 Cases 

Included Excluded Total 
N Percent N Percent N Percent 

MotivasiKerja  * 
Kompensasi 57 100,0% 0 0,0% 57 100,0% 

 
 
 
 
 
 

Report 
MotivasiKerja 
Kompensasi Mean N Std. 

Deviation 
61 74,00 1 . 
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62 80,00 1 . 
67 74,50 2 3,536 
68 72,00 3 5,196 
69 70,17 6 6,853 
70 73,00 1 . 
71 69,86 7 5,581 
72 71,33 3 6,506 
73 72,33 6 4,633 
74 71,00 6 5,586 
75 69,67 3 6,028 
76 67,67 3 6,658 
77 74,00 4 4,761 
78 69,00 3 5,568 
79 72,50 2 4,950 
80 66,00 1 . 
81 75,00 3 1,732 
82 75,00 1 . 
84 67,00 1 . 
Total 74,39 57 5,714 
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LAMPIRAN C 
UJI LINIERITAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANOVA Table 
 Sum of 

Squares 
df Mean 

Square 
F Sig. 

MotivasiKerja 
* Kompensasi 

Between 
Groups 

(Combined) 333,485 18 18,527 ,608 ,081 

Linearity 11,640 1 11,640 1,38
2 ,002 
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Deviation 
from 
Linearity 

321,845 17 18,932 ,621 ,054 

Within Groups 1158,02
4 38 30,474   

Total 1491,50
9 56    
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LAMPIRAN D 
UJI HIPOTESIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Measures of Association 
 R R Squared Eta Eta Squared 
MotivasiKerja * 
Kompensasi ,388 ,150 ,473 ,224 
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Correlations  
 

Correlations 
 Kompensasi MotivasiKer

ja 

Kompensasi 

Pearson 
Correlation 1 ,388 

Sig. (2-tailed)  ,001 
N 57 57 

MotivasiKer
ja 

Pearson 
Correlation ,388 1 

Sig. (2-tailed) ,001  
N 57 57 
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LAMPIRAN E 
ALAT UKUR PENELITIAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data Identitas Diri 

Isilah data-data berikut ini dengan keadaan diri saudara : 

1. Nama   : 

2. Jabatan : 

3. Masa kerja   : 

Petunjuk Pengisian Skala 
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Skala ini digunakan untuk mengukur komitmen anda terhadap organisasi 

untuk itu diharapkan anda mengisinya secara benar. Berikut ini saya sajikian 

pernyataan kedalam dua bentuk skala ukur. Saudara diminta untuk memberikan 

pendapatnya terhadap pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam skala ukur 

tersebut dengan cara memilih : 

SS : Bila merasa SANGAT SETUJU dengan pernyataan yang diajukan. 
S  : Bila merasa SETUJU dengan pernyataan yang diajukan. 
TS : Bila merasa TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang diajukan. 
STS : Bila merasa SANGAT TIDAK SETUJU dengan pernyataan yang 

diajukan. 
Saudara hanya diperbolehkan memilih satu pilihan jawaban dengan cara 

memberikan tanda ceklis (√) pada lembar jawaban yang tersedia. 

Contohnyaadadibawahini : 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

JAWABAN 
SS S TS STS 

1. Saya takut pekerjaan yang saya lakukan membuat 
hasil yang tidak baik bagi rekan kerja saya     

 
SS  S TS  STS 

 a nda ceklis (√) merupakan seseorang itu merasa SE U JU dengan 

pernyataan yang diajukan. 

SELAMAT BEKERJA 

 
 
 
 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

JAWABAN 
SS S TS STS 

1. Saya  mendapatkan komisi apabila mempu 
menyelesaikan deadline kerja dengan tepat waktu     

2. Saya merasa tidak tenang apabila mengajar siswa-
siswi baru     

3. Saya mendapatkan kenyamanan mengajar disekolah 
ini     

4. Gaji yang saya terima tidak cukup memenuhi     
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kebutuhan saya 

5. Saya menggunakan komisi saya untuk keperluan 
transfortasi     

6. Saya malas bekerja karena tidak ada jaminan untuk 
saya apabila sudah tidak lagi bekerja     

7. 
Saya merasa pekerjaan saya ini membuat saya lebih 
tertantang dalam menghadapi setiap orang yang 
berbeda-beda 

    

8. Saya tidak mendapatkan komisi meskipun saya sudah 
menyelesaikan deadline tepat waktu     

9. Menurut saya gaji yang saya terima sudah cukup 
memenuhi kebutuhan saya     

10. Dinas menyediakan dana pension yang tidak banyak 
jumlahnya     

11. Saya mendapatkan cuti 12 hari dalam setahun     

12. Saya tidak menerima upah yang sesuai dengan apa 
yang saya kerjakan     

13. Saya mendapatkan gaji sesuai dengan pekerjaan saya     
14. Saya tidak akan dipercaya untuk memegang jabatan     

15. Saya akan dipercaya untuk memengang jabatan 
apabila mampu bekerja dengan penuh tanggung jawab     

16. Kami tidak diberikan cuti setiap tahun     

17. Dinas menyediakan asuransi kesehatan untuk pegawai 
dan keluarga     

18. Saya merasa pekerjaan ini sangat monoton     

19. Menurut saya kondisi lingkungan kerja membuat saya 
lebih rajin dalam menyelesaikan pekerjaan     

20 Saya tidak mendapatkan kenyamanan berada di 
sekolah ini     

21. Upah yang saya dapatkan membuat saya semangat 
bekerja     

22. Upah yang saya dapatkan sangat sedikit membuat saya 
malas menyelesaikan pekerjaan     

23. Kami diberikan asuransi ketenaga kerjaan dari dinas     

24. Saya tidak menyukai pekerjaan ini karena saya tidak 
memiliki kerabat disini     

25. Saya menerima upah sesuai dengan apa yang saya 
kerjakan     

26. Saya tidak mendapatkan penghargaan meskipun saya 
adalah salah satu guru favourite     

27. Saya merasa senang apabila diberikan tugas mengajar 
siswa-siswi baru disekolah     

28. Saya tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan 
pekerjaan saya     

29. Meskipun dinas menyediakan dana pensiun saya tetap 
rajin bekerja     

30. Saya merasa pekerjaan saya sangatlah berat     
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31. Dinas menyediakan dana pension yang diberikan dari 
gaji yang saya dapatkan setiap bulan     

32. Saya menggunakan komisi saya untuk hal apa saja     

33. Saya mendapatkan penghargaan apabila saya mampu 
membuat siswa tertarik mengikuti kelas saya     

34. Kami seluruh pegawai tidak ditanggung keamanan 
pekerjaan     

35. Saya menyukai pekerjaan ini karena saya 
mendapatkan kerabat yang menyenangkan     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO PERNYATAAN 
PILIHAN 

JAWABAN 
SS S TS STS 

1. Saya tidak pernah meminta bantuan pada rekan kerja 
saya     

2. Saya tidak mampu berkarir seperti orang lain     

3. Saya sering mengulang kembali laporan yang saya 
kerjakan setiap hari     

4. Saya tidak diwajibkan merapikan barang-setelah 
selesai bekerja     

5. Saya merasa bangga terhadap prestasi yang di raih     
6. Pekerjaan saya terasa sulit untuk diselesaikan     
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7. Saya memiliki planning untuk karier yang lebih baik     

8. Saya tidak pernah mengulang laporan yang saya 
kerjakan setiap hari     

9. Saya mempunyai kelebihan dalam hal menata barang-
barang agar terlihat lebih rapi     

10. Saya tidak mampu bekerja sendiri     

11. Saya merasa bersyukur bisa menyelesaikan tugas 
dengan baik     

12. Saya malas mengecek kembali hasil kerja saya setiap 
hari     

13. Saya wajib merapikan alat kantor setelah bekerja     
14. Saya sering meminta bantuan pada rekan kerja saya     

15. Saya mampu bekerja dengan teliti agar mencapai hasil 
yang memuaskan     

16. Saya tidak bisa menyelesaikan tugas dengan baik     
17. Saya mengecek kembali hasil pekerjaan setiap hari     
18. Saya tidak mengevaluasi seluruh pekerjaan saya     

19. Meskipun pekerjaan saya terasa sulit, namun saya 
merasa bahagia mengerjakannya     

20 Saya tetap meninggalkan kantor meskipun pekerjaan 
saya sebelum selesai     

21. Meskipun pekerjaan saya banyak saya tetap dapat 
mencapai sasaran tugas     

22. Saya suka menunda pekerjaan     
23. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan saya sendiri     
24. Saya tidak mampu mengikuti kurikulum terbaru     

25. Saya menyelesaikan pekerjaan saya terlebih dahulu 
sebelum meninggalkan kantor     

26. Saya tidak mampu membuat siswa tertarik mengikuti 
jam pelajaran saya     

27. Tidak ada pekerjaan yang saya tunda     

28. Saya tidak mempunyai kelebihan untuk menyusun 
barang-barang     
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LAMPIRAN F 
SURAT PENELITIAN 
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