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ABSTRAK 

 
Antonia Linggar Pradika, 2017 Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja guru Honorer Sekolah Dasar (SD) 

se – Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. Skripsi. Program Studi 

Manajemen Ekonomi Program S1 Universitas Widy Dharma Klaten. 

Kinerja guru yang berkualitas sangat dibutuhkan oleh 

pendidikan khususnya Sekolah Dasar. Terdapat beberapa faktor yang 

mampu mempengaruhi kinerja guru diantaranya ialah kepuasan dan 

motivasi kerja guru Honorer Sekolah Dasar. 

Penelitian ini bertujuan untuk : (a) menganalisis besarnya 

pengaruh Kepuasan kerja terhadap kinerja guru Honorer Sekolah 

Dasar. (b) menganalisis besarnya pengaruh Motivasi kerja terhadap 

kinerja guru Honorer Sekolah Dasar. (c) menganilisis besarnya 

pengaruh secara simultan antara Kepuasan kerja, Motivasi kerja 

terhadap kinerja guru honorer sekolah dasar. 

Penelitian ini dilakukan terhadap guru honorer sekolah dasar se 

kecamatan Jogonalan. Jenis penelitian kuantitatif. Populasi dalam 

penelitian sebanyak 155 guru. Sampel penelitian sebanyak 100 guru 

honorer. Uji keabsahan data menggunakan uji validitas, reliabilitas, 

uji. Tehnik analisis data menggunakan regresi berganda. Perhitungan 

menggunakan SPSS 19.0 for Windows. 

Hasil analisis regresi tunggal menunjukan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru honorer 

sekolah dasar se kecamatan Jogonalan dengan koefisien determinasi 

sebesar 51,4%. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan kepuasan 

kerja dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja guru honorer sekolah dasar se kecamatan 

Jogonalan dengan koefisien determinasi sebesar 51,4%. 

Disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru honorer 

sekolah dasar se kecamatan Jogonalan. Disarankan kepada kepala 

sekolah dasar se kecamatan Jogonalan agar kinerja guru dapat 

optimal, memberikan rangsangan kepada guru agar berkarya didunia 

pendidikan melalui penghargaan, mengupayakan peningkatan gaji, 

menjaga hubungan dengan semua pihak, kenyamanan, penciptaan 

persaingan yang sehat, penilaian prestasi kerja secara adil, mendorong 

untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Memotivasi untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat  yang relevan sesuai dengan bidangnya. 

 

Kata kunci : Kepuasan Kerja, Motivasi Kerja, Kinerja Guru Honorer. 

 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1. LATAR BELAKANG MASALAH 

 

Keberhasilan pendidikan pada dasarnya terdapat berbagai faktor yang 

antara lain guru, siswa, sarana dan prasarana, lingkungan pendidikan, 

kurikulum. Dari beberapa faktor tersebut, guru dalam kegiatan proses  

pembelajaran di sekolah menempati kedudukan yang sangat penting dan 

tanpa mengabaikan faktor penunjang yang lain, guru sebagai subyek 

pendidikan sangat menentukan keberhasilan pendidikan itu sendiri. Harus 

diakui bahwa guru merupakan faktor utama dalam proses pendidikan. 

Meskipun fasilitas pendidikannya lengkap dan canggih, namun bila tidak 

ditunjang oleh keberadaan guru yang berkualitas, maka mustahil akan 

menimbulkan proses belajar dan pembelajaran yang maksimal. Guru sebagai 

pelaksana pendidikan nasional merupakan faktor kunci keberhasilan 

pendidikan di Indonesia. 

Guru dalam melaksanakan tugas keprofesional berkewajiban sebagai 

berikut : (1) melaksanakan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, (2) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta 

menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran, (3) meningkatkan dan 

mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan 

sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) 

bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis 

kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosial 



ekonomi peserta didik dalam pembelajaran, (5) menjunjung tinggi peraturan 

perundang – undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai – nilai agama dan 

etika, (6) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 

Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri, tetapi 

berhubungan dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dipengaruhi oleh 

ketrampilan, kemampuan dan sifat – sifat individu. Oleh karena itu, menurut 

model partner – lawyer (Donnelly, Gibson and Invancevic: 1994),  kinerja 

individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor – faktor : (1) harapan 

mengenai imbalan, (2) dorongan (motivasi), (3) kemampuan, kebutuhan dan 

sifat, (4) persepsi terhadap tugas, (5) imbalan internal dan eksternal, (6) 

persepsi terhadap tingkat imbalan dan kepuasan kerja. (Mangkuprawira, 2007 

: 2) 

Menurut Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Th. 2003; pasal 8) 

yang tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang berisi “ Masyarakat berhak 

berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan”, maka semakin kuatlah alasan pemerintah dalam 

melibatkan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan lembaga 

pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 

Motivasi kerja merupakan faktor penting yang mempengaruhi kinerja 

guru. Motivasi kerja yang dimaksud adalah suatu dorongan mental yang 

muncul dari dalam dan luar diri guru untuk melaksanakan tugas. Duncan 

dalam Uno (2007 :87) mengemukakan motivasi kerja berkaitan dengan 

dorongan yang muncul dari diri seseorang untuk melakukan tugas secara 



keseluruhan berdasarkan tanggungjawab masing – masing. Diduga guru yang 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi maka akan menghasilkan kinerja yang 

tinggi pula.  

Kepuasan kerja pada dasarnya tergantung pada apa yang diinginkan 

seseorang dari pekerjaanya dan apa yang mereka peroleh. Orang yang paling 

banyak tidak merasa puas adalah mereka yang mempunyai keinginan yang 

paling banyak, namun mendapat yang sedikit, sedangkan yang paling puas 

adalah orang yang menginginkan banyak dan mendapatkannya. Keith Davis, 

Wexley, dan Yuki dalam Mangkunegara (2008:117) mengungkapkan aspek – 

aspek perasaan yang berhubungan dengan pekerjaan seperti upah, atau gaji 

yang diterima, kesempatan pengembangan karier, hubungan dengan pegawai 

lainnya, penempatan kerja, jenis pekerjaan, mutu pengawasan, struktur 

organisasi. Kepuasan kerja berkaitan dengan lima dimensi inti dari 

karakteristik pekerjaan yaitu: keanekaragaman keterampilan, identitas tugas, 

keberartian tugas,  otonomi dan umpan balik, menurut Hackman dan Oldman 

dalam Panggabean (2004 : 132). 

Guru Honorer yang bekerja di lingkungan Departemen Pendidikan 

Nasional, ditepatkan di sekolah – sekolah baik negeri maupun swasta yang 

masih kekurangan guru. Guru honorer sampai saat ini belum memiliki standar 

gaji yang menitikberatkan pada bobot jam pelajaran, tingkatan jabatan, dan 

tanggung jawab masa depan siswanya, apalagi untuk guru yang mengajar di 

Sekolah Dasar (SD), sehingga hal ini mempengaruhi kinerja guru honorer. 



Kinerja guru honorer yang bekerja melebihi dari imbalan yang mereka 

terima. Dengan kata lain, insentif atau gaji yang mereka terima tidak 

sebanding dengan pekerjaan yang mereka laksanakan dan tanggung jawab 

yang mereka terima terhadap masa depan siswanya, berhasil atau tidaknya 

menyelesaikan program pendidikan di sekolah untuk melanjutkan ke tingkat 

lebih tinggi bergantung pada kapabilitas guru SD.  

Penilaian kinerja guru honorer belum perlu dilakukan, dikarenakan 

sekolah belum mampu memberikan gaji yang sesuai dengan kinerjanya, 

sehingga jika dilakukan penilaian kinerja pada guru honorer takut guru yang 

bersangkutan tersinggung. Tetapi pada dasarnya dasarnya sebenarnya kinerja 

guru honorer ingin dinilai kinerjanya, untuk mengetahui seberapa besar 

kinerja yang selama ini guru honorer lakukan, sehingga dapat terus 

memperbaiki kekurangan - kekurangannya. Fenomena ini menunjukkan 

bahwa kinerja guru masih rendah. Permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut - 

larut agar masalah pendidikan dapat teratasi sehingga kualitas pendidikan di 

Indonesia akan beranjak ke arah yang lebih baik sehingga mampu bersaing di 

tingkat internasional. Perlu dicari jalan keluar untuk memperbaiki kualitas 

kinerja guru. 

Guru honorer tidak mendapatkan fasilitas layaknya yang diberikan pada 

guru tetap (PNS), disamping hal tersebut belum mendapatkan kepastian akan 

masa depannya bagi guru honorer. Guru honorer tidak mengetahui apakah 

akan diangkat menjadi guru tetap atau sebagai guru honorer selamanya. 

Bahkan jika sekolah tidak membutuhkan jasanya lagi, guru honorer dapat 



kehilangan pekerjaannya. Motivasi kerja guru honorer akan rendah jika 

penghasilan yang didapatkannya tidak sesuai dengan apa yang dikerjakannya, 

tetapi bukan hanya imbalan saja yang dapat menyebabkan motivasi kerja guru 

honorer faktor - faktor lain juga dapat menyebabkannya. Tidak sesuai dengan 

apa yang dikerjakannya, tetapi bukan hanya imbalan saja yang dapat 

menyebabkan motivasi kerja guru honorer faktor - faktor lain juga dapat 

menyebabkannya.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bermaksud menjawab 

permasalahan mengenai kinerja guru honorer dengan judul “Pengaruh 

Kepuasan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Honorer Sekolah 

Dasar ( SD ) se – Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten” 

 

2. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pemilihan judul yang dilakukan penulis seperti yang tercantum dalam 

skripsi ini didasari oleh alasan : 

a. Alasan Objektif 

Penulis ingin mengetahui kinerja guru honorer SD karena merupakan 

variabel penting dan strategis dalam mendukung kegiatan belajar – 

mengajar di sekolah. 

b. Alasan subyektif 

1) Penulis ingin memberitahu dan memberi informasi kepada publik 

mengenai kinerja guru honerer. 

2) Untuk menghemat biaya, tenaga karena penulis mempunyai saudara 

yang bekerja Sebagai Guru Honorer SD. 



3. PENEGASAN JUDUL 

Dalam rangka menghindari perbedaan persepsi atau penafsiran terhadap 

variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini 

disampaikan penegasan terhadap variabel – variabel yang terdapat dalam 

judul penelitian ini. 

a.  Kinerja Guru 

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan sesorang secara 

keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target atau sasaran kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Jika dilihat dari asal katanya kata kinerja adalah 

terjemahan dari kata performance, yang menurut The Scribner – Bantam 

English Dictionary, terbitan Amerika Serikat dan Canada (1979). Berasal 

dari kata to perform dengan beberapa entries yaitu :  (1) melakukan , 

menjalankan, melaksanakan ( to do carry out, execute), (2) memenuhi atau 

melaksanakan kewajiban suatu niat (to discharge of full fill), (3) 

melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab tanggung jawab ( to 

execute or complete an understaking), dan (4) melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh seseorang (to do what is expecred of a person). 

 

b. Kepuasan  

Kepuasan merupakan bentuk perasaaan seseorang terhadap pekerjaanya, 

situasi kerja dan hubungan rekan kerja. Dengan demikian kepuasan kerja 



merupakan sesuatu yang penting untuk dimiliki oleh seorang karyawan, 

dimana mereka dapat berinteraksi dengan lingkungan kerja sehingga 

pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik dan sesaui dengan tujuan instansi 

terkait. Menurut Wilson Bangun dalam (2012 : 328) “ kepuasan kerja ( job 

satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan bagaimana para pegawai memandang pekerjaan mereka. 

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. 

 

c.  Motivasi  

Motivasi berasal dari motive atau bahasa latinnya movere, yang berarti 

“mengarahkan”. Liang Gie mendifinisikan dalam bukunya Robbin (2006: 

147) motive atau dorongan adalah suatu dorongan yang menjadi pangkal 

seseorang melakukan sesuatu atau bekerja. Seseorang yang sangat 

termotivasi, yaitu orang yang melaksanakan upaya substansial, guna 

menunjang tujuan – tujuan produksi unit kerjanya, dan organisasi dimana 

ia bekerja. Sesorang yang tidak termotivasi, hanya memberikan upaya 

minimum dalam bekerja. 

 

4. BATASAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, serta untuk 

menghindari perluasan permasalahan yang akan diteliti, maka dengan 

keterbatasan yang ada, peneliti membatasi pokok – pokok permasalahan dan 

objek dalam penelitian ini. Peneliti hanya menguji faktor - faktor kepuasan 



kerja, motivasi kerja terhadap kinerja pada guru honorer Sekolah Dasar (SD) 

se – Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten. 

 

5. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, pertanyaan penelitian yang diajukan dalam 

penelitian ini yaitu : 

a. Apakah kepuasan kerja berpangaruh terhadap kinerja Guru Honorer 

Sekolah Dasar (SD) se – Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten? 

b. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja Guru Honorer 

Sekolah Dasar (SD) se – Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten? 

c. Apakah kepuasan kerja dan motivasi kerja sama - sama berpengaruh 

terhadap Guru Honorer Sekolah Dasar (SD) se – Kecamatan Jogonalan 

Kabupaten Klaten? 

6. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah disebutkan, penelitian ini 

bertujuan untuk menggali lebih lanjut dan memberikan informasi secara 

empiris tentang seberapa besar pengaruh: 

a.  Kepuasan kerja terhadap kinerja guru honorer. 

b. Motivasi kerja terhadap kinerja guru honorer. 

c. Kepuasan kerja dan motivasi kerja secara bersama - sama terhadap  

kinerja guru honorer. 

 

 



7. MANFAAT PENELITIAN 

a. Bagi penulis 

Sebagai salah satu sarana untuk menerapkan teori – teori ilmu yang telah 

didapat di bangku perkuliahan dengan permasalahan yang terjadi 

sebenarnya dilapangan. Memberi dan menambah wawasan dan pengetahuan 

bagi peneliti. 

b. Bagi Instansi  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi instansi dalam upaya 

meningkatkan kinerja pegawai. 

c. Bagi Akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan 

pengaplikasikan ilmu pengetahuan khususnya terhadap ilmu Manajemen 

Sumber Daya Manusia serta dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya  menegenai tema yang sama. 

 

8. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian sesuai dengan 

judul yang penulis maksud, perlu kiranya penulis menyusun sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

 

 

 



BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi Tentang Latar Belakang Belakang, Alasan Pemilihan Judul, Batasan 

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II : TIINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang Pengertian Sumber Daya Manusia, Pengertian Manajemen 

sumber Daya Manusia, Pengertian Kinerja, Pengertian Kepuasan, Pengertian 

Motivasi, penelitian terdahulu, Kerangka Berfikir, Hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Metode Penelitian, Tempat Dan Waktu Penelitian, Jenis Dan Sumber Data, 

Populasi Dan Sampel, Variabel Penelitian, Metode Pengumpulan Data, 

Tehnik Analisis Data, Gambaran Umum Obyek Penelitian. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam hal ini penulis menyajikan hasil penelitian yang dilengkapi dengan 

tabel. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, 

mengintreprestasikan penemuan secara logis. 

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini dipaparkan dari hasil pembahasan yang dilakukan pada bab – 

bab diatas, kemudian memberikan saran yang diharapkan dapat dimanfaatkan 

oleh instansi yang diteliti. 

 

 

 

 



BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh kepuasan dan 

motivasi kerja terhadap guru honorer sekolah dasar se Kecamatan Joggonalan 

kabupaten Klaten dapat disimpulakn sebagai berikut: 

a. Berdasarkan hasil regresi linier berganda dihasilkan persamaan linier 

berganda yaitu : Y = 7,564 + 0,367 X1 + 0,425X2. Menunjukkan bahwa 

variabel yang terdiri dari kepuasan kerja dan motivasi kerja yang 

berpengaruh signifikan adalah pada variabel Motivasi kerja sebesar 0,425 

satuan, dan kepuasan sebesar 0,367 satuan dengan asumsi variabel bebas 

sama dengan nol. Sehingga jika dinaikan satu satuan maka motivasi akan 

meningkat sebesar 0,425 satuan dan 0,0367 untuk kepuasan kerja. 

b. Dari hasil pengujian F dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh 

signifikan antara kepuasan kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja guru 

honorer sekolah dasar se kecamatan Jogonalan kabupaten Klaten secara 

bersama – sama, karena Fhitung  53,375  >   Ftabel 3,09. 

c. Koefisien determinan ( Adjusted R Squere ) sebesar 0,514 atau 51,4%. 

Koefisien determian ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase 

variabel bebas Kepuasan kerja (X1) dan Motivasi kerja (X2) terhadap kinerja 

guru honorer (Y), dan besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat dalam penelitian ini adalah 51,4 % sedangkan sisanya yaitu 48,6% 

dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. 

d. Dari hasil uji t dapat diketahui bahwa: 



1) Terdapat pengaruh signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

guru honorer sekolah dasar se – kecamatan Jogonalan kabupaten 

klaten, karena thitung = 4,422  >  ttabel 1,984. Sehingga Ha berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja guru 

honorer. 

2) Terdapat pengaruh signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja 

guru honorer sekolah dasar se – kecamatan Joggonalan kabupaten 

klaten, karena thitung = 5,121  >  ttabel 1,984. Sehingga Ha berbunyi ada 

pengaruh yang signifikan dari motivasi kerja terhadap kinerja guru 

honorer. 

 

2. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut. 

a. Pihak Kepala Sekolah Dasar se – Kecamatan Jogonalan sebaiknya lebih 

meningkatkan kepuasan kerja guru honorer, hal ini karena kepuasan kerja 

dari hasil analisis sebagian besar masih dalam kategori sedang. Hal 

tersebut penting karena semakin puas guru honorer akan pekerjaan yang 

di tekuni, maka akan mampu meningkatkan kinerja guru honorer. Kepala 

sekolah supaya memperhatikan sikap guru terhadap pekerjaan dalam 

bekerja, gaji guru, insentif dan bonus yang didapatkan, perkembangan 

karir, dan hubungan dengan rekan kerja, serta hubungan dengan 

pimpinan atau atasan. Selain itu indikator kepuasan kerja yang paling 



rendah adalah indikator pengawasan, untuk itu supaya kepala sekolah 

dapat meningkatkan pengawasan melalui perhatian dan hubungan yang 

baik dari kepala sekolah kepada guru honorer. 

b. Pihak Kepala Sekolah Dasar se – Kecamatan Jogonalan sebaiknya juga 

lebih meningkatkan motivasi kerja guru honorer, hal ini karena motivasi 

kerja dari hasil analisis sebagian besar masih dalam kategori sedang. 

Kepala sekolah supaya memperhatikan kebutuhan guru yang terdiri dari 

kebutuhan mempertahankan hidup, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan 

sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan prestasi, kebutuhan dalam 

mengektualisasikan diri di sekolah. Indikator motivasi kerja yang paling 

rendah adalah indikator kebutuhan mempertahankan hidup, untuk itu 

perlunya pemenuhan kebutuhan seperti kebutuhan makan, minum, 

perumahan, udara, dan sebagainya tercukupi, serta kebutuhan akan 

kebebasan dari ancaman yakni merasa aman dari ancaman kecelakaan dan 

keselamatan dalam melaksanakan pekerjaan, kebutuhan sosial, teman, 

afiliasi, interaksi, dicintai dan mencintai, serta diterima dalam pergaulan 

kelompok pekerja dan masyarakat lingkungannya, kebutuhan akan 

penghargaan dirinya serta mengatualisasikan dirinya sehingga dapat 

diterima dilingkungan sosialnya, maka akan mendorong guru honorer 

berkerja optimal. 

c. Bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

meneliti faktor lain yang dapat memengaruhi kinerja guru honorer. Selain 



itu, peneliti selanjutnya dapat menganalisis faktor lain yang memberikan 

kontribusi terhadap kinerja guru. 
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