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INTISARI 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja 

dengan  kinerja guru. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri di kota 

Samarinda berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah 346 dari sekolah SMK Negeri 1 

Samarinda, SMK Negeri 2 Samarinda, SMK Negeri 3 Samarinda, SMK Negeri 4, SMK 

Negeri 5 Samarinda, SMK Negeri 6 Samarinda, SMK Negeri 7 Samarinda, SMK Negeri 8 

Samarinda, SMK Negeri 9, SMK Negeri 10 Samarinda. Sebagai sampel 30% dari jumlah 

populasi 346 yaitu 100 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan porpotional  

random sampling. Analisis regresi menunjukkan hasil sebagai berikut:  tidak ada hubungan   

antara stres kerja dengan  kinerja guru. rx1y=0,036 dengan p = 0,361 (p>0,05); ada 

hubungan yang positif  antara motivasi kerja dengan  kinerja guru. rx2y= 0,319 dengan 

p=0,001 (p<0,001); ada hubungan yang positif antara stres kerja dan motivasi kerja secara 

bersama-sama dengan kinerja guru. Dengan nilai F hitung = 5,703 dengan p=0,000 

(p<0,01). 

 

Kata-kata kunci : Stres Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja Guru  

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this research was to know the relation between job stress and  work 

motivation with teacher performance. Subject in this research are all teachers in SMK 

Negeri Samarinda  who have PNS status  there are 346 teachers from SMK Negeri 1 

Samarinda, SMK Negeri 2 Samarinda, SMK Negeri 3 Samarinda, SMK Negeri 4, SMK 

Negeri  5 Samarinda, SMK Negeri 6 Samarinda, SMK Negeri 7 Samarinda, SMK Negeri 8 

Samarinda, SMK Negeri 9, SMK Negeri 10 Samarinda. As sampel 30% from amount of 

population 346 there are 100 respondents, technique intake of sampel use propotional 

random sampling. Result of research is: there have not relation of job stress with teacher 

performance. rx1y= 0,036 with p = 0,361 (p>0,05); there are positive relation of work 

motivation with teacher performance. rx2y=  0,319 with p=0,001 (p<0,001);  there are 

positive relation of job stress and work motivation together with teacher performance. 

With F value = 5,703 with p=0,000 ( p<0,01). 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Permasalahan 
Pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk 

interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, non formal maupun informal, 

sampai dengan suatu taraf kedewasaan tertentu. Sedangkan secara terbatas, pendidikan 

diartikan sebagai proses interaksi belajar mengajar dalam bentuk formal yang dikenal 

sebagai pengajaran. 

Bersamaan dengan lajunya arus reformasi dalam dunia pendidikan berbagai upaya 

pembenahan sistem pendidikan dan perangkatnya di Indonesia terus dilakukan, akibatnya 

muncul beberapa peraturan pendidikan untuk saling melengkapi dan penyempurnaan 

peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan saat ini. Hal ini dapat 

dilihat dengan berlakunya Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional (Sisdiknas). 

Upaya meningkatkan kualitas pendidikan terus menerus dilakukan tetapi berbagai 

indikator mutu pendidikan belum menunjukan peningkatan yang berarti. Upaya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan itu sebenarnya dapat dilakukan salah satunya melalui 

peningkatan produktivitas kerja guru dalam menyongsong era tinggal landas. Untuk itu, 

guru diharapkan dapat meningkatkan kemampuan profesionalnya baik secara perseorangan 

melalui pendidikan dan pelatihan, maupun secara bersama-sama melalui kegiatan 

penataran. 

Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia. 

Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia 

menurut ukuran normatif. Menyadari akan hal tersebut, pemerintah sangat serius 

menangani bidang pendidikan, sebab dengan sistem pendidikan yang baik diharapkan 

muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu menyesuaikan diri untuk 

hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Reformasi pendidikan merupakan respon terhadap perkembangan tuntutan global 

sebagai suatu upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang mampu 

mengembangkan sumber daya manusia untuk memenuhi tuntutan zaman yang sedang 

berkembang. Melalui reformasi pendidikan, pendidikan harus berwawasan masa depan 

yang memberikan jaminan bagi perwujudan hak-hak azasi manusia untuk mengembangkan 

seluruh potensi dan prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa depan.  

Menurut Djamarah (2002), guru adalah salah satu unsur manusia dalam proses 

pendidikan.Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang tugas ganda yaitu 

sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas menuangkan sejumlah 

bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik guru bertugas 

membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang cakap, aktif, 

kreatif, dan mandiri. Djamarah berpendapat bahwa baik mengajar maupun mendidik 

merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. Oleh sebab itu, 

tugas yang berat dari seorang guru ini pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh guru 

yang memiliki kompetensi profesional yang tinggi.  

Guru memegang peranan sentral dalam proses belajar mengajar, untuk itu mutu 

pendidikan di suatu sekolah sangat ditentukan oleh kemampuan yang dimiliki seorang guru 

dalam menjalankan tugasnya. Menurut Aqib (2002), guru adalah faktor penentu bagi 

keberhasilan pendidikan di sekolah, karena guru merupakan sentral serta sumber kegiatan 

belajar mengajar. Lebih lanjut dinyatakan bahwa guru merupakan komponen yang 

berpengaruh dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja dari seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan.  

1 
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Kinerja guru merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh seorang guru yang 

biasanya dipakai sebagai dasar penilaian terhadap guru atau sekolah. Kinerja guru yang 

baik merupakan suatu langkah untuk menuju tercapainya tujuan pendidikan.  

Menurut Dahrin (2000), kinerja guru dan tenaga kependidikan masih belum 

memadai utamanya dalam hal bidang keilmuannya. Misalnya, guru Biologi dapat mengajar 

Kimia atau Fisika. Ataupun guru IPS dapat mengajar Bahasa Indonesia. Memang jumlah 

tenaga pendidik secara kuantitatif sudah cukup banyak, tetapi kualitas dan kinerjanya 

belum sesuai dengan harapan. Banyak di antaranya yang tidak berkualitas dan 

menyampaikan materi yang keliru sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan 

dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar berkualitas. 

Mengenai kinerja guru yang perlu diperhatikan, bukan sekedar kemampuan atau 

kelayakan secara formal melalui jenjang formal yang diperolehnya, melainkan juga aspek 

metodologi di samping aspek penampilannya, cara berpakaian dan berperilaku sehari-hari 

yang semuanya harus menunjukkan dan memberi corak sebagai sosok yang perlu 

diteladani. Sampai saat ini masih banyak ditemukan sosok guru yang berpakaian 

seenaknya, melaksanakan tugas ala kadarnya asal bisa memenuhi jam mengajarnya, tak 

peduli apakah pelajaran yang disampaikannya bisa dicerna dan mampu membelajarkan 

murid, serta cukup hanya dengan nilai yang diberikan saat ulangan. 

Data Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas 2000/2001 menunjukkan 

bahwa persentase guru yang layak mengajar terhadap jumlah guru yang ada secara 

nasional adalah 63,79%. Artinya masih terdapat sekitar 36,21% guru yang tidak layak 

mengajar baik dilihat dari kompetensi maupun kualifikasi pendidikannya.  

Perhatian yang belum sungguh-sungguh terhadap sumber daya pendidikan 

khususnya guru-guru baik dalam hal peningkatan mutu, kesejahteraan, dan kedudukan 

sosialnya, proses pendidikan dan perkembangan masyarakat akan lebih memperlebar 

kesenjangan kualitas guru-guru itu sendiri. Di masyarakat, jabatan guru tidak sepopuler 

jabatan seorang dokter, demikian juga pendapat seorang guru. Tidaklah mengherankan jika 

calon mahasiswa yang unggul lebih memilih perguruan tinggi (universitas/institut) favorit 

daripada LTPK. Calon mahasiswa dengan mutu yang rendah pada akhirnya akan 

mempengaruhi pula mutu luaran LTPK itu sendiri. 

Kinerja guru merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan sekolah, sehingga 

perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerjanya. Namun hal ini tidak mudah dilakukan, 

sebab banyak faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja guru. Rendahnya 

kinerja guru antara lain disebabkan oleh motivasi kerja,  tidak punya etos kerja yang tinggi, 

dan tidak produktif, sebagaimana dikemukakan oleh  Sudarminta (2001) antara lain tampak 

dari gejala-gejala berikut : (1) lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan; (2) 

ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan 

lapangan yang diajarkan; (3) kurang efektifnya cara pengajaran; (4) kurangnya wibawa 

guru di hadapan murid; (4) lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang 

sungguh-sungguh; semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul 

menjadi guru; (6) kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan 

sikap dalam cukup banyak guru sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap 

sebagai pendidik; kebanyakan guru dalam hubungan dengan murid masih hanya berfungsi 

sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik; (7) relatif rendahnya tingkat intelektual para 

mahasiswa calon guru yang masuk LPTK (Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan) 

dibandingkan dengan yang masuk Universitas.  

Perlu kita ketahui SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) semenjak menggunakan 

kurikulum 1994 hingga Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), telah banyak 

membebani guru. Guru di SMK tidak hanya mengajar dengan mentransfer ilmu 

pengetahuan, namun mempersiapkan anak didik untuk memasuki dunia kerja. Oleh karena 
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ada bermacam-macam program kegiatan sekolah yang harus dilakukan oleh guru. Seperti 

pelaksanaan Praktik Industri selama 3 bulan dimana siswa wajib melakukan praktik kerja 

di perusahaan, kantor selama minimal tiga bulan dan guru bertugas sebagai pemantau 

siswa. Sekolah melaksanakan Uji Produktif dimana guru harus mempersiapkan siswa 

untuk menghadapi uji praktik melakukan pekerjaan. Guru harus mengaplikasikan teori 

pelajaran ke dalam praktik yang sesungguhnya. Guru mengurus unit produksi di sekolah,  

guru mempersiapkan bahan pengajaran, dan tugas-tugas lainnya. 

Adanya tugas sebagai guru di SMK dengan beban yang berat tersebut bisa 

menimbulkan ketidakpuasan kerja guru ini bisa terjadi dimana fungsi guru berubah dari 

fungsi yang sebenarnya sebagaimana dikemukakan oleh Malik Fajar di atas. Ini bisa terjadi 

disebabkan oleh faktor beban kerja  guru yang berat tidak sebanding dengan besarnya gaji, 

kurangnya penghargaan dan pengakuan dari pimpinan, iklim  organisasi yang tidak 

kondusif adanya tekanan kerja (stres) yang timbul dari akibat pekerjaan di sekolah,  dan 

penyebab lain. 

Banyak faktor yang diduga berhubungan dengan kinerja guru, antara lain: 

pengelolaan stres kerja, pengalaman kerja, keterampilan teknis, tingkat pendidikan, 

pengetahuan administrasi pembelajaran, motivasi kerja, gaya kepemimpinan kepala 

sekolah, dan kecerdasan emosional. 

Tuntutan hidup demikian besar pada satu sisi, sementara pada sisi lain tanggung 

jawab dan beban moral yang dipikul sebagai seorang pengajar dan pendidik sangat besar 

sering mengakibatkan stres kerja/tekanan mental akibat dari kerja pada guru. Belum lagi 

jika guru  menjadi sasaran kritik atas gagalnya suatu proses pendidikan yang dialami oleh 

anak didiknya. Tak jarang guru akhirnya mengambil sikap apatis terhadap profesinya di 

tengah dilema tanggung jawab serta tuntutan sosial ekonomi.  

Stres kerja, oleh para ahli perilaku organisasi, telah dinyatakan sebagai agen 

penyebab dari berbagai masalah fisik, mental, bahkan output organisasi. Stres kerja tidak 

hanya berpengaruh terhadap individu, tetapi juga terhadap biaya organisasi dan industri. 

Banyak studi yang menghubungkan stres kerja dengan berbagai hal, misalnya stres kerja 

dihubungkan dengan kepuasan kerja, kesehatan mental, ketegangan, ketidak hadiran, dan 

sering juga dihubungkan dengan kinerja. Sebagai contoh, tingginya level stres kerja 

dipersepsikan berhubungan secara negatif dengan kepuasan kerja. Tingginya level stres 

kerja juga dipersepsikan berhubungan secara negatif dengan kesehatan mental.  

Salah satu alasan penting mempelajari stres pada guru adalah bahwa berdasarkan 

pengalaman, stres pada guru dapat mempunyai efek yang merugikan pada diri guru, siswa 

dan lingkungan kerjanya. Stres tersebut dapat berbentuk kelelahan fisik, emosi, sikap yang 

negatif terhadap siswa, dan keinginan untuk mengurangi tugas-tugas personal (Schwab dan 

Jackson, 1986). Konsekuensi dari kelelahan fisik dan emosi ini bisa berbentuk 

ketidakhadiran guru, sehingga bisa jadi mendorong ketidakhadiran siswa dan tidak adanya 

prestasi akademis. 

Stres pada guru mungkin bisa ditandai dengan munculnya gejala-gejala seperti 

tidak sabaran, baik dalam sosialisasi maupun saat menghadapi siswa di kelas, lekas marah, 

sensitif atau mudah tersinggung, bersikap apatis, kurang dapat konsentrasi dalam 

mengajar, pelupa, peka terhadap kritik yang ditujukan pada dirinya, atau bisa muncul efek 

organisatoris/kelembagaan yaitu sering absen (tidak masuk) kerja dengan berbagai alasan. 

Menghindari tanggung jawab, produktivitas kerja/mengajar rendah atau turun, dan justru 

sering dihinggapi rasa benci terhadap pekerjaan sebagai gejala yang ekstrim. 

Menurut Sullivan dan Bhagat (1992), dalam studi mereka mengenai stres kerja 

(yang diukur dengan role ambiguity, role conflict, dan role overload) dan kinerja, pada 

umumnya ditemukan bahwa stres kerja berhubungan secara negatif dengan kinerja. 
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Kerja guru merupakan kumpulan dari berbagai tugas untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Motivasi dalam menjalankan tugas merupakan aspek penting bagi kinerja atau 

produktivitas seseorang, ini disebabkan sebagian besar  waktu guru digunakan untuk  

bekerja. Guru akan berusaha mencapai kinerja tertentu sesuai dengan yang dikehendaki 

sekolah, jika merasa senang dan puas dengan pekerjaannya. Setiap guru yang merasa puas 

akan bekerja pada tingkat kapasitas penuh.  

Keinginan yang timbul dalam diri guru untuk bekerja atau biasa disebut dengan 

motivasi kerja akan mendorong guru untuk selalu memberikan yang terbaik bagi sekolah 

tempat ia bekerja. Guru tersebut akan berusaha mencari cara dan melakukan hal-hal yang 

dapat meningkatkan kualitas kerja dan mutu sekolahnya. Guru yang termotivasi, tidak akan 

puas dengan apa yang didapat/dicapainya, dalam dirinya ada keinginan untuk 

meningkatkan apa yang sudah dicapai. Guru juga akan selalu berusaha terus untuk 

mendapatkan apa yang diinginkan, dengan berusaha meningkatkan mutu secara terus-

menerus maka berarti pula meningkatkan kinerja dari guru tersebut. Guru yang mempunyai 

motivasi kerja akan dapat meningkatkan kinerjanya. 

Oleh karena itu dalam upaya peningkatan kinerja guru, menarik untuk dikaji lebih 

lanjut mengenai stres kerja dan motivasi kerja pada guru-guru SMK khususnya yang 

berada di kota Samarinda. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :  

a. Adakah hubungan antara stres kerja guru dengan  kinerja guru? 

b. Adakah hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru? 

c. Adakah hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja guru secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru? 

 

C. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya tentang kinerja guru telah dilakukan, di antaranya 

Nunung Herlina (2004), yang meneliti kinerja perawat dikaitkan dengan motivasi dan gaya 

kepemimpinan, Dwi Wahyuningsih (2004), meneliti tentang kinerja dikaitkan dengan 

kepercayaan diri. 

Sedangkan penelitian tentang stres kerja telah dilakukan, diantaranya Falah Yunus 

(2003), yang meneliti tentang hubungan antara stres kerja dengan kepuasan kerja guru, 

Iswanto (2003), meneliti tentang hubungan antara stres kerja, kepribadian dan kinerja 

manajer bank.  

. Penelitian tentang motivasi dilakukan Turin (2000) yang mengaitkan motivasi 

kerja dan performansi mengajar. Hasilnya terdapat hubungan positif antara motivasi kerja 

dengan performansi mengajar. Penelitian Sri Hardjo dan Badjuri (2000) menyatakan 

bahwa terdapat hubungan antara motivasi berprestasi terhadap prestasi belajar. 

Mengkaji beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, penulis belum pernah 

menemukan adanya penelitian yang khusus tentang hubungan kinerja guru dalam 

kaitannya dengan stres kerja dan motivasi kerja. Oleh karena itu, penelitian yang penulis 

lakukan ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam kajian Penelitian ini diharapkan dapat menemukan faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kompetensi profesional guru. Selanjutnya kajian ini diharapkan 

dapat dimanfaatkan sebagai masukan (urun rembug) kepada dunia pendidikan dalam 

kerangka meningkatkan kinerja guru. 
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Jika hasil penelitian ini ternyata terbukti dengan pembuktian secara empirik 

dimana ada hubungan yang positif antara stres kerja dan motivasi kerja baik dengan kinerja 

guru, baik secara bersama-sama maupun secara parsial, maka hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sebagai masukan bagi Dinas Pendidikan Kota Samarinda maupun Pemerintah 

Kota Samarinda dalam merancang program yang berkaitan dengan peningkatan kinerja 

guru. 

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna bagi „Stakeholder‟ yaitu pihak dunia 

industri/dunia kerja sebagai partner Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam program 

„Pendidikan Sistem Ganda‟,  serta „Masyarakat‟ sebagai pelanggan dan pengguna Sekolah, 

sebagai masukan bagai mereka untuk merancang program-program yang berkaitan dengan 

peningkatan kinerja  dan motivasi kerja guru, maupun manajemen stres kerja.  

 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, tujuan dari penelitian ini 

adalah menghimpun bahan dan informasi secara sistematis dan terencana mengenai 

hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja dengan kinerja guru. 

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui tentang: 

a. Hubungan antara stres kerja dengan kinerja guru 

b. Hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru. 

c. Hubungan antara stres kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan kinerja 

guru. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA, DASAR TEORI DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja 

Kinerja merupakan penampilan hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun 

kualitas. Kinerja dapat berupa penampilan kerja perorangan maupun kelompok (Ilyas, 

2002). Kinerja organisasi merupakan hasil interaksi yang kompleks dan agregasi kinerja 

sejumlah individu dalam organisasi. 

Pengertian kinerja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 2, terbitan Balai 

Pustaka tahun 1993, adalah (1) sesuatu yang dicapai, (2) prestasi yang diperlihatkan, dan 

(3) kemampuan kerja. Kinerja adalah pengalihbahasaan dari kata bahasa Inggris 

performance. Bernardin dan Russel dalam Ruky (2001) memberikan definisi tentang 

performance sebagai hasil atau apa yang keluar (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan 

kontribusi mereka pada organisasi. Seiring dengan ini, Dharma (1985) berpendapat bahwa 

kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk/jasa yang dihasilkan atau diberikan 

oleh seorang atau sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan pendapat Suprihanto (1988) 

yang mengemukakan bahwa hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu 

dibandingkan dengan berbagai ukuran misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang 

telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Sedangkan As'ad (2003) 

memberikan pengertian kinerja sebagai hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang 

berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Senada dengan pengertian kinerja tersebut di 

atas, Moenir (1998) mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja seseorang pada kesatuan 

waktu atau ukuran tertentu. 

Lain halnya Whitmore (1997) yang mendefinisikan kinerja sebagai pelaksanaan 

fungsi-fungsi yang dituntut dari seseorang, tetapi itu kedengarannya seperti melakukan 

kebutuhan yang paling minim untuk berhasil. Kinerja yang nyata jauh melampaui apa yang 

diharapkan; kinerja menetapkan standar-standar tertinggi orang itu sendiri, selalu standar-

standar yang melampaui apa yang diminta atau diharapkan orang lain. Hal ini tentu saja 

merupakan ekspresi potensi seseorang. Ini mendekati arti kinerja yang kedua sebagaimana 

didefinisikan oleh Whitmore adalah suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum 

keterampilan. 

Melengkapi pendapat di atas, Prawirosentoso (1999) berpendapat bahwa 

performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang 

dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar 

hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil 

karya atau kerja yang diperoleh karyawan dalam usaha dalam pencapaian tujuan atau 

pemenuhan tugas tertentu berdasarkan ukuran yang berlaku dan dalam waktu yang telah 

ditetapkan organisasi. 

 

 

b. Penilaian Kinerja  

Kinerja mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena 

merupakan indikator dalam menentukan bagaimana usaha untuk mencapai tingkat 

produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

upaya untuk mengadakan penilaian terhadap kinerja di suatu organisasi merupakan hal 

penting. Karena melalui penilaian kinerja, hasilnya dapat dijadikan sebagai umpan balik 
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untuk perbaikan kinerja karyawan dan sebagai bahan bagi pimpinan untuk menaikkan 

jenjang karier karyawan yang berprestasi. Melalui penilaian kinerja, organisasi dapat 

memilih dan menempatkan orang yang tepat untuk menduduki suatu jabatan tertentu 

secara obyektif. 

Untuk mengetahui tinggi-rendahnya kinerja seseorang, perlu dilakukan penilaian 

kinerja. Penilaian prestasi kerja para karyawan merupakan bagian penting dari seluruh 

proses kekaryaan pegawai yang bersangkutan. Pentingnya penilaian prestasi kerja yang 

rasional yang diterapkan secara objektif terlihat pada paling sedikit dua kepentingan,yaitu 

kepentingan pegawai yang bersangkutan sendiri dan kepentingan organisasi. Menurut 

Handoko (2001) penilaian berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti 

kemampuan, keletihan, kekurangan dan potensinya yang pada gilirannya bermanfaat untuk 

menentukan tujuan, jalur, rencana dan pengembangan kariernya.  

Rao (1986) berpendapat bahwa penilaian kinerja adalah sebuah mekanisme untuk 

memastikan bahwa orang-orang pada tiap tingkatan mengerjakan tugas-tugas menurut cara 

yang diinginkan oleh para majikan mereka. Menurut Rao (1986) sistem-sistem penilaian 

pada kebanyakan organisasi direncanakan untuk mencapai sasaran-sasaran sebagai berikut: 

(1) mengendalikan perilaku karyawan dengan menggunakan sebagai sebuah instrumen 

untuk memberikan ganjaran, hukuman dan ancaman; (2) mengambil keputusan mengenai 

kenaikan gaji dan promosi; (3) menempatkan orang supaya dapat melaksanakan pekerjaan 

yang tepat; (4) mengenali kebutuhan para karyawan akan pelatihan dan pengawasan. 

Adapun dimensi penilaian kinerja meliputi: (1) pencapaian sasaran pekerjaan, (2) inisiatif, 

(3) kerjasama, (4) sumbangan kepada kemajuan karyawan, dan (5) perilaku lain.  

Berbeda dengan Suprihanto (1988) tentang penilaian kinerja, dikatakan suatu 

sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah seorang karyawan telah 

melaksanakan pekerjaannya masing-masing secara keseluruhan. Penilaian itu mencakup 

aspek yang tidak hanya dilihat dari segi fisiknya tetapi meliputi berbagai hal seperti 

kemampuan kerja, disiplin, hubungan kerja, prakarsa, kepemimpinan dan hal-hal khusus 

sesuai dengan bidang dan level pekerjaannya. Senada dengan ini, Ruky (2001) menetapkan 

sejumlah faktor untuk menentukan penilaian yaitu kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, 

kejujuran, ketaatan, dan inisiatif.  

Dalam penilaian prestasi kerja terdapat beberapa hal yang dapat merusak teknik 

penilaian, seperti yang dikemukakan oleh Dessler (1993) meliputi: 

a. Tidak jelasnya standar 

Salah satu masalah adalah tidak jelasnya standar prestasi. Hal ini disebabkan 

oleh karena faktor dalam kadar bajik tersebut dapat mengundang berbagai tafsiran, 

sebagai contoh: para supervisor boleh jadi memiliki pengertian yang berbeda-beda 

dalam menjelaskan prestasi yang ”baik”, prestasi yang ”sedang”, dan lain sebagainya.  

b. Efek halo 

 Berarti penilaian yang dilakukan terhadap seorang bawahan (seperti ”kualitas 

pekerjaan”) dipengaruhi pada cara anda menilai orang itu dalam faktor-faktor yang lain 

(seperti ”pergaulan dengan orang lain”). 

c. Kecondongan memusat 

 Banyak supervisor yang memiliki ”kecondongan memusat” pada waktu 

mengisi skala penilaian, sebagai contoh: apabila skala penilaian beranjak dari 1 sampai 

7 mereka cenderung menghindari angka tinggi (6 dan 7) dan rendah (1 dan 2) serta 

meletakkan pengharkatan antara 3 dan 5.  

d. Masalah bias 

 Perbedaan individual diantara orang-orang yang dinilai dalam kaitannya 

dengan hal-hal seperti umur, ras dan jenis kelamin mempengaruhi nilai yang mereka 
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peroleh yang sering kali cukup jauh menyimpang dari prestasi mereka yang 

sesungguhnya. 

Gomes (2001) mengungkapkan bahwa bagi organisasi penilaian prestasi kerja yang 

baik dapat bermanfaat untuk:  

a. Mendorong peningkatan prestasi kerja. Dengan mengetahui hasil prestasi kerja, pihak 

yang terlibat dapat mengambil berbagai langkah yang diperlukan agar prestasi kerja 

para karyawan lebih meningkat lagi di masa-masa yang akan datang. 

b. Sebagai pengambilan keputusan dalam pemberian imbalan. Telah dimaklumi imbalan 

yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan tidak hanya terbatas pada upah atau 

gaji yang merupakan penghasilan tetap bagi para karyawan yang bersangkutan, akan 

tetapi juga berbagai imbalan lainnya seperti bonus pada akhir tahun, hadiah pada hari-

hari besar, kepemilikan sejumlah saham perusahaan. Keputusan tentang siapa yagn 

berhak menerima berbagai imbalan didasarkan antara lain hasil penilaian atas prestasi 

kerja yang bersangkutan. 

c. Untuk kepentingan mutasi karyawan, misalnya seperti promosi, alih tugas, alih wilayah 

maupun demosi. 

d. Guna menyusun program pendidikan dan pelatihan, baik yang dimaksudkan untuk 

mengatasi berbagai kekurangan dari kelemahan maupun untuk mengembangkan 

potensi. 

e. Membantu para karyawan menentukan rencana kariernya. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penilaian prestasi kerja 

diperlukan untuk mengetahui umpan balik dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh 

karyawan dalam sebuah perusahaan.  

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Rossett dan Arwady (1987) 

seperti yang dikutip Haryono, mengemukakan bahwa ada empat faktor yang 

mempengaruhi kinerja, yaitu: kurangnya keterampilan dan pengetahuan, kurangnya 

insentif atau tidak tepatnya insentif diberikan, lingkungan kerja yang tidak mendukung, 

dan tidak adanya motivasi. 

 

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja 

Menurut Prawirosentono (1999) kinerja seorang pegawai akan baik, jika pegawai 

mempunyai keahlian yang tinggi, kesediaan untuk bekerja, adanya imbalan/upah yang 

layak dan mempunyai harapan masa depan. Secara teoritis ada tiga kelompok variabel 

yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja individu, yaitu: variabel individu, variabel 

organisasi dan variabel psikologis. 

Kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan ketrampilan, latar 

belakang pribadi dan demografis. Menurut Gibson (1996), variabel kemampuan dan 

ketrampilan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku kerja dan kinerja 

individu. Sedangkan variabel demografis mempunyai pengaruh yang tidak langsung.  

Kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, kepribadian, 

belajar dan motivasi. Variabel ini menurut Gibson (1996) banyak dipengaruhi oleh 

keluarga, tingkat sosial, pengalaman kerja sebelumnya dan variabel demografis. 

Kelompok variabel organisasi menurut Gibson (1996) terdiri dari variabel sumber 

daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. Menurut Kopelman (1986), 

variabel imbalan akan berpengaruh terhadap variabel motivasi, yang pada akhirnya secara 

langsung mempengaruhi kinerja individu. Penelitian Robinson dan Larsen (1990) terhadap 

para pegawai penyuluh kesehatan pedesaan di Columbia menunjukkan bahwa pemberian 

imbalan mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja pegawai dibanding pada 

kelompok pegawai yang tidak diberi.  
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Menurut Lower dan Porter (1968) dalam Indra Wijaya (1989), faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja tersebut adalah: 

a. Faktor motivasi 

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri manusia untuk 

menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. Semakin 

tinggi motivasi seseorang, akan semakin kuat dorongan yang timbul untuk bekerja 

lebih giat sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 

b. Faktor kepuasan kerja 

Kepuasan kerja merupakan keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan karyawan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Semakin tinggi 

tingkat kepuasan kerja maka semakin senang karyawan dalam melaksanakan 

pekerjaannya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerjanya. 

c. Faktor kondisi fisik pekerjaan  

Kondisi kerja yang kurang baik dapat menyebabkan rendahnya prestasi kerja 

karyawan. Lingkungan kerja yang secara fisik merupakan bagian dari kondisi kerja 

hendaknya tertata dengan baik sehingga tidak menyebabkan adanya perasaan was-was 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Apabila karyawan merasa terganggu dalam 

melaksanakan tugasnya, maka kinerjanya akan rendah. Sebaliknya, jika karyawan 

merasa tenang dan nyaman dalam melaksanakan tugas, maka kinerjanya akan 

meningkat. 

 

d. Faktor kemampuan kerja karyawan 

Kemampuan kerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan 

sangat perlu diperhatikan. Karyawan  harus memiliki kemampuan yang cukup baik 

kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (intelektual/mental).  

Kemampuan fisik adalah kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan 

tugas-tugas yang menuntut stamina, kecekatan, kekuatan, dan keterampilan kerja. 

Kemampuan dipengaruhi oleh proses belajar. Apabila karyawan tidak mempunyai 

kemampuan yang cukup dalam melaksanakan pekerjaan yang dibebankan, maka 

pekerjaan tersebut tidak akan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan. Sebaliknya, jika karyawan mempunyai kemampuan yang cukup, maka 

tugas-tugas tersebut dapat diselesaikan dengan baik.  

Ada tujuh dimensi kemampuan non fisik yang paling penting, yaitu 

kemampuan berhitung, pemahaman verbal, kecepatan perseptual, penalaran induktif, 

penalaran deduktif, visualisasi ruang, dan ingatan (memori). Diperlukan pengujian (tes) 

yang mengukur dimensi kemampuan intelektual (kecerdasan khusus) dan merupakan 

peramal yang kuat bagi kinerjanya. 

Oleh karena itu, kinerja sangat penting mendapat perhatian dan diketahui, baik 

oleh pekerja yang bersangkutan maupun oleh pimpinannya untuk mencapai tujuan 

organisasi atau perusahaan.  

 

 

d. Kinerja Guru 

Menurut Wikipedia Indonesia, istilah guru berasal dari bahasa Sansekerta, yang 

merujuk pada pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Istilah guru digunakan 

untuk pendidik dan pengajar pada pendidikan anak usia dini jalur sekolah atau pendidikan 

formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan mempunyai semacam kualifikasi 

formal. Dalam definisi yang lebih luas, setiap orang yang mengajarkan suatu hal yang baru 

dapat juga dianggap seorang guru. 
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Guru merupakan salah satu  komponen dalam kegiatan belajar mengajar dan 

memiliki posisi yang sangat  menentukan keberhasilan pembelajaran, karena fungsi 

utama guru adalah merancang, mengelola, melaksanakan dan mengevaluasi 

pembelajaran. Disamping itu kedudukan guru dalam proses belajar mengajar juga 

sangat strategis dan menentukan. Strategis karena guru yang akan menentukan 

kedalaman dan keluasan materi pelajaran, sedangkan bersifat menentukan karena guru 

yang memilah dan memilih bahan pelajaran yang akan disajikan. 

Guru merupakan profesi yang jabatannya atau pekerjaan yang memerlukan 

keahlian khusus. Adapun tugas guru sebagai profesi, meliputi : mendidik, mengajar dan 

melatih. Mendidik berarti mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti 

meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan melatih 

berarti mengembangkan keterampilan siswa. 

Guru adalah tenaga pendidik yang tugas utamanya mengajar, dalam arti 

mengembangkan ranah cipta, rasa dan karsa siswa sebagai implementasi konsep ideal 

mendidik. Karakteristik kepribadian guru meliputi : flksibilitas kognitif, dan 

keterbukaan psikologis. Kita berharap guru mampu berkompetisi dan bekerja secara 

profesional. Kompetensi guru adalah kemampuan dan kewenangan guru dalam 

melaksanakan profesinya, sedangkan profesionalisme berarti kualitas dan perilaku 

khusus yang menjadi ciri khas guru profesional, guru juga diharapkan mampu 

melaksanankan KBM suatu kegiatan yang integral dan resiprokal antara guru dan siswa 

dalam situasi instruksional. Dalam situasi ini guru mengajar dan siswa belajar. 

Sebagaimana dikemukakan oleh  Soelaeman (1985), guru yang baik adalah guru 

yang mampu memilih bahan, menyajikan dan mengevaluasi, pendeknya yang 

berkemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggun jawabnya dengan baik. Guru 

pada hakekatnya merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang penting 

dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa, bahkan keberadaan guru merupakan 

faktor yang tidak mungkin digantikan oleh komponen manapun dalam kehidupan 

bangsa sejak dulu, terlebih-lebih pada era kontemporer. 

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan jabatan profesional. 

Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang sesuai dengan 

perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat 

termasuk kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki 

kapabilitas untuk mampu bersaing baik di forum regional, nasional maupun internasional. 

Standar Kompetensi Guru meliputi 3 (tiga) komponen kompetensi dan masing-

masing komponen kompetensi terdiri atas beberapa unit kompetensi. Secara keseluruhan 

Standar Kompetensi Guru adalah sebagai berikut : 

a. Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran dan Wawasan Kependidikan, yang 

terdiri atas,  

1) Sub Komponen Kompetensi Pengelolaan Pembelajaran : 

- Menyusun rencana pembelajaran 

- Melaksanakan pembelajaran 

- Menilai prestasi belajar peserta didik. 

- Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. 

2) Sub Komponen Kompetensi Wawasan Kependidikan : 

- Memahami landasan kependidikan 

- Memahami kebijakan pendidikan 

- Memahami tingkat perkembangan siswa 

- Memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai materi pembelajarannya 

- Menerapkan kerja sama dalam pekerjaan 
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- Memanfaatkan kemajuan  IPTEK dalam pendidikan 

b. Komponen Kompetensi Akademik/Vokasional, yang terdiri atas : 

- Menguasai keilmuan dan keterampilan sesuai materi pembelajaran 

c. Komponen Kompetensi Pengembangan Profesi terdiri atas : 

- Mengembangkan profesi. 

Bertolak dari pendapat para ahli tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja guru atau prestasi kerja (performance)  adalah hasil yang dicapai 

oleh guru dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu  dengan output yang dihasilkan 

tercermin baik kuantitas maupun kualitasnya. 

Dalam melaksanakan tugasnya, guru tidak berada dalam lingkungan yang kosong. 

Ia bagian dari dari sebuah “mesin besar” pendidikan nasional, dan karena itu ia terikat pada 

rambu-rambu yang telah ditetapkan secara nasional  mengenai apa yang mesti 

dilakukannya. Hal seperti biasa dimanapun, namun dalam konteks profesionalisme guru 

dimana mengajar dianggap sebagai pekerjan profesional, maka guru dituntut untuk 

profesional dalam melaksanakan tugasnya.  

Makin kuatnya tuntutan akan profesionalisme guru bukan hanya berlangsung di 

Indonesia, melainkan di negara-negara maju. Misalnya, di Amerika Serikat isu tentang 

profesionalisasi guru ramai dibicarakan mulai pertengahan tahun 1980-an. Hal itu masih 

berlangsung hingga sekarang. 

Dalam jurnal pendidikan, Educational Leadership edisi 1993 menurunkan laporan 

utama tentang  soal ini (Dedi Supriadi, 1998). Menurut jurnal itu untuk menjadi 

profesional, seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal :Pertama, guru mempunyai 

komitmen kepada siswa dan proses belajarnya. Ini berarti bahwa komitmen tertinggi guru 

adalah kepada kepentingan siswa; Kedua, guru menguasai secara mendalam bahan/mata 

pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada para siswa. Bagi guru, hal 

ini merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan; Ketiga, guru bertanggung jawab 

memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi, mulai cara pengamatan 

dalam perilaku siswa sampai tes hasil belajar; Keempat, guru mampu berpikir sistematis 

tentang apa apa yang akan dilakukaknnya , dan belajar dari pengalamannya. Artinya, harus 

selalu ada waktu untuk guru guna mengadakan refleksi dan koreksi terhadap apa yang 

dilakukannya. Untuk bisa belajar dari pengalaman, ia harus tahu mana yang benar dan 

salah, serta baik dan buruk dampaknya pada proses belajar siswa; Kelima,  guru 

seyogianya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya, 

misalnya kalau di kita, PGRI dan organisasi profesi lainnya. 

Sehubungan dengan uraian tersebut maka kinerja guru yang diukur dalam 

penelitian ini merupakan penilaian yang dilakukan oleh kepala sekolah selaku supervisor 

kepada guru yang menyangkut  tugasnya sebagai pengajar. Dengan demikian kita bisa 

menentukan hal-hal apa saja yang akan dinilai oleh kepala sekolah mengenai kinerja guru,  

berdasarkan kajian teori di atas kita bisa tentukan hal-hal yang yang dinilai yaitu terdiri  

kesetiaan dan komitmen yang  tinggi pada  tugas  mengajar, menguasai dan 

mengembangkan  bahan pelajaran,  kedisiplinan dalam mengajar dan tugas lainnya, 

kreativitas dalam pelaksanaan pengajaran , kerjasama dengan semua warga sekolah, 

kepemimpinan yang menjadi panutan siswa, kepribadian yang baik, jujur dan obyektif 

dalam membimbing siswa, serta tanggung jawab terhadap tugasnya. 

 

2. Stres Kerja 

Ada beberapa alasan mengapa masalah stres yang berkaitan dengan organisasi 

perlu diangkat ke permukaan pada saat ini (Nimran, 1999). Di antaranya adalah: (1) 

Masalah stres adalah masalah yang akhir-akhir ini hangat dibicarakan, dan posisinya 
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sangat penting dalam kaitannya dengan produktifitas kerja karyawan; (2) Selain 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang bersumber dari luar organisasi, stres juga banyak 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam organisasi. Oleh karenanya perlu 

disadari dan dipahami keberadaannya; (3) Pemahaman akan sumber-sumber stres yang 

disertai dengan pemahaman terhadap cara-cara mengatasinya, adalah penting sekali bagi 

karyawan dan siapa saja yang terlibat dalam organisasi demi kelangsungan organisasi yang 

sehat dan efektif; (4) Banyak di antara kita yang hampir pasti merupakan bagian dari satu 

atau beberapa organisasi, baik sebagai atasan maupun sebagai bawahan, pernah mengalami 

stres meskipun dalam taraf yang amat rendah; (5) Dalam zaman kemajuan di segala bidang 

seperti sekarang ini manusia semakin sibuk. Di situ pihak peralatan kerja semakin modern 

dan efisien, dan di lain pihak beban kerja di satuan-satuan organisasi juga semakin 

bertambah. Keadaan ini tentu saja akan menuntut energi pegawai yang lebih besar dari 

yang sudah-sudah. Sebagai akibatnya, pengalaman-pengalaman yang disebut stres dalam 

taraf yang cukup tinggi menjadi semakin terasa. 

Masalah-masalah tentang stres kerja pada dasarnya sering dikaitkan dengan 

pengertian stres yang terjadi di lingkungan pekerjaan, yaitu dalam proses interaksi antara 

seorang karyawan dengan aspek-aspek pekerjaannya. Di dalam membicarakan stres kerja 

ini perlu terlebih dahulu mengerti pengertian stres secara umum. 

 

a. Pengertian Stres 

Menurut Spielberger (Handoyo, 2001) menyebutkan bahwa stres adalah tuntutan-

tuntutan eksternal yang mengenai seseorang, misalnya obyek-obyek dalam lingkungan atau 

suatu stimulus yang secara obyektif adalah berbahaya. Stres juga biasa diartikan sebagai 

tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang berasal dari luar diri 

seseorang. 

Menurut Ulhaq (2008), stres merupakan suatu keadaan dimana seseorang 

mengalami ketegangan karena adanya kondisi-kondisi yang mempengaruhi dirinya, 

kondisi-kondisi tersebut dapat diperoleh dari dalam maupun dari luar diri seseorang. 

Namun perlu diperhatikan bahwa suatu kondisi yang membuat stres kerja karyawan belum 

tentu akan membuat stres kerja karyawan lainnya. Konflik yang terjadi pada seorang 

karyawan mungkin menimbulkan stres kerja pada seorang karyawan, namun merupakan 

tantangan bagi karyawan lainnya. Berdasarkan contoh-contoh tersebut dapat dilihat bahwa 

kondisi yang sama belum tentu diterima sama oleh masing-masing individu tergantung 

pada keadaan individu, lingkungan dan faktor-faktor lain. 

Davis & Newstrom (1996) mengemukakan bahwa stres sebagai suatu kondisi 

ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses pikiran, dan konsisi fisik seseorang. Stres 

yang terlalu berat dapat mengancam seseorang untuk menghadapi lingkungan. 

Luthans (Yulianti, 2000) mendefinisikan stres sebagai suatu tanggapan dalam 

menyesuaikan diri yang dipengaruhi oleh perbedaan individu dan proses psikologis, 

sebagai konsekuensi dari tindakan lingkungan, situasi atau peristiwa yang terlalu banyak 

mengadakan tuntutan psikologis dan fisik seseorang. Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa stres kerja timbul karena tuntutan lingkungan dan tanggapan setiap individu dalam 

menghadapinya dapat berbeda.  

Robbin (1996) mendefinisikan stres sebagai suatu kondisi yang dinamik dalam 

mana seseorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala (constrain) atau 

tuntutan (demands) yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang 

dihasilkan dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Sedangkan menurut Vincent 

Cornelli dalam Anwar (2005) mendefinisikan stres sebagai gangguan pada tubuh dan 

pikiran yang disebabkan oleh perubahan dan tuntutan kehidupan. Stres dapat dipengaruhi 

oleh lingkungan dan penampilan individu dalam lingkungan tersebut. 
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Hans Selye (1976) membagi stres menjadi dua macam, yaitu stres negatif biasa 

disebut distres dan seringkali menghasilkan perilaku karyawan yang disfungsional seperti 

sering melakukan kesalahan, moral yang rendah, bersikap masa bodoh dan absen tanpa 

keterangan. Di sisi lain, stres positif atau biasa disebut eustres menciptakan tantangan dan 

perasaan untuk selalu berprestasi dan berperan sebagai faktor motivator kritis yang akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Dengan demikian secara umum dapat disimpulkan bahwa 

stres adalah suatu stimulus yang berupa tekanan yang akan mempengaruhi kondisi fisik 

maupun psikologi individu dimana tekanan/stimulus tersebut dapat berasal dari luar 

individu. 

Gibson (1996) mengemukakan definisi stimulus melihat sebagai suatu kekuatan 

atau perangsang yang menekan individu yang menimbulkan tanggapan (respon) terhadap 

ketegangan. Definisi tersebut terdapat adanya suatu ketidakjelasan tentang kemungkinan 

tingkat akibat yang ditimbulkan oleh stres yang sama pada individu yang berbeda. 

Sedangkan definisi tanggapan memandang stres sebagai tanggapan fisiologis dan 

psikologis dari seseorang terhadap tekanan lingkungannya, dimana stres tersebut 

kebanyakan berasal dari lingkungan di luar individu. Stres sebagai definisi kerja 

mengemukakan stres sebagai suatu tanggapan dalam menyesuaikan diri yang dipengaruhi 

oleh perbedaan individu dan atau proses psikologis, yaitu suatu konsekuensi dari setiap 

tindakan ekstern (lingkungan), situasi atau peristiwa yang terlalu banyak mengadakan 

tuntutan psikologis dan atau fisik terhadap seseorang. 

Pendapat tersebut berbeda dengan pendapat Beehr dan Newman (Luthans, 1996) 

yang mendefinisikan stres kerja yaitu sebagai suatu kondisi yang timbul karena adanya 

interaksi antara individu dan pekerjaan yang ditandai dengan adanya perubahan dalam diri 

individu yang mendorong individu melakukan penyimpangan (tidak berfungsi secara 

normal). 

 

b. Sumber-Sumber Stres 

Stres dapat disebabkan oleh berbagai faktor di dalam maupun di luar pekerjaan 

yang merupakan sumber stres di tempat kerja. Sumber stres disebut juga stresor adalah 

suatu rangsangan yang dipersepsikan sebagai suatu ancaman dan menimbulkan perasaan 

negatif. Hampir setiap kondisi pekerjaan dapat menyebabkan stres, tergantung reaksi 

karyawan bagaimana menghadapinya. Sebagai contoh, seorang karyawan akan dengan 

mudah menerima dan mempelajari prosedur kerja baru, sedangkan seorang karyawan lain 

tidak tahu atau bahkan akan menolaknya.  

Bagaimanapun juga reaksi orang terhadap stres menentukan tingkat stres yang 

dialami.menurut Handoko (2001) reaksi orang yang dapat menyebabkan stres adalah: 

mereka yang agresif dan kompetitif,menempatkan standar yang tinggi, menempatkan diri 

mereka dibawah tekanan waktu yang konstan. Mereka bahkan mebuat permintaan yang 

berlebihan pada diri mereka sendiri dalam hal rekreasi dan waktu luang. Mereka sering 

gagal menyadari bahwa banyak tekanan yang mereka rasakan adalah akibat perbuatan 

mereka sendiri dan bukan produk dari lingkungan mereka. 

Penjelasan tersebut menunjukan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan 

stres karyawan dalambekerja, dan biasanya karyawan mengalami stres karena kombinasi 

dari stresor. Makin banyak jumlah stresor, makin besar pula penampakan stres yang 

berlanjut. Namun demikian tidak semua stresor merupakan stres yang potensial. 

Terdapat dua faktor penyebab atau sumber munculnya stres kerja, yaitu faktor 

lingkungan kerja dan faktor personal (Dwiyanti, 2001). Faktor lingkungan kerja dapat 

berupa kondisi fisik, manajemen kantor maupun hubungan sosial di lingkungan pekerjaan. 

Sedang faktor personal bisa berupa tipe kepribadian, perisliwa/pengalaman pribadi maupun 

kondisi sosial-ekonomi keluarga di mana pribadi berada dan mengembangkan diri. 
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Betapapun faktor kedua tidak secara langsung berhubungan dengan kondisi pekerjaan, 

namun karena dampak yang ditimbulkan pekerjaan cukup besar, maka faktor pribadi 

ditempatkan sebagai sumber atau penyebab munculnya stres. 

Karakteristik pekerjaan menyebabkan stres kerja (stresor) memiliki banyak variasi 

dan dimensi. Dengan mempertimbangkan adanya pengaruh potensial dari adanya 

perubahan-perubahan organisasi dan struktur organisasi sekolah Indonesia pada saat ini, 

dipilihlah empat dimensi variabel yang diadopsi dari model Miner dan Kreitner & Kinicki 

oleh Gibson (1996). Keempat dimensi variabel tersebut, meliputi : 1)  Beban kerja yang 

berlebih (Role Overload), Konflik peran (Role Conflict), Tugas yang mendua (Role 

Ambiguity) dan Tanggung Jawab (Responsible for People ).  

Hasibuan (2000) menyebutkan penyebab stress karyawan antara lain : 1) beban kerja 

yang sulit dan berlebihan, 2) tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar, 3) 

waktu dan peralatan kerja yang kurang memadai, 4) konflik antara pribadi dengan 

pimpinan atau kelompok kerja, 5) balas jasa yang terlalu rendah, 6) masalah-masalah 

keluarga seperti anak, istri, mertua dan lain-lain. 

Karakteristik pekerjaan menyebabkan stres kerja (stresor) memiliki banyak variasi 

dan dimensi. Dengan mempertimbangkan adanya pengaruh potensial dari adanya 

perubahan-perubahan organisasi dan struktur organisasi sekolah Indonesia pada saat ini, 

dipilihlah empat dimensi variabel yang diadopsi dari model Miner dan Kreitner & Kinicki. 

Keempat dimensi variabel tersebut, meliputi : 1)  Beban kerja yang berlebih (Role 

Overload), Konflik peran (Role Conflict), Tugas yang mendua (Role Ambiguity) dan 

Tanggung Jawab (Responsible for People ). 

Pendapat lain penyebab stress karyawan antara lain : 1) beban kerja yang sulit dan 

berlebihan, 2) tekanan dan sikap pimpinan yang kurang adil dan wajar, 3) waktu dan 

peralatan kerja yang kurang memadai, 4) konflik antara pribadi dengan pimpinan atau 

kelompok kerja, 5) balas jasa yang terlalu rendah, 6) masalah-masalah keluarga seperti 

anak, istri, mertua dan lain-lain.  

Menurut Robbins (1996) sumber-sumber stres dalam bekerja antara lain: faktor 

lingkungan, organisasional, serta faktor individu. 

a. Faktor Lingkungan 

Ketidakpastian lingkungan mempengaruhi desain dari struktur suatu organisasi, 

ketidakpastian itu juga mempengaruhi tingkat stres dikalangan para karyawan dalam 

organisasi tersebut. Ketidakpastian lingkungan meliputi: 

1) Ketidakpastian ekonomis, yang disebabkan karena perubahan dalam daur bisnis, 

sehingga dapat menimbulkan rasa khawatir karyawan atau pekerjaannya. 

2) Ketidakpastian politik, yang disebabkan karena kondisi politik suatu negara yang 

tidak stabil, sehingga dapat berpengaruh kedalam aspek kehidupan karyawan. 

3) Ketidakpastian teknologis, adanya inovasi baru yang membuat keterampilan dan 

pengalaman seorang karyawan menjadi usang dalam waktu yang sangat pendek. 

 

b. Faktor Organisasional 

Banyak sekali faktor di dalam organisasi yang dapat menimbulkan stres. 

Tekanan untuk menghindari kekeliruan atau menyelesaikan tugas dalam suatu kurun 

waktu yang terbatas, beban kerja yang berlebinhan, seorang pimpinan yang menuntut 

dan tidak peka, serta rekan kerja yang tidak menyenangkan merupakan beberapa 

contoh dari kondisi kerja yang menyebabkan timbulnya stres dalam bekerja. Menurut 

Robbins (1996) faktor organisasional dikategorikan kedalam beberapa hal yaitu: 

1) Tuntutan tugas, merupakan faktor yang dikaitkan pada pekerjaan seseorang. faktor 

ini mencakup desain pekerjaan individu, kondisi kerja dan tata letak fisik. Makin 

banyak kesalingtergantungan antara tugas seseorang dengan tugas orang lain makin 
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potensial stres. Tempat pekerjaan dimana suhu, kebisingan, atau kondisi kerja lain 

berbahaya atau sangat tidak diinginkan dapat meningkatkan kecemasan. Demikian 

juga bekerja dalam suatu kamar yang berjubel atau dalam suatu lokasi diman sering 

terjadi gangguan. 

2) Tuntutan peran berhubungan dengan tekanan yang diberikan pada seorang sebagai 

suatu fungsi dari peran tertentu yang dimainkan dalam organisai itu. 

3) Tuntutan agar pribadi adalah tekanan yang diciptakan oleh karyawan lain. 

Kurangnya dukungan sosial dari rekan-rekan dan hubungan antar pribadi yang 

buruk dapat menimbulkan stres yang cukup besar. 

4) Struktur organisasi menentukan tingkat diferensiasi dalam organisasi, tingkat 

aturan dan pengaturan, dan dimana keputusan diambil. Aturan yang berlebihan dan 

kurangnya partisipasi dalam keputusan mengenai seorang karyawan merupakan 

suatu contoh dari variabel struktural yang mungkin merupakan sumber potensial 

dari stres. 

5)  Kepemimpinan organisasi menggambarkan gaya manajerial dari eksekutif senior 

organisasi.  

c.  Faktor Individual 

 Menurut Gibson (1994), faktor individual bisa timbul ketika seorang 

menghadapi suatu masalah di luar lingkungan kerja (faktor kehidupan pribadi 

karyawan) yang dapat mempengaruhi pekerjaan. Contoh faktor-faktor ini adalah issu 

keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian yang inheren.  

1) Masalah atau issu dalam keluarga menyangkut masalah hubungan yang 

menciptakan stres bagi para karyawan dan terbawa ke tempat kerja. Misalnya 

hubungan pernikahan yang tidak harmonis, kenakalan anak-anak karena kurang 

disiplin, dan sebagainya. 

2) Masalah ekonomi yang diciptakan oleh individu berhubungan dengan kondisi 

keuangan keluarga merupakan suatu perangkat kesulitan pribadi, yang dapat 

menciptakan stres bagi karyawan dan mengganggu perhatian mereka terhadap 

kerja. 

3) Karakteristik kepribadian karyawan juga merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya stres ditempat kerja.  

 

c. Gejala Stres 

Cooper dan Straw (1995) mengemukakan gejala stres dapat berupa tanda-tanda 

berikut ini: 

a. Fisik, yaitu nafas memburu, mulut dan kerongkongan kering, tangan lembab, rnerasa 

panas, otot-otot tegang, pencemaan terganggu, sembelit, letih yang tidak beralasan, 

sakit kepala, salah urat dan gelisah. 

b. Perilaku, yaitu perasaan bingung, cemas dan sedih, jengkel, saiah paham, tidak 

berdaya, tidak mampu berbuat apa-apa, gelisah, gagal, tidak menarik, kehilangan 

semangat, sulit konsentrasi, sulit berpikir jernih, sulit membuat keputusan, hilangnya 

kreatifitas, hilangnya gairah dalam penampilan dan hilangnya minat terhadap orang 

lain. 

c. Watak dan kepribadian, yaitu sikap hati-hati menjadi cermat yang berlebihan, cemas 

menjadi lekas panik, kurang percaya diri menjadi rawan, penjengkel menjadi meledak-

ledak. 

Sedangkan gejala stres di tempat kerja, yaitu meliputi: kepuasan kerja rendah, 

kinerja yang menurun, semangat dan energi menjadi hilang, komunikasi tidak lancar, 

pengambilan keputusan jelek, kreatifitas dan inovasi kurang, bergulat pada tugas-tugas 
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yang tidak produktif. Semua yang disebutkan di atas perlu dilihat dalam hubungannya 

dengan kualitas kerja dan interaksi normal individu sebelumnya. 

Stres kerja dapat memiliki pengaruh positif maupun negatif dan keduanya dapat 

terjadi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Akibat dari stres banyak yang 

bervariabel. Stres yang bersifat positif, seperti motivasi pribadi, rangsangan untuk bekerja 

lebih keras, dan meningkatnya inspirasi hidup yang lebih baik. Meskipun demikian, 

banyak efek yang mengganggu dan secara potensial berbahaya. Menurut Gibson (1996) 

ada lima macam konsekuensi dari stres: 

a. Subyektif, meliputi: kecemasan, agresif, acuh, kebosanan, depresi, keletihan, frustasi, 

kehilangan kesabaran, rendah diri, gugup, merasa kesepian. 

b. Perilaku, yang menunjukan gejala stres adalah mudah mendapat kecelakaan, 

kecanduan alkohol, penyalahgunaan obat-obatan, luapan emosional, makan atau 

merokok secara berlebihan, perilaku yang mengikuti kata hati, tertawa. 

c. Kognitif, akibat stres yang bersifat kognitif dapat menyebabkan ketidakmampuan 

mengambil keputusan yang jelas, daya konsentrasi rendah, kurang perhatian, sangat 

sensitif terhadap kritik, hambatan mental. 

d. Fisiologis, stres dapat menciptakan perubahan dalam metabolisme tubuh, kandungan 

glukosa darah meningkat, denyut jantung dan tekanan darah meningkat, mulut kering, 

berkeringat, bola mata melebar, tubuh panas dingin. 

e. Organisasi, akibat yang bersifat organisasi meliputi angka absen tinggi, pergantian 

karyawan (turn over), produktivitas rendah, terasing dari rekan sekerja, ketidakpuasan 

kerja, komitmen organisasi dan loyalitas berkurang. 

Menurut  Handoyo (2001), gejala stres dapat berupa tanda-tanda berikut ini 

(Handoyo, 2001): Fisik, yaitu sulit tidur atau tidur lidak teratur, sakit kepala, sulit buang air 

besar, adanya gangguan pencemaan, radang usus, kuiit gatal-gatal, punggung terasa sakit, 

urat-urat pada bahu dan !eher terasa tegang, keringat berlebihan, berubah selera makan, 

tekanan darah tinggi atau serangan jantung, kehilangan energi. Emosional, yaitu marah-

marah, mudah tersinggung dan terlalu sensitif, gelisah dan cemas, suasana hati mudah 

berubah-ubah, sedih, mudah menangis dan depresi, gugup, agresif terhadap orang lain dan 

mudah bermusuhan serta mudah menyerang, dan kelesuan mental. Intelektual, yaitu mudah 

lupa, kacau pikirannya, daya ingat menurun, sulit untuk berkonsentrasi, suka melamun 

berlebihan, pikiran hanya dipenuhi satu pikiran saja. Interpersonal, yaitu acuh dan 

mendiamkan orang lain, kepercayaan pada orang lain menurun, mudah mengingkari janji 

pada orang lain, senang mencari kesalahan orang lain atau menyerang dengan kata-kata, 

menutup din secara berlebihan, dan mudah menyalahkan orang lain. 

Dari beberapa uraian diatas, penulis menyimpulkan bahwa stres merupakan suatu 

kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang 

dimana ia terpaksa memberikan tanggapan melebihi kemampuan penyesuaian dirinya 

terhadap suatu tuntutan eksternal (lingkungan). Stres yang terlalu besar dapat mengancam 

kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya. Sebagai hasilnya, pada diri para 

karyawan berkembang berbagai macam gejala stres yang dapat mengganggu pelaksanaan 

kerja mereka. 

 

d. Stres Kerja Guru  

Gibson (Yulianti, 2000) mengemukakan bahwa stres kerja dikonseptualisasi dari 

beberapa titik pandang, yaitu stres sebagai stimulus, stres sebagai respon dan stres sebagai 

stimulus-respon. Stres sebagai stimulus merupakan pendekatan yang menitikberatkan pada 

lingkungan. Definisi stimulus memandang stres sebagai suatu kekuatan yang menekan 

individu untuk memberikan tanggapan terhadap stressor. Pendekatan ini memandang stres 

sebagai konsekuensi dari interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon individu. 
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Pendekatan stimulus-respon mendefinisikan stres sebagai konsekuensi dari 

interaksi antara stimulus lingkungan dengan respon individu. Stres dipandang tidak 

sekedar sebuah stimulus atau respon, melainkan stres merupakan hasil interaksi unik antara 

kondisi stimulus lingkungan dan kecenderungan individu untuk memberikan tanggapan. 

Besarnya tanggung jawab, beban, dan tuntutan kerja yang harus ditanggung oleh 

guru tidak sebanding dengan pandangan masyarakat terhadap profesi guru dan gaji yang 

diterimanya. Keadaan inilah yang menyebabkan guru memiliki kemungkinan lebih rentan 

terhadap stres kerja dibandingkan dengan profesi lainnya (Seamon & Kendrick, 1994). 

Besarnya stresor (faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya stres) dapat meningkatkan 

tingkat stres kerja guru yang dapat mempengaruhi kinerja dan pengajaran guru. Persepsi 

yang berbeda-beda mengenai stresor oleh diri individu dapat menyebabkan berbedanya 

tingkat stres pada guru. 

Tekanan (stres kerja)  pada guru dikemukakan oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978), 

sebagai emosi negatif seperti kemarahan, keresahan, ketegangan, kekecewaan dan 

kemurungan yang dialami oleh seseorang guru akibat daripada aspek-aspek tugas guru 

yang ditanggap sebagai ancaman harga diri dan kesejahteraan diri. Ia biasanya diikuti oleh 

perubahan-perubahan fisiologi dan biokimia seperti peningkatan kadar degupan jantung 

atau pengeluaran  hormon tertentu ke dalam aliran darah. 

Model tekanan guru dikemukakan oleh Kyriacou dan Sutcliffe (1978), menjelaskan 

tekanan guru adalah hasil daripada tanggapan guru terhadap tuntutan-tuntutan yang dibuat 

terhadap dirinya, ketidakupayaan atau kesukaran memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut, dan 

kegagalan melaksanakan merupakan ancaman kepada kesejahteraan mental dan fisikal 

dirinya. Unsur utama dalam model tersebut adalah tanggapan guru terhadap ancaman ke 

atas dirinya. Tuntutan-tuntutan terhadap guru boleh jadi dikenakan oleh dirinya sendiri 

atau dikenakan oleh orang lain.  

Wiley (2000) membuat daftar faktor pemicu stres dan efek-efeknya baik efek fisik, 

psikologis, dan pekerjaan terkait dengan konsekuensi stres kerja guru. 

Tabel 2.1 

Kategori Stres Guru dan Efek 

Kategori dan  

Faktor Stres 

Efek Psikologis Efek Fisik Efek Terkait 

dengan Kerja 

Extra Organisasi 

a. Status profesional 

b. Pelatihan formal 

Organisasi 

a.  Gaji 

b. Ukuran kelas 

c. Fasilitas yang tidak 

memadai 

d. Bangunan sekolah 

yang tidak 

mencukupi 

e. Sumber daya yang 

tidak mencukupi 

Terkait dengan kerja 

a. Konflik peran 

b. Ketidakjelasan 

peran 

c. Kebutuhan waktu 

d. Hubungan staf jelek 

- kemarahan 

- ketertarikan 

- depresi 

- tegang 

- merasa bahwa 

mengajar 

merusak 

kesehatan fisik 

dan psikis 

- kebingungan 

- mudah panik 

- perasaan 

bersalah 

- kuatir 

- sinis 

- frustasi 

- perasaan 

kurang sebagai 

guru 

- detak jantung 

meningkat 

- gelisah 

- penyakit 

jantung 

- sakit kepala 

- kelelahan 

- gangguan 

perut 

- gangguan 

lambung 

- insomnia 

 

 

- penurunan 

kinerja 

- meningkatkan 

kebutuhan 

mengganti 

guru 

- sering tidak 

hadir 

- produktivitas 

rendah 

- mengganti 

guru 

- stres 

diarahkan ke 

siswa 

- umpan balik 

pada siswa 

kurang 

membangun 
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Kategori dan  

Faktor Stres 

Efek Psikologis Efek Fisik Efek Terkait 

dengan Kerja 

e. Siswa yang nakal 

f. Aturan/hukuman 

yang tidak jelas 

Individual 

a. Kebutuhan individu 

b. Hubungan antar 

personal jelek 

c. Pelatihan tidak 

mencukupi 

d. Harapan yang tinggi 

terhadap profesi 

 - meninggalkan 

tugas 

mengajar 

- kurang 

antusias 

 

Sumber: Carolin, W., 2000, A Synthesis of Research on the Causes, Effects and Reduction 

Strategies of Teacher Stress, Journal of Instructional Psychology 

 

 Adapun strategi yang digunakan untuk mengurangi efek dari stres, dikemukakan 

oleh Carolin (2000), yaitu: dukungan administratif, dukungan rekan kerja/kolega, fasilitas 

yang lebih baik, pembayaran insentif, desain ulang pekerjaan, pelibatan guru dalam 

pengambilan keputusan, program-program yang baik (wellness program), layanan 

konseling, pemberdayaan guru. 

 

3. Motivasi Kerja 

a. Pengertian motivasi  

Untuk mengetahui lebih luas tentang masalah motivasi, berikut ini akan 

dikemukakan beberapa pengertian tentang motivasi. Motivasi dapat ditafsirkan dan 

diartikan berbeda oleh setiap orang sesuai dengan tempat dan situasi dari masing-masing 

orang itu serta disesuaikan dengan perkembangan peradaban manusia. Namun ditinjau dari 

aspek taksonomi, motivasi berasal dari bahasa latin yaitu “movere” yang artinya bergerak. 

Menurut Winardi (2001), istilah motivasi berasal dari perkataan bahasa Latin, yakni 

movere yang berarti “menggerakkan” (to move). Dengan demikian secara etimologi, 

motivasi berkaitan dengan hal-hal yang mendorong atau menggerakan seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 

Winardi (2000) menyatakan bahwa motivasi berkaitan dengan kebutuhan. Kita 

sebagai manusia selalu mempunyai kebutuhan yang diupayakan untuk dipenuhi. Untuk 

mencapai keadaan termotivasi, maka kita harus mempunyai tindakan tertentu yang harus 

dipenuhi, dan apabila kebutuhan itu terpenuhi, maka muncul lagi kebutuhan-kebutuhan 

yang lain hingga semua orang termotivasi. 

Dihubungkan dengan artikata asal motivasi tersebut menunjukan bahwa suatu motif 

merupakan keadaan kejiwaan yang mendorong atau menggerakan seseorang untuk 

bersikap dan berperilaku guna mencapai tujuan, baik individu maupun organisasi. Oleh 

karena itu secara garis besar dapat dikatakan bahwa motivasi setidaknya mengandung tiga 

komponen utama yakni kebutuhan, motif dan tujuan. 

Menurut Victor H. Vroom (Ndraha, 1999a) mengemukakan bahwa: motivasi 

adalah produk tiga faktor, Valence (V), menunjukan seberapa kuat keinginan seseorang 

untuk memperoleh suatu reward, misalnya jika hal yang paling didambakan oleh se-

seorang pada suatu saat, promosi, maka itu berarti baginya promosi menduduki valensi 

tertinggi; Expectancy (E), menunjukan kemungkinan keberhasilan kerja (performance 

probability). Probability itu bergerak dari 0, (nol, tiada harapan) ke 1 (satu, penuh 
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harapan). Instrumentality (I), menunjukkan kemungkinan diterimanya reward jika 

pekerjaan berhasil. 
 

Beberapa pengertian mengenai motivasi seperti yang dikutip oleh Moekijat (1984), 

antara lain adalah George R. Terry berpendapat motivation is the desire within an 

individual that simulates him or her to action; Harold Koontz, dan kawan-kawannya 

mengutarakan bahwa motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal. 

Sedangkan motivasi diri menurut Hidayat (2001) adalah suatu usaha yang dapat 

menyebabkan seseorang tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang 

dikehendaki atau mendapat kepuasan atas perbuatan tersebut. 

Motivasi menurut Duncan dalam Purwanto (1995) berarti setiap usaha yang 

disadari untuk mempengaruhi perilaku seseorang agar meningkatkan kemampuannya 

secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Vroom dalam Purwanto 

(1995), motivasi mengacu pada suatu proses mempengaruhi pilihan-pilihan individu 

terhadap bermacam-macam bentuk kegiatan yang dikehendaki. Kemudian Cambel dan 

kawan-kawan menambahkan rincian dalam definisi tersebut dengan mengemukakan bahwa 

motivasi mencakup di dalamnya arah atau tujuan tingkah laku, kekuatan respons, dan 

kegigihan tingkah laku. Hoy dan Miskel (Purwanto, 1995) mengemukakan bahwa motivasi 

sebagai kekuatan yang kompleks, dorongan, kebutuhan, pernyataan ketegangan (tension 

states), atau mekanisme-mekanisme lainnya yang memulai dan menjaga kegiatan yang 

diinginkan ke arah pencapaian tujuan-tujuan pribadi. 

Menurut Hamalik (2001), ada dua prinsip yang dapat digunakan untuk meninjau 

motivasi, yaitu : (1) Motivasi yang dipandang sebagai suatu proses. Pengetahuan tentang 

proses ini akan membantu kita menjelaskan kelakuan yang kita amati dan untuk 

memperkirakan kelakuan-kelakuan lain pada seseorang; (2) Kita menentukan karakter dari 

proses ini dengan melihat petunjuk-petunjuk dari tingkah lakunya. Selanjutnya Mc. Donald 

(dalam Hamalik, 2001) mengatakan motivasi adalah perubahan energi dalam pribadi (diri) 

seseorang yang ditandai dengan timbulnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.  

Menurut Handoko (1992), motivasi adalah suatu tenaga atau faktor yang terdapat di 

dalam diri manusia, yang menimbulkan, mengarahkan dan mengorganisasikan tingkah 

lakunya. Sedangkan kata motif adalah suatu alasan/dorongan yang menyebabkan seseorang 

berbuat sesuatu/melakukan tindakan atau bersikap tertentu. 

Kartono (1987) memberikan dua definisi motivasi, yaitu: 1) Motivasi merupakan 

kontrol batiniah dari tingkah laku yang diwakili oleh kondisi-kondisi fisiologis, minat-

minat, sikap-sikap, kepentingan-kepentingan dan aspirasi-aspirasi; (2) Motivasi merupakan 

kecenderungan organisme untuk melakukan sesuatu, sikap atau perilaku yang dipengaruhi 

oleh kebutuhan dan diarahkan kepada tujuan tertentu yang telah direncanakan. 

 

b. Proses Munculnya Motivasi 

Simungan (1997) mengartikan motivasi sebagai suatu proses psikologis yang 

mencerminkan interaksi antara sikap, kebutuhan, persepsi dan keputusan yang terjadi pada 

diri seseorang. Dan motivasi sebagai proses psikologis timbul diakibatkan oleh faktor di 

dalam diri seseorang itu sendiri yang disebut instrinsik atau faktor di luar diri yang disebut 

faktor ekstrinsik. 

Menurut Griffin (1987), proses motivasi dimulai dengan adanya suatu dorongan 

dan kebutuhan dalam diri yang membuat seseorang bergerak untuk melakukan sesuatu 

menuju tujuan tertentu, dimana seseorang tersebut yakin bahwa dia dapat memuaskan 

kebutuhan dan dorongan dalam dirinya. Setelah mencapai tujuannya, individu secara sadar 

atau tidak sadar akan menilai apakah usahanya bermanfaat. Pada tahap dimana individu 

mempersepsi usahanya sebagai sesuatu yang memuaskan, perilaku untuk melakukan usaha 
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tersebut akan dikuatkan dan individu akan meneruskan atau mengulangi perilakunya. 

Adanya penguatan atas apa yang terjadi sebagai hasil suatu perilaku, mempengaruhi 

kebutuhan lain sehingga proses ini berulang menjadi suatu siklus alami. 

Jika proses tersebut digambarkan, maka akan nampak sebagai berikut: 

Gambar 2.1  

Proses Timbulnya Motivasi Menurut Griffin 

 

Kebutuhan,

dorongan

atau motif

dalam diri

Perilaku atau

tindakan
Tujuan

KepuasanPenguatan

menimbulkan

menghasilkan

menyebabkan memenuhi

 
Adapun Richard M. Steers menyebutkan bahwa terdapat empat komponen dari 

proses motivasi, yaitu: (1) kebutuhan dan harapan, (2) perilaku, (3) tujuan, dan (4) umpan 

balik. Selanjutnya Steers menerangkan bahwa proses motivasi dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

Gambar 2.2 

Proses Timbulnya Motivasi Menurut Steers 

Situasi dalam dari

disequilibrium: kebutuhan,

keinginan atau harapan,

diiringi oleh antisipasi

Tujuan, insentif, atau

imbalan

Umpan balik, diikuti oleh

penilaian kembali dan

kemungkinan modifikasi

dari situasi dalam

Perilaku

atau

Tindakan

1 2 3

4

 
Model motivasi sederhana di atas hanya menggambarkan proses dasar yang 

menekankan pada siklus alami motivasi. Hal ini menunjukkan bahwa manusia dalam suatu 

situasi disequilibrium yang kontinu, secara konstan berusaha memuaskan suatu variasi 

kebutuhan. Sekali waktu, kebutuhan seseorang relatif terpenuhi, kebutuhan atau keinginan 

lain muncul untuk menstimulasi tindakan berikutnya. 

Dari kedua konsep tentang proses motivasi tersebut di atas, terlihat bahwa motivasi 

merupakan suatu proses yang berulang atau terjadi siklus kembali kepada kebutuhan dasar 

di dalam diri individu setelah tercapainya suatu tujuan yang diinginkan oleh individu. 

c. Teori Motivasi 

Landy dan Becker sebagaimana dikutip Winardi (2001) dalam bukunya Motivasi 

dan Pemotivasian dalam Manajemen, mengklasifikasikan aneka macam pendekatan 

modern terhadap teori motivasi dan prakteknya, ke dalam empat macam kategori, yaitu: (1) 

teori kebutuhan (need theory); (2) teori keadilan (equity theory), (3) teori harapan 

(expectancy theory); dan (4) teori penetapan tujuan (goal-setting theory). 

Teori kebutuhan atau yang lebih dikenal dengan nama Hirarki Kebutuhan 

dikemukakan oleh Abraham Maslow. Menurut Maslow (dalam Winardi, 2001) , seseorang 

mempunyai hirarki kebutuhan yang menentukan tindakan mereka. Kebutuhan tersebut 
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dimulai dari yang paling bawah: (1) kebutuhan fisiologi, seperti makanan, minuman, seks, 

pakaian; (2) kebutuhan akan rasa aman; (3) kebutuhan untuk melakukan hubungan sosial; 

(4) kebutuhan terhadap rasa harga diri; dan (5) kebutuhan akan aktualisasi diri. Ketika satu 

tingkat dari hirarki tersebut telah dipuaskan, maka akan muncul keinginan untuk 

memuaskan kebutuhan di tingkat berikutnya.  

Karena ketidakpuasannya terhadap teori kebutuhan dari Maslow, Clayton Elderfer 

(dalam Winardi, 2001) mengembangkan sebuah teori alternatif tentang kebutuhan manusia 

yaitu mulai dari tingkat terendah: (1) kebutuhan-kebutuhan akan eksistensi, (2) kebutuhan-

kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain; dan (3) kebutuhan-kebutuhan akan 

pertumbuhan. Kebutuhan-kebutuhan eksistensi mencakup semua tipe keinginan-keinginan 

fisiologikal dan material. Kebutuhan-kebutuhan untuk tergolong pada kelompok-kelompok 

tertentu berkisar sekitar kebutuhan untuk memiliki hubungan-hubungan berarti dengan 

pihak-pihak penting lainnya. Kepuasan akan dicapai karena berbagai pemilikian dan 

perasaan secara bersama-sama. Kebutuhan-kebutuhan akan pertumbuhan mencakup 

kebutuhan untuk tumbuh sebagai manusia, dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan 

kita hingga mencapai potensi maksimal. 

Teori motivasi lain yang tidak kalah pentingnya adalah Teori Dua Faktor Herzberg. 

Menurut Herzberg, dalam melaksanakan pekerjaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: 1) 

Maintenance factors atau faktor pemeliharaan, dan 2) Motivation factors, yaitu faktor-

faktor motivasi.  

Faktor-faktor pemeliharaan berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin 

memperoleh ketentraman badaniah, seperti: gaji, kondisi kesehatan fisik, kepastian kerja, 

supervisi yang menyenangkan, mobil dan rumah dinas, serta bermacam-macam tunjangan 

lainnya. Hilangnya faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan timbulnya ketidakpuasan dan 

absennya karyawan, bahkan dapat menyebabkan banyak karyawan yang keluar. Oleh 

sebab itu faktor-faktor pemeliharaan ini perlu mendapat perhatian yang wajar dari 

pimpinan agar kepuasan dan kegairahan kerja dapat ditingkatkan.  

Sedangkan faktor-faktor motivasi menyangkut kebutuhan psikologis seseorang. 

Dari hasil penelitiannya menyimpulkan adanya enam faktor motivasi yaitu (1) prestasi; (2) 

pengakuan; (3) kemajuan kenaikan pangkat; (4) pekerjaan itu sendiri; (5) kemungkinan 

untuk tumbuh; dan (6) tanggung jawab.  

Teori motivasi yang lain dikemukakan oleh McGregor sebagaimana dikutip 

Manullang (1998). Ia mengemukakan dua pandangan yang saling bertentangan tentang 

kodrat manusia, yang dikenal sebagai Teori X dan Teori Y. Dalam teori X (tradisional), 

McGregor berasumsi bahwa manusia, pada dasarnya tidak senang bekerja dan tidak 

bertanggung jawab sehingga harus dipaksa bekerja. Teori Y (modern) adalah didasarkan 

kepada asumsi bahwa manusia pada dasarnya suka bekerja sama, tekun bekerja dan 

bertanggung jawab. 

Dari teori X dijelaskan bahwa manusia adalah satu di antara unsur-unsur produksi 

selain uang, material serta peralatan, yang kesemuanya harus dikendalikan oleh 

manajemen. Manusia adalah makhluk hedonistis dan cenderung kepada kesenangan serta 

penderitaan, mereka tidak senang bekerja dan akan menghindari kerja semampu mereka. 

Karena kebencian manusia terhadap pekerjaan, maka sebagian besar orang-orang harus 

dipaksa dan diancam dengan hukuman agar membuatnya mengerahkan upaya yang 

mencukupi untuk mewujudkan tujuan-tujuan orgnisasi. Dalam masyarakat yang 

materialistis dengan taraf hidup yang relatif rendah dan kekurangan lapangan kerja, teori 

manajemen ini cenderung untuk diterapkan dengan baik. Akan tetapi dalam masyarakat 

yang kurang materialistis dengan taraf hidup yang lebih tinggi serta peluang-peluang yang 

lebih besar untuk memperoleh pekerjaan, penerapan teori X akan menemui  kegagalan. 
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Sebagai kebalikan dari teori X, adalah teori Y McGregor. Teori Y dimulai dengan 

asumsi yang sama dengan teori X, yakni manajemen bertanggungjawab atas 

pengorganisasian unsur-unsur produksi, yaitu uang, bahan-bahan, peralatan dan karyawan 

tetapi kesamaan itu berakhir di sini. Teori Y mengemukakan, motivasi, potensi untuk 

berkembang, kapasitas untuk memikul tanggungjawab dan kesediaan untuk mengarahkan 

perilaku ke arah perwujudan tujuan-tujuan organisasi, kesemuanya terdapat di dalam diri 

individu, tetapi menjadi tanggung jawab manajemen di dalam pengembangannya. Tugas 

mutlak dari manajemen menurut teori Y adalah mengatur kondisi-kondisi organisasi dan 

metode-metode operasi agar karyawan dapat mencapai tujuan-tujuannya sendiri dengan 

mengarahkan upaya-upayanya sendiri ke arah tujuan-tujuan organisasi. 

Teori X menyatakan bahwa individu mempunyai sikap tidak suka bekerja walapun 

menganggap pekerjaan itu perlu, tapi kalau bisa ia akan menghindari. Sedang teori Y 

menyatakan bahwa individu pada dasarnya ingin bekerja, mencari tanggung jawab dan 

menyalurkan kreativitas pada organisasi. Dalam teori Y, penekanan adalah pada motivasi 

intern positif sedangkan pada teori X menekankan motivasi ekstern negatif. 

Teori motivasi berprestasi dikemukakan oleh David McClelland. Teori ini 

berpendapat bahwa karyawan mempunyai cadangan energi potensial. Bagaimana energi ini 

dilepaskan dan digunakan tergantung pada kekuatan dorongan motivasi seseorang dan 

situasi serta peluang yang tersedia. Energi ini akan dimanfaatkan oleh karyawan karena 

didorong oleh kekuatan motif dan kebutuhan dasar yang terlibat, harapan keberhasilan, dan 

nilai insentif yang terlekat pada tujuan. McClelland mengelompokkan tiga kebutuhan 

manusia yang dapat memotivasi gairah bekerja, yaitu: (1) kebutuhan akan prestasi, (2) 

kebutuhan akan afiliasi, dan (3) kebutuhan akan kekuasaan (Hasibuan, 2001).  

Teori lain yang berkaitan dengan motivasi adalah Teori Harapan yang 

dikembangkan oleh Victor Vroom sebagaimana dikutip Gibson (1996). Teori harapan 

motivasi  adalah teori  dimana seseorang  dihadapkan pada satu set hasil tingkat pertama 

dan memilih suatu hasil yang lain didasarkan pada bagaimana pilihan tersebut 

dihubungkan dengan hasil tingkat kedua. Preferensi individu didasarkan pada kekuatan 

(valensi) dari keinginan mencapai posisi tingkat kedua, dan persepsi hubungan antara hasil 

tingkat pertama dan kedua. Hasil tingkat pertama diperoleh  dari  perilaku yang 

dihubungkan dengan pelaksanan pekerja itu sendiri. Hasil ini termasuk produktivitas, 

absensi, turnover dan termasuk mutu produktivitas. Hasil tingkat kedua adalah kejadian-

kejadian seperti (imbalan atau hukuman) yang mungkin diakibatkan oleh hasil tingkat 

pertama seperti: perbaikan upah/gaji, penerimaan kelompok atau penolakan dan promosi 

jabatan. 

Dalam teori harapan ada istilah yang penting untuk diketahui seperti : (1) 

instrumentalitas, yakni suatu konsep teori harapan motivasi dimana seseorang menganggap 

bahwa ada hubungan antara hasil yang diperoleh pada tingkat pertama dan kedua; (2) 

valensi, yaknik kekuatan preferensi seseorang untuk suatu hasil tertentu. Contoh seorang 

guru mungkin menolak tunjangan sebesar 15% agar ia ditempatkan untuk mengajar di 

daerah terpencil dan lebih memilih untuk tinggal di kota walaupun tidak memperoleh 

tunjangan. Suatu hasil mempunyai valensi positif bila disenangi, dan valensi negatif bila 

tidak disenangi atau dihindari; (3) harapan adalah suatu keyakinan bahwa suatu tindakan 

tertentu akan diikuti oleh suatu hasil tertentu; (4) kekuatan disamakan dengan motivasi, (5) 

kemampuan (ability) menunjukkan suatu potensi sesorang untuk melaksanakan pekerjaan. 

Maksud dari teori harapan adalah untuk menilai besar dan arah dari semua 

kekuatan yang mempengaruhi tindakan seseorang. Tindakan yang didorong oleh kekuatan 

terbesar adalah yang paling mungkin akan dilakukan. 
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Namun demikian, untuk melakukan hal-hal yang berarti manusia memiliki 

kebutuhan dasar, sehingga apabila seseorang ditempatkan pada lingkungan yang tidak 

memungkinkan orang tersebut melakukan hal-hal yang berarti, maka ia akan frustasi. 

Ditambahkan oleh Winardi (2001), motivasi memiliki sejumlah sifat yang 

mendasarinya, yaitu: (1) motivasi merupakan sebuah fenomena individual, dimana masing-

masing individu bersifat unik; (2) motivasi bersifat intensional, dimana apabila seseorang 

melaksanakan suatu tindakan, maka hal tersebut disebabkan karena orang tersebut secara 

sadar telah memilih tindakan tersebut; (3) motivasi memiliki macam-macam fase, 

termasuk di dalamnya bagaimana motivasi ditimbulkan, bagaimana ia diarahkan, dan 

pengaruh apa yang menyebabkan motivasi timbul secara terus menerus, dan bagaimana 

motivasi dapat dihentikan; (4) tujuan dari teori motivasi adalah untuk memprediksi 

perilaku. 

 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja 

Motivasi kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain yang dikemukakan oleh 

Weiner (1982) bahwa intelegensi mempunyai korelasi dengan motivasi kerja individu.  

Menurut Johanes Papu (2004), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi 

kelompok dalam bekerja dapat dikategorikan sebagai berikut: tujuan, tantangan, 

keakraban, tanggung jawab, kesempatan untuk maju, dan kepemimpinan.   

Tujuan. Visi, misi dan tujuan yang jelas akan membantu team dalam bekerja. 

Namun hal tersebut belum cukup jika visi, misi dan tujuan yang ditetapkan tidak sejalan 

dengan kebutuhan dan tujuan para anggota. 

Tantangan. Manusia dikarunia mekanisme pertahanan diri yang disebut fight atau 

flight syndrome. Ketika dihadapkan pada suatu tantangan, secara naluri manusia akan 

melakukan suatu tindakan untuk menghadapi tantangan tersebut atau menghindar. Dalam 

banyak kasus tantangan yang ada merupakan suatu rangsangan untuk mencapai 

kesuksesan. Dengan kata lain tantangan tersebut justru merupakan motivator. 

Keakraban. Team yang sukses biasanya ditandai dengan sikap keakraban satu sama 

lain, setia kawan, dan merasa senasib sepenanggungan. Para anggota team saling menyukai 

dan berusaha keras untuk mengembangkan dan memelihara hubungan interpersonal. 

Hubungan interpersonal menjadi sangat penting karena hal ini akan merupakan dasar 

terciptanya keterbukaan dan komunikasi langsung serta dukungan antara sesama anggota 

team. 

Tanggung jawab. Setiap orang akan terstimulasi ketika diberi suatu tanggung 

jawab. Tanggung jawab mengimplikasikan adanya suatu otoritas untuk membuat 

perubahan atau mengambil suatu keputusan. Team yang diberi tanggungjawab dan otoritas 

yang proporsional cenderung  akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

Kesempatan untuk maju. Setiap orang akan melakukan banyak cara untuk dapat 

mengembangkan diri, mempelajari konsep dan ketrampilan baru, serta melangkah menuju 

kehidupan yang lebih baik. Jika dalam sebuah team setiap anggota merasa bahwa team 

tersebut dapat memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut di atas 

maka akan tercipta motivasi dan komitmen yang tinggi. Hal ini penting mengingat bahwa 

perkembangan pribadi memberikan nilai tambah bagi individu dalam meningkatkan harga 

diri. 

Kepemimpinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan merupakan faktor 

yang berperan penting dalam mendapatkan komitmen dari anggota team. Pemimpin 

berperan dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi team untuk bekerja dengan 

tenang dan harmonis. Seorang pemimpin yang baik juga dapat memahami enam faktor 

yang dapat menimbulkan motivasi seperti yang disebutkan di atas. 
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Menurut McClelland (dalam Hasibuan, 1999), hal-hal yang dapat memotivasi 

seseorang adalah: kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan 

kekuasaan.  

Kebutuhan akan prestasi, merupakan daya penggerak yang dapat memotivasi 

semangat bekerja seseorang. Karena itu, akan mendorong seseorang untuk 

mengembangkan kreatifitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang 

dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang maksimal. Karyawan akan antusias untuk 

berprestasi tinggi, asalkan mereka diberi kesempatan untuk melakukannya. Menurut 

McClelland, hanya dengan mencapai prestasi kerja yang tinggi maka seseorang akan dapat 

memperoleh pendapatan yang lebih besar. Dengan pendapatan yang besar akhirnya 

seseorang dapat memiliki serta memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. 

Kebutuhan akan afiliasi (kerja sama), menjadi daya penggerak yang akan 

memotivasi semangat bekerja seseorang. Kebutuhan akan afilisasi dapat merangsang 

gairah bekerja karyawan karena setiap orang menginginkan hal-hal:  kebutuhan akan 

perasaan diterima oleh orang lain di lingkungan ia tinggal dan bekerja (sense of belonging), 

kebutuhan akan perasaan dihormati karena setiap manusia merasa dirinya penting (sense of 

importance), kebutuhan akan perasaan maju dan tidak gagal (sense of achievement), dan 

kebutuhan akan perasaan untuk ikut berpartisipasi (sense of participation) dalam satu 

kegiatan tertentu. Seseorang dengan kebutuhan untuk berafiliasi akan memotivasi dan 

mengembangkan dirinya serta memanfaatkan semua energinya untuk menyelesaikan tugas-

tugasnya. 

Kebutuhan akan kekuasaan, merupakan daya penggerak yang memotivasi semangat 

kerja karyawan. Kebutuhan akan kekuasaan akan merangsang dan memotivasi gairah kerja 

karyawan serta mengarahkan semua kemampuannya demi mencapai kekuasaan  atau 

kedudukan yang terbaik. Ego manusia yang ingin lebih berkuasa dari manusia lainnya akan 

menimbulkan persaingan. Persaingan ditumbuhkan secara sehat oleh manajer dalam 

memotivasi bawahannya, supaya mereka termotivasi untuk bekerja giat. 

 

B. Dasar Teori 

Menurut Newstrom & Davis (1996), stres dapat membantu atau fungsional, tetapi 

juga dapat berperan salah (disfunctional) atau merusak prestasi kerja”. Secara sederhana 

hal ini berarti bahwa stres mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu 

pelaksanaan kerja, tergantung seberapa besar tingkat stres. Bila tidak ada stres, tantangan-

tantangan kerja juga tidak ada, dan prestasi kerja cenderung rendah. Sejalan dengan 

meningkatnya stres, prestasi kerja cenderung naik, karena stres membantu guru untuk 

mengerahkan segala sumber daya dalam memenuhi berbagai persyaratan atau kebutuhan 

pekerjaan. Bila stres telah mencapai ”puncak”, yang dicerminkan kemampuan pelaksanaan 

kerja harian karyawan, maka stres tambahan akan cenderung tidak menghasilkan perbaikan 

kerja.  

Akhirnya, bila stres menjadi terlalu besar, prestasi kerja akan mulai menurun, 

karena stres menggangu pelaksanaan pekerjaan. Karyawan akan mulai kehilangan 

kemampuannya untuk mengendalikannya dan menjadi tidak mampu mengambil 

keputusan. Akibatnya adalah prestasi kerja menjadi nol, dan karyawan mengalami 

gangguan, menjadi sakit dan tidak kuat lagi bekerja, putus asa, keluar atau melarikan diri 

dari pekerjaan, dan mungkin diberhentikan.  

Model stres dalam bekerja dan prestasi kerja tersebut menggambarkan tinggi 

rendahnya stres, keadaan stabil dan prestasi kerja. Apabila stres terus bertambah mencapai 

titik ke atas maka kemampuan kerja mencapai titik nol. Karyawan mengalami jika stres 

bertambah terus dan berlangsung lama sehingga prestasi kerja menurun. Menurut Sondang 

Siagian (2003) burnout adalah suatu kondisi mental dan emosional serta kelelahan fisik 
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karena stres yang berlanjut dan tidak teratasi. Jika hal ini terjadi, dampaknya terhadap 

prestasi kerja akan bersifat negatif. Stres dalam keadaan ini akan merugikan 

organisasi/institusi karena akan mempengaruhi prestasi kerja, menimbulkan absensi, dan 

kecelakaan kerja. 

Menurut Mitchell dalam Timpe (1999), motivasi bersifat individual, dalam arti 

bahwa setiap orang termotivasi oleh berbagai pengaruh hingga berbagai tingkat. 

Mengingat sifatnya ini, untuk peningkatan kinerja guru, menuntut kepala sekolah selaku 

manajer untuk mengambil pendekatan tidak langsung, menciptakan motivasi melalui 

suasana organisasi yang mendorong para guru untuk lebih propduktif. Suasana ini tercipta 

melalui pengelolaan faktor-faktor organisasi sekolah dalam bentuk pengaturan sistem 

imbalan, struktur, desain pekerjaan serta pemeliharaan komunikasi melalui praktek 

kepemimpinan yang mendorong rasa saling percaya. 

Lower dan Porter (1968) dalam Indra Wijaya (1989) menyebutkan bahwa kinerja 

merupakan perpaduan antara motivasi dan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan 

atau kinerja seseorang tergantung kepada keinginan untuk berprestasi dan kemampuan 

yang bersangkutan untuk melakukannya. Motif berprestasi merupakan salah satu dari tiga 

motif pada diri  manusia dan secara lengkap menurut Robbins (1996), yaitu motif 

berprestasi, motif untuk berafiliasi, dan motif untuk berkuasa. Disebutkan bahwa motif 

berprestasi tercermin  pada orientasinya terhadap tujuan dan pengabdian demi tercapainya 

tujuan dengan sebaik-baiknya. 

Motivasi adalah dorongan, baik dari dalam maupun dari luar diri manusia untuk 

menggerakkan dan mendorong sikap dan tingkah lakunya dalam bekerja. Semakin tinggi 

motivasi seorang guru, akan semakin kuat dorongan yang timbul untuk bekerja lebih giat 

sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. 
Keberhasilan guru dalam mengajar karena  motivasi ini sebagai pertanda apa yang 

telah dilakukan oleh guru itu telah menyentuh kebutuhannya baik kebutuhan rohani 

maupun jasmani. Kebutuhan tersebut misalnya memperoleh gaji dari hasil kerjanya, 

memperoleh penghargaan dari kepala sekolah, memperoleh pengakuan dari teman-teman 

sesama guru, mendapat rasa nyaman dan aman dalam bertugas, memperoleh kesempatan 

untuk mengeluarkan pendapat dan sebagainya. Jika kebutuhan guru tersebut terpenuhi 

berarti guru memperoleh dorongan dan daya gerak untuk menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. Ini berarti kinerja guru dapat tercapai dengan baik. Kinerja yang tercapai dengan baik 

itu terlihat dari guru yang rajin hadir di sekolah dan rajin dalam mengajar, guru mengajar 

dengan sungguh-sungguh, guru mengajar dengan semangat dan senang hati. Apa yang 

dilakukan oleh guru ini akan berdampak kepada keberhasilan siswa dalam proses belajar 

mengajar.  

Seorang guru harus mempunyai motivasi yang tinggi untuk berprestasi dengan 

melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan menunjukkan produktivitas yang 

tinggi. Hal ini menyangkut kebanggaan pribadinya sehingga ia akan termotivasi untuk 

bekerja keras, apalagi jika mendapat dukungan dari teman sekerja dan penghargaan dari 

pimpinan. Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik maka akan menghasilkan kinerja guru 

yang tinggi. Semakin besar dukungan, dorongan dan rangsangan dan untuk mencapai 

keberhasilan maka semakin tinggi pula kinerja guru.. Dari uraian tersebut di atas dapat 

disimpulkan bahwa, diduga ada hubungan positif antara motivasi kerja guru dengan kinerja 

guru dalam menjalankan tugasnya. Dapat dikatakan semakin tinggi motivasi kerja guru 

akan semakin tinggi pula kinerjanya. 

Secara umum, hubungan antara stres kerja, motivasi kerja dengan kinerja kinerja 

guru dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.3  

Hubungan Stres Kerja, Motivasi Kerja dan Kinerja 
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Sumber: Suprihanto (2003), Perilaku Organisasional, Yogyakarta: STIE YKPN, hal. 64 

 

Dari gambar di atas, tampak jelas bahwa stres yang terlalu rendah atau terlalu tinggi 

dapat menyebabkan tingkat prestasi (kinerja) yang rendah (tidak optimum). Bagi seorang 

pimpinan, tekanan-tekanan yang diberikan kepada seorang guru haruslah dikaitkan dengan 

apakah stres yang ditimbulkan oleh tekanan-tekanan tersebut masih dalam keadaan wajar. 

Stres yang berlebihan akan menyebabkan guru tersebul frustrasi dan dapat menurunkan 

prestasinya, sebaliknya stres yang terialu rendah menyebabkan guru tersebut tidak 

bermotivasi untuk berprestasi. 
 

C. Hipotesis 

 Berdasarkan latar belakang penelitian dan landasan teori yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka dapat dimunculkan hipotesis sebagai berikut:  

1. Terdapat hubungan positif antara stres kerja dengan kinerja guru 

2. Terdapat hubungan positif antara motivasi kerja dengan kinerja guru. 

3. Terdapat hubungan positif antara rendahnya stres kerja dan motivasi kerja secara 

bersama-sama dengan kinerja guru 
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BAB III 

CARA  PENELITIAN 

 

A. Subyek Penelitian 

1.  Populasi  Penelitian 

Dalam suatu penelitian tidak selalu meneliti semua individu dalam populasi, karena 

disamping memakan biaya yang sangat besar juga membutuhkan waktu yang lama. 

Dengan meneliti sebagian dari populasi diharapkan akan mendapat gambaran populasi 

yang bersangkutan. Populasi merupakan keseluruhan subyek penelitian, dengan 

karakteristik paling sedikit mempunyai sifat yang sama (Azwar, 1999), dan selanjutnya 

dapat digeneralisasi dari hasil penelitian terhadap sampelnya (Kerlinger, 1993).  

Pada  penelitian ini yang menjadi populasi adalah  adalah seluruh guru SMK 

Negeri se kota Samarinda yang terdiri 10 SMK Negeri dengan populasi guru berjumlah  

346 orang. Terdiri dari sekolah: 1) SMK Negeri 1 Samarinda yang beralamat di Jalan 

Pahlawan No.4 Samarinda,  2) SMK Negeri 2 Samarinda yang beralamat di Jalan A. 

Wahab Syahranie No.2  Samarinda, 3) SMK Negeri 3 Samarinda yang beralamat di Jalan 

K.H Wahid Hasyim No.4 Samarinda, 4) SMK Negeri 4 Samarinda yang beralamat di Jalan 

K.H Ahmad Dahlan No.7  Samarinda, 5) SMK Negeri 5 Samarinda yang beralamat di 

Jalan K.H Wahid Hasyim No.5  Samarinda, 6) SMK Negeri 6 Samarinda yang beralamat 

di Jalan Solong Durian Sempaja  No.27 Samarinda, 7) SMK Negeri 7 Samarinda yang 

beralamat di Jalan Aminah Syukur No.14 Samarinda, 8) SMK Negeri 8 Samarinda yang 

beralamat di Jalan Soekarno – Hatta  No.25 Samarinda, 9) SMK Negeri 9 Samarinda yang 

beralamat di Jalan Biola  No.17 Samarinda, 10) SMK Negeri 10 Samarinda yang beralamat 

di Jalan Raya Samarinda - Bontang  No. 26  Samarinda. 

 

Tabel 3.1 

Keadaan Populasi Guru SMK Negeri se Kota Samarinda    

No Nama Sekolah 
Jenis Kelamin  

Jumlah 
L P 

1 SMK Negeri 1 Samarinda 37 26 63 

2 SMK Negeri 2 Samarinda 45 30 75 

3 SMK Negeri 3 Samarinda 12 37 49 

4 SMK Negeri 4 Samarinda 25 23 48 

5 SMK Negeri 5 Samarinda 17 6 23 

6 SMK Negeri 6 Samarinda 42 14 56 

7 SMK Negeri 7 Samarinda 6 2 8 

8 SMK Negeri 8 Samarinda 7 - 7 

9 SMK Negeri 9 Samarinda 6 2 8 

10 SMK Negeri 10 Samarinda 9 - 9 

                           JUMLAH 196 150 346 

       

Tabel 3.2 

Keadaan Populasi Guru SMK Negeri se Kota Samarinda 

Berdasarkan Pangkat /Golongan      

No Pangkat / Golongan  

 

Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1 Penata Muda , III / a  10 4 14 

2 Penata Muda Tk.1, III / b  17 7 24 

3 Penata, III / c  25 19 44 
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4 Penata Tk. 1, III / d  39 25 64 

5 Pembina, IV / a  105 95 200 

                           Jumlah 196 150 346 

  

2. Sampel Penelitian    

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dikenai langsung suatu penelitian 

(Arikunto, 1996). Agar sampel benar-benar merepresentasikan populsi, maka harus 

menggunakan teknik pengambilan sampel atau sampling yag benar. Selanjutnya Arikunto 

menyatakan: “Apabila subyeknya kurang dari 100, diambil semua sekaligus sehingga 

penelitiannya penelitian populasi. Jika jumlah subyek besar maka diambil 10-15%, atau  

20-25% atau lebih”. 

 Atasar pertimbangan waktu, tenaga, serta biaya maka dari populsi yang ada 

dilakukan penagmbilan sampel sebesar 30% dari total populasi guru PNS yang mengajar di 

SMK Negeri di Samarinda. Teknik pengambilan sampel menggunkan proportional 

random sampling. Hasil pengambilan sample sebagai berikut: 

 

Tabel 3.3  

Keadaan Sampel Guru SMK Negeri se Kota Samarinda    

No Nama Sekolah 
Jenis Kelamin  

Jumlah 
L P 

1 SMK Negeri 1 Samarinda 10 8 18 

2 SMK Negeri 2 Samarinda 12 10 22 

3 SMK Negeri 3 Samarinda 5 9 14 

4 SMK Negeri 4 Samarinda 8 6 14 

5 SMK Negeri 5 Samarinda 5 2 7 

6 SMK Negeri 6 Samarinda 10 6 16 

7 SMK Negeri 7 Samarinda 1 1 2 

8 SMK Negeri 8 Samarinda 1 - 2 

9 SMK Negeri 9 Samarinda 1 1 2 

10 SMK Negeri 10 Samarinda 2 1 2 

                           JUMLAH 56 44 100 

 

 Berdasarkan tabel tersebut maka sampel sejumlah 100 responden berdasarkan asal 

sekolah adalah: 1) SMK Negeri 1 Samarinda diambil 18 orang, 2) SMK Negeri 2 

Samarinda diambil 22 orang, 3) SMK Negeri 3 Samarinda diambil 14 orang, 4) SMK 

Negeri 4 Samarinda diambil 14 orang, 5) SMK Negeri 5 Samarinda diambil 7 orang, 6) 

SMK Negeri 6 Samarinda diambil 16 orang, 7) SMK Negeri 7 Samarinda diambil 2 orang, 

8) SMK Negeri 8 Samarinda diambil 2 orang, 9) SMK Negeri 9 Samarinda diambil 2 

orang, 10) SMK Negeri 10 Samarinda diambil 3 orang.  

 Dari hasil angket data penelitian juga dapat diketahui kategori responden 

berdasarkan pangkat/golongan dengan hasil sebagai berikut: 

 

Tabel 3.4 

Keadaan Sampel Guru SMK Negeri se Kota Samarinda 

Berdasarkan Pangkat/Golongan 

No Pangkat / Golongan  

 

Jenis Kelamin Jumlah 

L P 

1 Penata Muda , III / a  5 4 9 

2 Penata Muda Tk.1, III / b  7 6 13 
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3 Penata, III / c  8 6 14 

4 Penata Tk. 1, III / d  12 12 24 

5 Pembina, IV / a  21 19 40 

                           Jumlah 53 47 100 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa dari 10 SMK Negeri di Samarinda dari 

100 responden berdasarkan pangkat/golongan sebagai berikut: 1) Penata  Muda, III/a 

terdiri 9 orang, 2) Penata Muda Tk 1, III/b terdiri 13 orang, 3) Penata, III/c terdiri 14 orang, 

4) Penata Tk 1, III/d terdiri 24 orang, dan 5) Pembina, IV/a terdiri 40 orang 

B.  Variabel Penelitian dan Pengukurannya 

 Variabel penelitian  berupa dua variabel bebas yaitu stress kerja (X1) dan motivasi 

kerja (X2) serta satu variabel tergantung yaitu kinerja guru (Y). Kedua variabel bebas (X1 

dan X2)  dihubungkan terhadap variabel tegantung (Y) dengan pola hubungan : (1) 

hubungan antara variabel X1 terhadap variabel Y, (2) hubungan antara variabel X2 terhadap 

variabel Y, dan (3) hubungan antara variabel X1 dan variabel X2 secara bersama-sama 

dengan variabel Y. 

 Tipe hubungan yang terjadi dapat digambarkan sebagai berikut :  

Gambar 2.1  

Skema Hubungan Antara Variabel Penelitian 

 
Keterangan : 

X1 = stress kerja 

X2 = motivasi kerja 

Y = kinerja guru 

 

1. Kinerja Guru 

a. Definisi Operasional 

Kinerja guru adalah aktivitas guru dalam melaksanakan tugas mengajar dalam 

kegiatan intrakurikuler maupuan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan : 

perencanaan pembelajaran, proses belajar mengajar, menggunakan media pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, kerjasama dan 

tanggung jawab dalam rangka peningkatan mengajar guru untuk mencapai daya serap yang 

tinggi atau meningkatkan hasil belajar siswa. 

 

r x1y 

r x2y 

R 
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b. Pengembangan Alat Ukur  

Menurut Nazir (1999:211), pengumpulan data merupakan langkah yang amat 

penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan 

untuk menguji menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

Untuk mengukur kinerja guru menggunakan alat penilaian  kinerja guru oleh 

Kepala Sekolah yang penulis susun mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh 

Undang-Undang No. 14/2003 tentang Guru dam Dosen serta n Depdikbud (1997:89 yaitu : 

1) perencanaan pembelajaran,  

2) proses belajar mengajar,  

3) menggunakan media pembelajaran,  

4) melaksanakan evaluasi,  

5) melaksanakan program perbaikan dan pengayaan,  

6) kerjasama dan  

7) tanggung jawab 

 Instrumen kuesioner  kinerja guru berupa kuesioner kinerja yang diisi oleh guru 

yang bersangkutan. Sebelum format kuesioner variabel disajikan kepada responden maka 

terlebih dahulu dibuat blue print. Dari variabel dibuat skala penilaian menggunakan skala 

Likert dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 4. Skala kinerja guru terdiri pernyataan 

favorable dan pernyataan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan indikator 

positif yang mendukung variable yang diukur, masing-masing opsi jawaban : Selalu 

dengan skor 4, Sering dengan skor 3, Kadang-kadang  dengan skor 2, Tidak pernah dengan 

skor 1. 

 Pernyataan unfavorable menunjukkan indikator negatif yang tidak mendukung 

variable yang diukur, masing-masing opsi jawaban : Selalu dengan skor 1, Sering skor 2, 

Kadang-kadang dengan skor 3, Tidak pernah dengan skor 4. 

 

Tabel 3.5 

Penyebaran Butir-Butir Angket Kinerja  

No. Indikator Item  

Favorable 

Item  

Unfavorable 

Total 

1 Merencanakan pengajaran 1 2 2 

2 

 

Mengelola proses belajar mengajar 3, 4, 5, 6, 

7 

 8 6 

3 

 

Menggunkan media pembelajaran 9, 10, 11, 

12 

13 5 

4 

 

Melakukan evaluasi pembelajaran 14, 15, 16 17 5 

5 

 

Melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan 

18, 19 20 3 

6 Kerjasama 21 22 2 

7 

 

Tanggung Jawab 23 24 2 

Jumlah 17 7 24 

 

c. Validitas  

 Istrumen kinerja guru perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk mengetahui 

keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji 

validitas dan reliabilitas secara internal consistency yaitu dilakukan hanya sekali sehingga 

diharpkan masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari.  
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 Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dilakukan  menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.  Validitas diuji 

dengan menggunakan analisis butir (item analysis)  yaitu   korelasi   skor   butir   dengan   

skor  total.  Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 Hasil uji validitas (kesahihan) terhadap hasil penilaian kinerja guru oleh kepala 

sekolah dari  25 item yang dibuat, setelah dianalisis ditemukan terdapat 24 item yang valid 

(sahih) dan 1 item yang invalid (gugur). Item yang shahih mempunyai korelasi lugas (rxy) 

yang bergerak dari 0,291 – 0,596 dan korelasi bag-tot (rbt) bergerak dari 0,184 - 0,519 

dengan p=0,000 sampai dengan 0,305. Butir–butir yang valid (sahih) terdiri dari nomor :  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 sedangkan 

butir tidak valid (gugur) terdiri dari butir nomor : 24 yang secara rinci terlihat sebagai 

berikut :   

 

Tabel 3.6 

Penyebaran Butir-Butir Angket Kinerja Setelah dilakukan Analisis Butir 

No. Indikator Item Yang 

Valid 

Item Yang  

Invalid 

1 Merencanakan pengajaran 1,2 - 

2 

 

Mengelola proses belajar mengajar 3, 4, 5, 6, 7, 8 - 

3 

 

Menggunkan media pembelajaran 9, 10, 11, 12, 

13 

- 

4 

 

Melakukan evaluasi pembelajaran 14, 15, 16, 17 - 

5 

 

Melaksanakan program perbaikan dan 

pengayaan 

18, 19, 20 - 

6 Kerjasama 21, 22 - 

7 

 

Tanggung Jawab 23, 25 24 

Jumlah 24 1 

 

d. Reliablitas  

 Butir – butir  skala Kinerja Guru yang telah memenuhi syarat validitas 

selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala kinerja memiliki 

derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap kinerja guru. Untuk menganalisis 

reliabilitas skala kinerja guru ini menggunakan teknik Hoyt yang komputasinya 

menggunakan software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005.   

 Hasil Analisis Uji Reliabilitas skala kinerja guru menunjukan data sebagai 

berikut :   
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Tabel 3.7 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Kinerja Guru  

Nama Konstrak rtt p Keterangan 
 

Kinerja Guru 
 

0,089 

 

0,000 

 

Reliabel 

 

  

 Jadi dari hasil uji reliabilitas (keandalan) dengan teknik Hoyt ditemukan rtt 

=0,809 pada p=0,000 (p<0,01), berarti angket dinyatakan reliabel(andal). 

 

2. Stres Kerja 

a. Definisi Operasional 

           Stress kerja adalah sebagai reaksi-reaksi emosional dan psikologis yang terjadi pada 

situasi dimana tujuan individu mendapat halangan dan tidak bisa mengatasinya. Baron & 

Greenberg (dalam Margiati, 1999).  

 

b. Pengembangan Alat Ukur 

Menurut Nazir (1999), pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan untuk 

menguji menguji hipotesis yang telah dirumuskan. 

 Untuk mengukur variabel ini menggunakan alat penilaian  yang penulis susun 

mengacu pada teori. Adapun sumber potensial penyebab stress adalah : 1) konflik kerja, 2) 

beban kerja, 4) karakteristik tugas, 5) dukungan kelompok, dan 6) pengaruh pimpinan 

Instrumen kuesioner  stress kerja berupa kuesionaer yang harus diisi oleh guru. 

Sebelum format kuesioner variabel disajikan kepada responden maka terlebih dahulu 

dibuat blue print. Dari variabel dibuat skala menggunakan skala Likert dengan rentang 

jawaban 1 sampai dengan 4. Skala stres berupa pernyataan unfavorable menunjukkan 

indikator negatif yang mendukung variabel yang diukur yaitu berupa stres, masing-masing 

opsi jawaban : Selalu dengan skor 4, Sering dengan skor 3, kadang-kadang dengan skor 2, 

Tidak pernah dengan skor 1. 

Tabel 3.8 

Penyebaran  Butir-Butir Angket Stres Kerja 

No. Indikator Item 
Total 

 

1 Konflik kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 

2 Beban kerja 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  7 

3 

 

Waktu kerja 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 

 

4 

 

Karakteristik tugas 21, 22, 23, 24, 25, 26, 6 

 

5 

 

Dukungan kelompok 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 

34, 35 

9 

 

6 

 

Pengaruh pimpinan 36, 37, 38, 39, 40 5 

 

Jumlah  40 
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c. Validitas  

 Istrumen stres kerja perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk mengetahui 

keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji 

validitas dan reliabilitas secara internal consistency yaitu dilakukan hanya sekali sehingga 

diharpkan masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari.  

 Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dilakukan  menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.  Validitas diuji 

dengan menggunakan analisis butir (item analysis)  yaitu   korelasi   skor   butir   dengan   

skor  total.  Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 Hasil uji validitas (kesahihan) terhadap hasil kuesioner stres kerja dari  40 item 

yang dibuat, setelah dianalisis ditemukan terdapat 39 item yang valid (sahih) dan 1 item 

yang invalid (gugur). Item yang valid (sahih) mempunyai korelasi lugas (rxy) yang 

bergerak dari 0,200 – 0,660 dan korelasi bag-tot (rbt) bergerak dari 0,166 - 0,687 dengan 

p=0,000 sampai dengan 0,338. Butir–butir yang valid (sahih) terdiri dari nomor :  1, 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 16, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34., 35, 36, 37, 38, 39, 40 sedangkan butir invalid (gugur) terdiri dari butir 

nomor : 13 yang secara rinci terlihat sebagai berikut :   

 

Tabel 3.9 

Penyebaran Butir-Butir Angket Stres Kerja Stelah dilakukan Analisis Butir 

No. Indikator Item Yang 

Valid 

Item Yang  

Invalid 

1 Konflik kerja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - 

2 Beban kerja 8, 9, 10, 11, 12, 14,  13 

3 

 

Waktu kerja 15, 16, 17, 18, 19, 20 - 

4 

 

Karakteristik tugas 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 

- 

5 

 

Dukungan kelompok 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35 

- 

6 

 

Pengaruh pimpinan 36, 37, 38, 39, 40 - 

Jumlah 39 1 

 

d. Reliablitas  

 

 Butir – butir  skala stress kerja yang telah memenuhi syarat validitas selanjutnya 

di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala kinerja memiliki derajat keajekan, 

keandalan untuk mengungkap kinerja guru. Untuk menganalisis reliabilitas skala stress 

kerja ini menggunakan teknik Hoyt yang komputasinya menggunakan software Seri 

Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, 

Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.   

 Hasil Analisis Uji Reliabilitas skala kinerja guru menunjukan data sebagai 

berikut :   
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Tabel 3.10 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Stres Kerja  

Nama Konstrak rtt p Keterangan 
  

Stres Kerja 
 

0,914 

 

0,000 

 

Reliabel 

 

 

 Jadi dari hasil uji reliabilitas (keandalan) dengan teknik Hoyt ditemukan rtt 

=0,914 pada p=0,000 (p<0,01), berarti angket dinyatakan reliable (andal). 

 

2. Motivasi Kerja 

 

a. Definisi Operasional  

Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh  membangkitkan, 

mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja (Enest 

L. McCormick dalam Mangkunegara, 2002) 

 
b. Pengembangan Alat Ukur  

Menurut Nazir (1999), pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting 

dalam metode ilmiah, karena pada umumnya, data yang dikumpulkan digunakan untuk 

menguji menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Skala motivasi kerja disusun oleh 

peneliti berdasarkan konsep pengukuran guru mengenai sejauh mana sekolah 

mengembangkan motivasi kerja. Adapun indikator dari motivasi kerja  berdasarkan teori 

McClelland (dalam Hasibuan, 1999), hal-hal yang dapat memotivasi seseorang adalah: 

kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan afiliasi, kebutuhan akan kekuasaan : 1) keinginan 

untuk maju, 2) dorongan untuk mendapat pemgakuan pihaklain, 3) kebutuhan untuk 

mencapai sesuatu atau berprestasi, 4) kebutuhan unutk bekerjasama dengan orang lian, 5) 

kebutuhan untuk mempunayi wewenang. 

 Instrumen kuesioner  motivasi kerja  berupa hasil penilaian  guru terhadap 

pelaksanaan motivasi kerja di sekolahnya. Sebelum format kuesioner variabel disajikan 

kepada responden maka terlebih dahulu dibuat blue print. Dari variabel dibuat skala 

penilaian menggunakan skala Likert dengan rentang jawaban 1 sampai dengan 4. 

 Skala sikap guru terhadap motivasi kerja  terdiri pernyataan favorable dan 

pernyataan unfavorable. Pernyataan favorable menunjukkan indikator positif yang 

mendukung variable yang diukur, masing-masing opsi jawaban : Sangat Setuju (SS) 

dengan skor 5, Setuju (S) dengan skor 4, Ragu-ragu (R) dengan skor 3, Tidak Setuju(TS) 

dengan skor 2, sangat tidak Setuju (STS) dengan skor 1. 

 Pernyataan unfavorable menunjukkan indikator negatif yang tidak mendukung 

variable yang diukur, masing-masing opsi jawaban : Sangat Setuju (SS) dengan skor1, 

Setuju (S) dengan skor 2, Ragu-ragu (R) dengan skor 3, Tidak Setuju(TS) dengan skor 4, 

sangat tidak Setuju (STS) dengan skor 5. 
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Tabel 3.11 

Penyebaran Butir-Butir Angket Motivasi kerja 

No. Indikator Item 

Favorable 

Item 

Unfavorable 

Total 

1 Keinginan untuk maju 1, 2, 5, 12, 22 3 6 

2 Dorongan untuk mendapat 

pengakuan pihaklain 

4, 6, 7, 13, 14, 

18, 24, 25, 28 

8, 19 11 

3 Kebutuhan untuk mencapai 

sesuatu atau berprestasi 

9, 11, 20, 26 10 5 

4 Kebutuhan untuk bekerjasama 

dengan orang lain 

21, 23, 27,   5 

5 Kebutuhan untuk mempunyai 

wewenang 

15, 16, 17  3 

Jumlah 24 4 28 

 

c. Validitas  

 Istrumen motivasi kerja perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk mengetahui 

keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji 

validitas dan reliabilitas secara internal consistency yaitu dilakukan hanya sekali sehingga 

diharpkan masalah-masalah yang timbul akibat penyajian yang berulang dapat dihindari.  

 Uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian dilakukan  menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005.  Validitas diuji 

dengan menggunakan analisis butir (item analysis)  yaitu   korelasi   skor   butir   dengan   

skor  total.  Koefisien reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat konsistensi 

jawaban butir-butir  pernyataan yang diberikan oleh responden. Adapun alat analisisnya 

menggunakan teknik korelasi product moment. 

 Hasil uji validitas (kesahihan) terhadap hasil penilaian kinerja guru oleh kepala 

sekolah dari  28 item yang dibuat, setelah dianalisis ditemukan terdapat 23 item yang valid 

(sahih) dan 5 item yang invalid (gugur). Item yang shahih mempunyai korelasi lugas (rxy) 

yang bergerak dari 0,275 – 0,588 dan korelasi bag-tot (rbt) bergerak dari 0,206 - 0,576 

dengan p=0,000 sampai dengan 0,018. Butir–butir yang valid (sahih) terdiri dari nomor :  

1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 sedangkan butir 

invalid (gugur) terdiri dari butir nomor : 2, 7, 8, 16, 17, 23 yang secara rinci terlihat 

sebagai berikut :   

Tabel 3.12 

Penyebaran Butir-Butir Angket Motivasi Kerja Setelah dilakukan Analisis Butir 

No. Indikator Item Yang 

Valid 

Item Yang  

Invalid 

1 Keinginan untuk maju 1, 5, 12, 22 2 

2 Dorongan untuk mendapat pengakuan 

pihaklain 

4, 6, 13, 14, 

18, 24, 25, 28 

7 

3 Kebutuhan untuk mencapai sesyuatu 

atau berprestasi 

9, 10,11, 20, 

26 

- 

4 Kebutuhan untuk bekerjasama dengan 

orang lain 

21, 23, 27,  23 

5 Kebutuhan untuk mempunyai 

wewenang 

15,  16, 17 

Jumlah 23 5 
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d. Reliablitas  

 

 Butir – butir  skala motivasi kerja yang telah memenuhi syarat validitas 

selanjutnya di lakukan Uji Reliabilitas dengan maksud bahwa skala kinerja memiliki 

derajat keajekan, keandalan untuk mengungkap kinerja guru. Untuk menganalisis 

reliabilitas skala kinerja guru ini menggunakan teknik Hoyt yang komputasinya 

menggunakan software Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005.   

 Hasil Analisis Uji Reliabilitas skala motivasi kerja menunjukan data sebagai 

berikut :   

Tabel 3.13 

Hasil Uji Reliabilitas Skala Motivasi Kerja  

Nama Konstrak rtt p Keterangan 
 

Motivasi Kerja 
 

0,826 

 

0,000 

 

Reliabel 

 

  

 Jadi dari hasil uji reliabilitas (keandalan) dengan teknik Hoyt ditemukan rtt 

=0,826 pada p=0,000 (p<0,01), berarti angket dinyatakan reliabel(andal). 

 

 

C.  Analisis Data 

Metode  yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey. Penelitian ini 

menggunakan teknik korelasional karena penelitian ini berusaha menyelidiki hubungan 

antara beberapa variabel penelitian yaitu variabel stress kerjadan sikap guru terhadap 

motivasi kerja sebagai variabel bebas dengan kinerja guru sebagai variabel tergantung. 

Hubungan antar variabel ini akan menggunakan analisis korelasi dan regresi. 

Untuk menjawab ketiga hipotesis yang telah dirumuskan, maka dilakukan analisis 

data berupa analisis deskripsi, uji statistisk regresi sederhana dan korelasi sederhana dan 

uji statistik regresi ganda dan korelasi ganda.  

Dalam penelitian penulis menggunkan uji statistik dengan menggunakan software 

Seri Program Statistik edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universita Gadjah 

Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005. Sebelum dilakukan 

analisis statistik terlebih dulu dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas sebaran dan uji 

lineritas hubungan. 

1. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas Sebaran 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang terkumpul 

berdistribusi normal atau tidak. Dengan uji normalitas akan diketahui sampel yang diambil 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Apabila pengujian normal, maka 

hasil perhitungan statistik dapat digeneralisasi pada populasinya.  

Uji normalitas sebaran menggunkan uji Kai Kuadrat (χ
2
), kaidah yang digunakan 

untuk mengetahui normal atau tidaknya sebaran adalah jika nilai p>0,050 maka sebarannya 

normal dan jika nilai p<0,050 maka sebarannya tidak normal. Berdasarkan penghitungan 

dengan bantuan software Seri Program Statistik  edisi Sutrisno Hadi dan Yuni 

Pamardiningsih, Universita Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak 

Cipta © 2005 hasilnya ketiga variable X1, X2 dan Y mempunyai nilai p>0,05 tergolong 

normal.  
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Tabel 3.14 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas 

No. Variabel Kai Kuadrat 
(χ

2
) 

Db p Keterangan 

1 X1  

5,475 

 

9 

 

0,791 

 

Normal 2 X2 

3 X3 

 

b. Uji Linieritas Hubungan 

Uji kedua yang harus dipenuhi untuk analisis regresi adalah uji linearitas, bertujuan 

untuk melihat bentuk  hubungan antara variabel bebas (X1=Stress Kerja) dan X2 (motivai 

kerja), dengan variabel tergantung  (Y=kinerja guru). Kaidah yang digunakan untuk 

mengetahui linier atau tidaknya suatu hubungan adalah jika nilai p tidak signifikan maka 

keadaan variabel tersebut adalah linier, sebaliknya jika nilai p signifikan maka keadaan 

variabel tersebut tidak linier. 

Hasil pengujian menggunakan bantuan software Seri Program Statistik edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, 

Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005 hasilnya ketiga variabel X1, X2 dan Y mempunyai nilai 

p>0,05 tergolong normal.  

Tabel 3.15 

Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

No. Korelasi F p Keterangan 

1 X1 dengan Y 0,803 0,626 Linier 

2 X2 dengan Y 0,000 0,983 Linier 

 

2. Uji Hipotesis 

 Uji hipotesi menggunkan Uji analisis regresi (anareg) yaitu uji yang digunakan 

untuk: 1)  mencari besarnya koefisien korelasi ( r ) dan 2) mencari besarnya koefisien 

determinasi (r
2
) berguna untuk mengetahui  sumbangan efektive variable x kepada variable 

y dan 3)  Uji signifikansi di uji dengan uji F, 4) Persamaan regresi untuk memprediksi 

variable X1, X2 secara bersama-sama terhadap variabel Y, 5) sedangkan untuk mengetahui 

tingkatan dari variable penelitian (khususnya dari angket dan berdata interval) dilakukan 

uji Z, yaitu membandingkan antara Rerata Harapan (Mean Teoretis) dengan Rerata 

Empiris (Mean Empiris). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 

A. Hasil Penelitian 

 Hasil pengujian persyaratan analisis tersebut menunjukkan bahwa skor setiap 

variabel penelitian telah memenuhi syarat untuk dilakukan pengujian statistik lebih lanjut, 

yaitu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dalam penelitian  bertujuan untuk menguji 

tiga hipotesis yang telah dirumuskan yaitu :  

1). Terdapat hubungan positif antara stres kerja dengan kinerja guru 

2). Terdapat hubungan positif antara motivasi kerja dengan kinerja guru. 

3). Terdapat hubungan positif antara stres kerja dan motivasi kerja secara 

bersama-sama dengan kinerja guru 

 Teknik yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel-variabel 

tersebut adalah analisis regresi (anareg), teknik ini digunakan untuk menguji besarnya 

kontribusi dari variabel (X) terhadap variabel (Y). Hasil pengujian menggunakan bantuan 

software Seri Program Statistik  edisi Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan positif  antara  

stres kerja dengan kinerja guru.  Untuk Pengujian hipotesis dengan menggunakan korelasi 

terhadap dua variabel stres kerja (X1) atas kinerja guru (Y). Uji hipotesis secara komputasi 

menunjukkan  Koefisien Korelasi (rx1y) sebesar 0,064 dengan p = 0,000 (p<0,01), artinya 

ada hubungan positif yang signifikan antara rendahnya stres kerja dengan kinerja guru.  

Temuan ini menyimpulkan terbuktinya hipotesis yang diajukan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara redahnya stres kerja dengan kinerja guru. Berarti makin 

kurang stres yang menimpa guru maka akan membuat guru meningkat dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan positif  antara 

motivasi kerja dengan  kinerja guru. Untuk Pengujian hipotesis dengan menggunakan 

korelasi terhadap dua variabel motivasi kerja (X2)  atas kinerja guru (Y). Uji hipotesis 

secara komputasi diperoleh Koefisien Korelasi (rx2y) sebesar 0,323.  

 Temuan ini menyimpulan terbuktinya hipotesis yang diajukan bahwa terdapat 

hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan kinerja guru. Berarti makin tinggi guru 

bermotivasi dalam bekerja akan membuat guru meningkat pula dalam melaksanakan 

pekerjaan. 

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif secara bersama-sama antara stres kerja dan  motivasi kerja dengan kinerja 

guru. Dapat dikatakan bahwa guru stres dan semakin tinggi motivasi kerja maka akan 

diikuti dengan semakin meningkat kinerja guru. 

 Hasil pengujian menggunakan bantuan  software Seri Program Statistik  edisi 

Sutrisno Hadi dan Yuni Pamardiningsih, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta-Indonesia, 

Versi IBM/IN, Hak Cipta © 2005 untuk mencari korelasi ganda antara stres kerja (X1) dan  

motivasi kerja (X2) secara bersama-sama dengan kinerja guru (Y), dengan peluang 

kesalahan 0,005 diperoleh harga koefisien korelasi sebesar R = 0,324. Sedang Koefisien 

Determinasi R
2
 = 0,105. Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan menggunakan Uji 

F diperoleh sebesar F hitung = 5,703 dengan p=0,000 (p<0,01), maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa hipotesis yang diajukan dinyatakan diterima yaitu terdapat hubungan 

yang positif antara rendahnya stres kerja dan motivasi kerja secara bersama-bersama 

dengan kinerja guru. Besarnya koefisien determinasi adalah R
2
=0,105. Ini menunjukkan 
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bahwa  sumbangan efektif kedua variabel bebas yaitu stres kerja dan motivasi kerja 

terhadap variable tergantung yaitu kinerja guru adalah 10,5%. Adapun rinciannya adalah : 

a. Sumbangan efektif variabel stres kerja = 0,117% 

b. Sumbangan efektif variabel motivasi kerja = 10,403% 

Sedang sisanya 89,5% adalah sumbangan efektif dari faktor lain 

Hubungan antara rendahnya stres kerja dan motivasi kerja secara bersama-sama 

dengan kinerja, dapat dinyatakan melalui persamaan regresi sebagai berikut : 

21 283177,0021236,0941810,49ˆ XXY   

Berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat dibuat forecasting (ramalan) 

mengenai kinerja guru yang dikaitkan dengan stres kerja  dan motivasi kerja.   Ini 

menunjukkan kinerja guru akan naik, bila stres kerja dikurangi dan motivasi kerja 

ditingkatkan. Koefisien regresi motivasi kerja (0,283177) ternyata lebih besar dari pada 

koefisien regresi stres kerja (0,021236).  Misalnya stres kerja guru dinaikkan sehingga skor 

menjadi mendapat skor10, dan motivasi kerja dinaikkan sehinggan menjadi mendapat skor 

10, maka kinerja guru menjadi : 

10.283177,010.10.021236,0941810,49ˆ Y = 52,98594 

 

Diperkirakan kinerja guru = 52,98594 

 

B. Pembahasan 

 Hipotesis pertama dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan positif  antara  

rendahnya stres kerja dengan kinerja guru.  Ternyata Koefisien Korelasi (rx1y) sebesar 

0,064 dengan p = 0,000 (p<0,01), artinya ada hubungan positif yang signifikan antara 

rendahnya stres kerja dengan kinerja guru.   

Rendahanya stres kerja guru dapat dilihat dari hasil pengumpulan data yang telah 

dilakukan validitasa dan reliabilitas. Dari 40 pernyataan  yang dinyatakan 1 gugur, 

sehingga hanya 39 pernyataan yang valid dan reliable.  Setelah peneliti amati jumlah 

jawaban responden adalah 6.263. Sedang rata-rata jumlah jawaban responden dari 100 

responden adalah 6.263/100=62,63. Selanjutnya rata-rata jawaban responden per aitem dari 

39 aitem pernyataan yang valid dan reliable adalah 62,63/39 =1,607. Ini menunjukkan rata-

rata responden menjawab pernyataan dengan skor antara 1 dan 2 yang berarti stres kerja 

mereka adalah rendah. 

Dari penelitian yang menunjukkan  Koefisien Korelasi (rx1y) sebesar 0,064, dimana 

hasil yang koefisien korelasi yang rendah namun positif jelas menunjukkan masih adanya 

korelasi antara stres dengan kinerja.   Ini sejalan dengan pendapat Suprihanto (2000) 

menyebutkan bahwa stres yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menyebabkan 

tingkat prestasi (kinerja) yang rendah (tidak optimum). Stres yang terlalu berlebihan akan 

menyebabkan karyawan frustasi dan dapat menurunkan prestasinya. Sebaliknya stres yang 

terlalu rendah menyebabkan karyawan tidak termotivasi untuk berprestasi. 

Seperti juga yang dikemukakan oleh Davis dan Nestrom (1996) bahwa stres yang 

dialami oleh karyawan dapat berakibat pada peningkatan atau penurunan kinerja. Hal ini 

tergantung dari seberapa besar tekanan yang dialami. Hubungan stres-prestasi kerja bisa 

diumpamakan sperti snar (tali) sebuah biola. Bila tegangan terlalu kecil atau terlalu besar 

pada sanar, snar itu tidak menghasilkan alunan musik yang serasi. Seperti snar biola, 

demikian juga halnya karyawan, bila tegangan pada seorang karyawan tinggi atau rendah, 

prestasi kejanya akan cenderung memburuk. Dari hasil penelitian ini ternyata tidak 

selamanya stres kerja itu buruk, dari stres yang rendah masih menghasilkan kinerja yang 

baik. Hal itu dapat terlihat dari gambar di bawah ini : 
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Gambar 4.1 

A Stres – Performance Model 

 High 

 

Job 

Performance 

 

 Low 

     Low     High 

 

Sumber : Davis dan Newstrom (1996) 

 

 Dari gambar tersebut terlihat bahwa sejalan dengan meningkatnya strestres, prestasi 

kerja cenderung naik karena stres membantu karyawan untuk mengarahkan segala sumber 

daya dalam memenuhi syandar kerja. Apabila stres telah mencapai titik puncak yang kira-

kira sesuai dengan kemampuan maksimum kinerja karyawan, maka pada titik ini stres 

tambahan cenderung tidak menghasilkan erbaikan kinerja. Selanjutnya bila stres yang 

dialami karyawan terlalu besar, maka kinerja akan mulai menurun, karena stres 

mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Pada saat itu karyawan akan kehilangan kemampuan 

untuk mengendalikannya , menjadi tidak mampu  mengambil keputusan dan perilakunya 

menjadi tidak menentu. Akibat yang paling ekstrim adalah kinerja menjadi nol, karyawan 

mengalami gangguan, menjadi sakit dan tidak kuat lagi untuk bekerja, putus asa, keluar 

atau menolak bekerja untuk menghindari stres. 

Hipotesis kedua dalam penelitian ini berbunyi  terdapat hubungan positif  antara 

motivasi kerja dengan  kinerja guru. Koefisien Korelasi (rx2y) sebesar 0,323 membuktikan 

hipotesis yang diajukan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja 

dengan kinerja guru. Berarti makin tinggi guru bermotivasi dalam bekerja akan membuat 

guru meningkat pula dalam melaksanakan pekerjaan. 

Dalam penelitian ini terlihat jelas bahwa guru yang memiliki motivasi yang tinggi 

tentu akan memiliki keyakinan diri yang kuat bahwa mereka mampu melaksanakan tugas-

tugas rutinnya sebagai pengajar. Mereka mempunyai perasaan mampu meneyelesaikan 

tugas dan berusaha mengatasai hambatan-hambatan yang ada. 

Ini sejalan dengan pendapat Ishak & Hendri (2003), bahwa manfaat motivasi yang 

utama adalah menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas kerja meningkat. 

Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang 

termotivasi adalah pekerjaan dapat diselesaikan dengan tepat. Artinya pekerjaan 

diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang sudah ditentukan, serta 

orang senang melakukan pekerjaannya. 

Sesuatu yang dikerjakan karena ada motivasi yang mendorongnya akan membuat 

orang senang mengerjakannya. Orang pun akan merasa dihargai/diakui, hal ini terjadi 

karena pekerjaannya itu betul-betul berharga bagi orang yang termolivasi, schingga orang 

tersebut akan bekerja keras. Hal ini dimaklumi karena dorongan yang begitu tinggi 

menghasilkan sesuai target yang mereka tetapkan. Kinerjanya akan dipantau Oleh individu 

yang bersangkutan dan tidak akan membutuhkan terlalu banyak pengawasan serta 

semangat juangnya akan tinggi  

    Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 

hubungan positif secara bersama-sama antara stres kerja dan  motivasi kerja dengan kinerja 

guru. Dapat dikatakan bahwa guru stres dan semakin tinggi motivasi kerja maka akan 
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diikuti dengan semakin meningkat kinerja guru. Harga koefisien korelasi sebesar R = 

0,324. Sedang Koefisien Determinasi R
2
 = 10,105 Besarnya koefisien determinasi adalah 

R
2
=0,105. Ini menunjukkan bahwa sumbangan efektif kedua variabel bebas yaitu stres 

kerja dan motivasi kerja terhadap variable tergantung yaitu kinerja guru adalah 10,5%. 

Forecasting (ramalan) mengenai kinerja guru yang dikaitkan dengan stres kerja  dan 

motivasi kerja.   Ini menunjukkan kinerja guru akan naik, bila stres kerja dikurangi dan 

motivasi kerja ditingkatkan. Koefisien regresi motivasi kerja (0,283177) ternyata lebih 

besar dari pada koefisien regresi stres kerja (0,021236).  Misalnya stres kerja guru 

dinaikkan sehingga skor menjadi mendapat skor10, dan motivasi kerja dinaikkan sehingga 

menjadi mendapat skor 10, maka kinerja guru menjadi : 

10.283177,010.10.021236,0941810,49ˆ Y = 52,98594 

 

Diperkirakan kinerja guru = 52,98594 

  

 Penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata stres kerja tidak selamanya berdampak 

buruk. Terlihat dari persamaan regresi jika stres kerja meningkat diimbangi dengan 

motivasi kerja yang meningkat maka akan mengakibatkan kinerja guru juga meningkat 

pula. Tentunya dalam penelitian ini adalah stres kerja yang tidak berbahaya bagi guru 

seperti membuat guru menjadi sakit, nervous atau putus asa karena kelelahan. Yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah stress kerja yang masih dalam batasan wajar artinya 

guru masih bisa bekerja dengan baik, guru juga mempunyai kesehatan yang bagus dan 

guru masih memiliki motivasi untuk bekerja. Justru itu motivasi kerja merupakan 

pendorong guru untuk meningkatkan kinerja walaupun mereka memperoleh tekanan 

(stress) dalam bekerja. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Pendidikan dalam arti luas mencakup seluruh proses hidup dan segenap bentuk 

interaksi individu dengan lingkungannya, baik secara formal, non formal maupun informal, 

sampai dengan suatu taraf kedewasaan tertentu. Bersamaan dengan lajunya arus reformasi 

dalam dunia pendidikan berbagai upaya pembenahan sistem pendidikan dan perangkatnya 

di Indonesia terus dilakukan, akibatnya muncul beberapa peraturan pendidikan untuk 

saling melengkapi dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi 

dengan kebutuhan saat ini. 

Upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan dilakukan salah satunya melalui 

peningkatan produktivitas kerja guru untuk itu guru diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan profesionalnya baik secara perseorangan melalui pendidikan dan pelatihan, 

maupun secara bersama-sama melalui kegiatan penataran. Guru adalah salah satu unsur 

manusia dalam proses pendidikan.Dalam proses pendidikan di sekolah, guru memegang 

tugas ganda yaitu sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar guru bertugas 

menuangkan sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai 

pendidik guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia susila 

yang cakap, aktif, kreatif, dan mandiri. Guru merupakan komponen yang berpengaruh 

dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dari 

seorang guru sangat menentukan mutu pendidikan.  

Data Pusat Statistik Pendidikan Balitbang Depdiknas 2000/2001 menunjukkan 

bahwa persentase guru yang layak mengajar terhadap jumlah guru yang ada secara 

nasional adalah 63,79%. Artinya masih terdapat sekitar 36,21% guru yang tidak layak 

mengajar baik dilihat dari kompetensi maupun kualifikasi pendidikannya.  

Kinerja guru adalah aktivitas guru dalam melaksanakan tugas mengajar dalam 

kegiatan intrakurikuler maupuan kegiatan ekstrakurikuler yang meliputi kegiatan : 

perencanaan pembelajaran, proses belajar mengajar, menggunakan media pembelajaran, 

melaksanakan evaluasi, melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, kerjasama dan 

tanggung jawab dalam rangka peningkatan mengajar guru untuk mencapai daya serap yang 

tinggi atau meningkatkan hasil belajar siswa. Stress kerja adalah sebagai reaksi-reaksi 

emosional dan psikologis yang terjadi pada situasi dimana tujuan individu mendapat 

halangan dan tidak bisa mengatasinya. Motivasi kerja didefinisikan sebagai kondisi yang 

berpengaruh  mebangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan 

dengan lingkungan kerja. 

Hipotesis dari penelitian ini adalah : 1) terdapat hubungan yang positif antara stres 

kerja dengan kinerja guru, 2) terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja dengan 

kinerja guru, 3) terdapat hubungan yang positif bersama-sama antara  stres kerja dan 

motivasi kerja dengan kinerja guru. 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 1) mengetahui  hubungan antara stres kerja 

dengan kinerja  guru, 2) mengetahui hubungan antara motivasi kerja dengan kinerja guru, 

3) mengetahui hubungan secara bersama-sama antara stres kerja dan motivasi kerja  

dengan  kinerja guru. 

Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMK Negeri se kota Samarinda 

berstatus PNS (Pegawai Negeri Sipil) sejumlah 346 dari sekolah SMK Negeri 1 

Samarinda, SMK Negeri 2 Samarinda, SMK Negeri 3 Samarinda, SMK Negeri 4, SMK 

Negeri 5 Samarinda, SMK Negeri 6 Samarinda, SMK Negeri 7 Samarinda, SMK Negeri 8 
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Samarinda, SMK Negeri 9, SMK Negeri 10 Samarinda. Sebagai sampel 30% dari jumlah 

populasi 346 yaitu 84 responden, teknik pengambilan sampel menggunakan proportional 

random sampling. 

Istrumen penelitian perlu diuji validitas  dan reliabilitas untuk mengetahui 

keabsahan dan kehandalan butir-butir instrumen yang digunakan dalam penelitian. Uji 

validitas dan reliabilitas secara internal consistency. Metode  yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode survey. Analisis data hubungan antar variabel ini akan 

menggunakan analisis regresi (anareg). Sebelum dilakukan analisis statistik terlebih dulu 

dilakukan uji prasyarat berupa uji normalitas sebaran dan uji lineritas hubungan.  

Hasil penelitian adalah : 1) terdapat hubungan positif  antara rendahya stres kerja 

dengan  kinerja guru. Uji hipotesis secara komputasi menunjukkan  Koefisien Korelasi 

(rx1y) sebesar 0,064 dengan p = 0,000 (p<0,01), artinya ada hubungan positif antara 

rendahnya stres kerja dengan kinerja guru. 2) terdapat hubungan positif  antara motivasi 

kerja dengan  kinerja guru. Uji hipotesis secara komputasi diperoleh Koefisien Korelasi 

(rx2y) sebesar 0,323. 3)  terdapat hubungan positif secara bersama-sama antara rendahnya 

stres kerja dan motivasi kerja dengan kinerja guru. Dapat dikatakan bahwa semakin guru 

tidak mengalami stres  dan semakin meningkat motivasi kerjanya maka akan diikuti 

dengan semakin meningkat kinerja guru. Uji hipotesis secara komputasi diperoleh harga 

koefisien korelasi sebesar R = 0,324. Uji keberartian koefisien korelasi ganda dengan 

menggunakan Uji F diperoleh sebesar F hitung = 5,703 dengan p=0,000 (p<0,01), 

besarnya koefisien determinasi adalah R
2
=0,105. Ini menunjukkan bahwa  sumbangan 

efektif kedua variabel bebas terhadap variabel tergantung adalah 10,5%.  

 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian  dan kesimpulan maka penulis mengajukan saran-

saran sebagai berikut : 

1. Saran kepada guru. Dalam melakukan pekerjaan sebagai guru banyak sekali tekanan-

tekanan yang menimpa guru di lingkungan kerjanya. Tekanan tersebut sampai memicu 

stres kerja yang ternyata bisa berdampak positif dan negatif bagi guru. Namun dari 

hasil penelitian yang menyatkan stres yang diimbangi motivasi kerja dapat 

meningkatkan kinerja, maka disaranakn agar guru untuk selalu melakukan pekerjaan 

dengan motivasi kerja yang tinggi agar bisa bersemangat, sedang adanya tekanan-

tekanan kerja yang menimpa harus disadari sebagai sauatu resiko pekerjaan. 

Hindarilah stres yang berdelebihan sehingga akan merugikan jasamani maupun rohani 

para guru. Stres yang masih batas wajar yaitu dimana kita masih akal sehat kita masih 

bisa menerima, tenaga kita masih bisa bekerja maka ini akan menjadi pemicu untuk 

maju. Rupanya stres dan motivasi harus saling mendukung sehingga mampu untuk 

digunakan sebagai sarana meningkatkan kinerja kita sebagi guru. 

2. Saran kepada organisasi (sekolah). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam hal ini 

adalah terletak di tangan Kepala Sekolah sebagai pengendali. Disarankan untuk 

berupaya mengidentifikasi hal-hal yang memicu stres guru. Walau dalam penelitian ini 

terbukti stres berhubungan positif dengan kinerja, motivas berhubungan positif dengan 

kinerja dan stres yang diimbangi dengan motivasi kerja berhubungan poistif dengan 

kinerja. Namun bukan berarti sekolah harus menciptakan suasana sekolah yang dapat 

memicu stres guru. Jika hal ini terjadi justru bisa menimbulkna stres berlebihan yang 

berdampak buruk bagi rohani dan jasmanai guru. Sekolah harus mengupayakan 

suasana kerja yang aman, menyenangkan  dan penuh kekeluargaan yang disertai 

dengan pemberian motivasi-motivasi oleh Kepala Sekolah. Menghindari stres 

dilingkungan kerja dengan menciptkan suasana kerja yang kondusif lebih efektif 
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efektif bagi perkembangan sekolah daripada menciptkakan suasana yang dapat 

memacu stres guru.  

3. Saran kepada peneliti selanjutnya. Disarankan agar hasil penelitian ini perlu ditindak 

lanjuti oleh peneliti-peneliti berikutnya dengan menggunakan literatur yang lebih 

lengkap, waktu dan yang lebih lama dan menggunakan sampel yang lebih luas serta 

kajian yang lebih mendalam agar dapat menghasilkan penelitian yang lebih baik.    
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IDENTITAS RESPONDEN  

 

1. Jenis Kelamin    : ...................................................................... 

2. Pangkat/Golongan    : ...................................................................... 

3. Pendidikan Terakhir   : ..................................................................... 

4. Asal Sekolah    : ……………………………………………. 

5. Jabatan      : ……………………………………………. 

6. Masa kerja      : ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Pengisian : 

 

1. Semua jawaban tidak ada yang benar maupun salah 

2. Berilah tanda silang (X) pada kolom yang merupakan jawaban atas 

pertanyaan atau pernyataan 

3. Jawaban tidak berpengaruh terhadap konduite Bapak/Ibu/Saudara 
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A. Kinerja Guru 

                                                                                       

Bacalah pernyataan berikut dengan cermat, kemudian pilihlah satu alternatif jawaban : 

1 = Selalu (Sl) 

2 = Sering (Sr) 

3 = Kadang-Kadang (Kd) 

4 = Tidak Pernah(TP) 

Dengan cara memberi tanda (X) yang menurut Bapak/Ibu paling tepat: 

 

No. Pernyataan 

Skala 

Sl Sr Kd Tp 

1 2 3 4 

1 Saya mempersiapkan diri sebelum melaksanakan 

kegiatan mengajar dikelas  

1 2 3 4 

2 Sebelum mengajar saya tidak membuat rencana 

pengajaran  

1 2 3 4 

3 Saya mempersiapkan kelas supaya siap belajar 1 2 3 4 

4 Saya menyesuaikan program pengajaran dengan 

situasi kelas 

1 2 3 4 

5 Saya mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran 1 2 3 4 

6 Saya menggunakan cara-cara berkomunikasi antar 

pribadi dengan siswa 

1 2 3 4 

7 Saya memotivasi siswa untuk giat belajar 1 2 3 4 

8 Saya bersama siswa tidak menyimpulkan materi 

pelajaran pada akhir pelajaran 

1 2 3 4 

9 Saya mengembangkan media pembelajaran sendiri 1 2 3 4 

10 Saya menggunakan bahan-bahan yang tersedia 

dilingkungan sekitar untuk membuat alat bantu 

pengajaran  

1 2 3 4 

11 Saya menggunakan media pembelajaran yang 

tersedia di sekolah 

1 2 3 4 

12 Saya memanfaatkan laboratorium dalam rangka 

proses belajar mengajar 

1 2 3 4 

13 Saya tidak menggunakan perpustakaan dalam proses 

belajar mengajar 

1 2 3 4 

14 Saya memberikan latihan-latihan lanjutan pada siswa 1 2 3 4 

15 Saya melakukan penilaian prestasi siswa untuk 

kepentingan pengajaran 

1 2 3 4 

16 Saya membuat evaluasi sendiri alat evaluasi untuk 

ulangan harian/formatif 

1 2 3 4 

17 Saya tidak pernah  memeriksa hasil 

ulangan/pekerjaan rumah siswa 

1 2 3 4 

18 Saya beruasaha mengenal kemampuan anak didik 

saya 

1 2 3 4 

19 Saya mampu mendiagnosa kesulitan belajar siswa 

saya 

1 2 3 4 

20 Saya tidak memberikan pengayaan kepada siswa 

yang berprestasi pada ulangan 

1 2 3 4 
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21 Saya memberikan program remedial kepada siswa 

yang mengalami kesulitan belajar 

1 2 3 4 

22 Saya tidak mau melibatkan diri dalam kegiatan 

kepanitiaan sekolah 

1 2 3 4 

23 Saya melibatkan diri dalam organisasi profesi guru 1 2 3 4 

24 Prosentase  kehadiran saya dalam mengajar tinggi 1 2 3 4 

25 Saya tidak hadir di kelas tepat waktu dalam mengajar 1 2 3 4 

 

 

B. Stres Kerja 

                                                                                       

Bacalah pernyataan berikut dengan cermat, kemudian pilihlah satu alternative jawaban : 

1 = Selalu (Sl) 

2 = Sering (Sr) 

3 = Kadang-Kadang (Kd) 

4 = Tidak Pernah(TP) 

Dengan cara memberi tanda (X) yang menurut Bapak/Ibu paling tepat: 

 

No. Pernyataan 

Skala 

Sl Sr Kd Tp 

1 2 3 4 

1 Saya kecewa pada hubungan yang tidak baik antara 

Kepala Sekolah dan guru di sekolah saya 

1 2 3 4 

2 Kepala Sekolah bertindak kurang adil dalam 

pembagian pekerjaan kepada bawahan 

1 2 3 4 

3 Saya cemas memikirkan pembagian tugas di sekolah 

ini 

1 2 3 4 

4 Jika melihat keberhasilan orang lain, saya 

menemukan banyak kekurangan pada diri saya 

1 2 3 4 

5 Saya resah dengan adanya persaingan diantara rekan 

kerja 

1 2 3 4 

6 Dalam bekerja saya merasa tidak bisa memberikan 

pelayanan kepada siswa dengan baik 

    

7 Peran saya di sekolah ini sering bertentangan satu 

sama lain sehingga membingungkan 

1 2 3 4 

8 Tugas-tugas di sekolah ini tidak dikoordinasikan 

dengan baik sehingga menghambat kegiatan belajar 

mengajar 

1 2 3 4 

9 Saya sering melakukan kesalahan sehingga hasil 

pekerjaan saya tidak baik 

1 2 3 4 

10 Saya mudah marah saat dihadapkan pada masalah 

pekerjaan yang terasa sulit 

1 2 3 4 

11 Saya mudah tersinggung bila rekan kerja menegur 

kesalahan saya  

1 2 3 4 

12 Saya merasa malas bila teringat gaji yang tidak 

mencukupi kebutuhan 

1 2 3 4 

13 Tujuan yang ditetapkan oleh atasam tidak sesuai 

dengan harapan saya 

1 2 3 4 

14 Saya kurang didukung oleh keluarga saya bekerja 1 2 3 4 



© falahyunus.wordpress.com                                                                                                  50 

 

 
hubungan antara stres kerja dan  motivasi kerja dengan kinerja guru  

 

 

 

menjadi guru 

15 Saya akan berhenti dari karir guru 1 2 3 4 

16 Saya tidak mau melibatkan diri dalam menyelesaikan 

masalah di sekolah 

1 2 3 4 

17 Saya malas mengembangkan kompetensi saya  1 2 3 4 

18 Saya tidak suka mengikuti kegiatan-kgiatan yang 

diadakan sekolah 

1 2 3 4 

19 Target sekolah yang saya rasa terlalu tinggi 

memberatkan saya 

1 2 3 4 

20 Tuntutan tugas yang berat ini membuat saya frustasi 1 2 3 4 

21 Saya merasa tertekan dengan  peraturan-peraturan di 

tempat kerja saya 

1 2 3 4 

22 Kelelahan saya tidak cepat hilang ketika saya  sudah 

kembali dari bekerja 

1 2 3 4 

23 Saya merasa keberatan atas tanggung jawab yang 

saya emban 

1 2 3 4 

24 Saya merasa kecewa karena kerja keras saya tidak 

sebanding dengan pendapatan yang saya terima 

1 2 3 4 

25 Saya merasa lelah karena selalu dikejar waktu untuk 

menyelesaikan tugas 

1 2 3 4 

26 Pekerjaan ini terasa membosankan 1 2 3 4 

27 Saya merasa kurang jelas mengenai peran saya di 

sekolah 

1 2 3 4 

28 Tugas-tugas lain saya tidak terjadwal dengan baik 

sehingga saya merasa kelelahan  

1 2 3 4 

29 Kurangnya dukungan rekan kerja pada saya 

mengganggu konsentrasi saya dalam bekerja 

1 2 3 4 

30 Saya merasa putus asa karena sudah lama bekerja 

saya tidak mendapat promosi  

1 2 3 4 

31 Saya merasa putus asa karean saya tidak mempunyai 

kesempatan untuk lebih maju 

1 2 3 4 

32 Prosedur di sekolah ini justru menghambat 

pencapaian target saya dalam mengajar  

1 2 3 4 

33 Tugas yang menanang membuat saya tidak 

bersemangat 

1 2 3 4 

34 Saya tidak mempunyai cukup waktu untuk 

menyelesaikan pekerjaan 

1 2 3 4 

35 Pelatihan yang diberikan oleh sekolah ini tidak 

bermanfaat 

1 2 3 4 

36 Saya tidak puas dengan kedudukan saya saat ini 1 2 3 4 

37 Lingkungan kerja ini membuat saya cepat lelah 1 2 3 4 

38 Saya merasa kecewa karena tidak dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan 

1 2 3 4 

39 Saya kecewa atas hasil penilaian atas kepada saya 1 2 3 4 

40 Di sekolah ini segala sesuatu selalu dimintakan 

persetujuan atas sehingga saya tidak diberi 

kesempatan untuk berpartisiapasi dalam mencapai 

tujuan sekoalah 

1 2 3 4 
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C. Motivasi Guru 

                                                                                       

Bacalah pernyataan berikut dengan cermat, kemudian pilihlah satu alternatif jawaban : 

1 = Sangat Setuju (SS) 

2 = Setuju (S) 

3 = Ragu-Ragu (R) 

4 = Tidak Setuju (TS) 

5 = Sangat Tidak Setuju (STS) 

Dengan cara memberi tanda (X) yang menurut Bapak/Ibu paling tepat: 

 

No. Pernyataan 

Skala 

SS S RR TS STS 

1 2 3 4 5 

1 Saya mencari peluang yag dapat meningkatkan 

kinerja diri saya 

1 2 3 4 5 

2 Saya melaksanakan tugas tepat pada waktunya 1 2 3 4 5 

3 Saya melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh 1 2 3 4 5 

4 Saya melaksanakan tugas apabila ada perintah dari 

Kepala Sekolah 

1 2 3 4 5 

5 Saya melaksanakan tugas dengan baik bila diberi 

penghargaan 

1 2 3 4 5 

6 Saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri 

dengan mengikuti pelatihan-pelatihan 

1 2 3 4 5 

7 Saya menghindari mengikuti pelatihan-pelatihan 1 2 3 4 5 

8 Saya gemar membaca buku untuk menambah 

pengetahuan diri saya 

1 2 3 4 5 

9 Saya beruasaha keras menjadi guru profesional sesuai 

prosedur yang berlaku 

1 2 3 4 5 

10 Saya mengharapkan guru yang berprestasi diberi 

penghargaan 

1 2 3 4 5 

11 Saya bekerja dengan baik atas pemberian 

penghargaan oleh Kepala Sekolah terhadap setiap 

pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan baik 

1 2 3 4 5 

12 Kepala Sekolah memberikan perhatian kepada guru 

untuk maju melalui tugas belajar 

1 2 3 4 5 

13 Kepala Sekolah memberkan perhatian kepada guru 

untuk berkembang melalui diklat 

1 2 3 4 5 

14 Fasilitas kerja yang disediakan oleh sekolah sangat 

mendorong semangat kerja guru 

1 2 3 4 5 

15 Pemberian penghargaan akan mendorong semangat 

kerja guru  

1 2 3 4 5 

16 Pemberian tunjangan akan menurunkan semangat 

kerja guru 

1 2 3 4 5 

17 Dorongan untuk melakukan pekerjaan yang 

menantang sangat kuat di dalam diri saya 

1 2 3 4 5 

18 Dorongan untuk berkompetisi dengan teman-teman 

seprofesi sangat kuat di dalam diri saya 

1 2 3 4 5 

19 Saya bekerja keras agar hasil yang dicapai sesuai 

target yang diinginkan 

1 2 3 4 5 
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20 Kemajuan karier saya miliki mampu memberikan 

rasa harga diri yang tinggi 

1 2 3 4 5 

21 Kemajuan kerja tercapai atas prestasi saya sendiri 1 2 3 4 5 

22 Saya bekerja keras karena ingin mendapat pujian dari 

Kepala Sekolah 

1 2 3 4 5 

23 Saya bekerja keras karena ingin mendapat hadiah dari 

Kepala Sekolah 

1 2 3 4 5 

24 Saya ingin menguasai ketrampilan mengajar lebih 

berbasis Teknologi Informatika yang berguna untuk 

tugas-tugas saya 

1 2 3 4 5 

25 Kepala Sekolah menghargai hasil kerja saya  1 2 3 4 5 

26 Saya bekerja dengan baik untuk mendapatkan 

pengakuan dari masyarakat 

1 2 3 4 5 

27 Saya bekerja dengan baik unyuk mendapatkan 

pengakuan dari Kepala Sekolah 

1 2 3 4 5 

28 Saya bersemangat bekerja Karena Kepala Sekolah 

menghargai hasil kerja saya 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


