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PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

DI SMP NEGERI 6 TANJUNGPINANG 

 

Dewi Sartika/ 110563201019/ Ilmu Administrasi Negara 

ABSTRAK 

Di suatu instansi baik itu instansi pemerintah maupun instansi swasta 

sangat memerlukan seorang pemimpin, dimana maksud dari pemimpin itu sendiri 

adalah seseorang memiliki karismatik yang dapat mempengaruhi bawahannya 

untuk melakukan kerja sama demi mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

bersama. Di instansi pemerintah yaitu lembaga sekolah, dimana Kepala Sekolah 

harus bisa memotivasi bawahannya, karena motivasi merupakan kunci utama 

untuk menghasilkan kinerja pegawai yang baik dan berkualitas. Motivasi ini bisa 

berupa memberi penghargaan kepada pegawai yang berprestasi dan disiplin guna 

untuk menunjang kualitas kerja pegawai yang lebih baik lagi. 

Tujuan penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mengetahui dan 

membuktikan apakah motivasi kerja sangat berpengaruh dalam kinerja. Untuk 

motivasi kerja mempunyai beberapa dimensi yaitu kebutuhan, desain pekerjaan, 

kepuasan, keadilan dan harapan. Sedangkan kinerja pegawai mempunyai beberapa 

dimensi yaitu kuantitas, kualitas dan waktu kerja. 

Penelitian ini bersifat assosiatif yaitu penelitian mencari hubungan atau 

pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Populasi dan sampel dalam 

penelitian ini yaitu seluruh pegawai SMP Negeri 6 Tanjungpinang yang berjumlah 

39 orang, dengan menggunakan teknik sampel jenuh. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada variabel motivasi kerja yang 

diberikan dikategorikan tinggi. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi 

keseluruhan indikator variabel motivasi kerja. Pada variabel kinerja yang 

diberikan dikategorikan tinggi. Hasil tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi 

keseluruhan indikator variabel kinerja dan berdasarkan hasil uji statistik 

menggunakan program SPSS Versi 21 for windows  maka antara motivasi kerja 

dengan kinerja pegawai di SMP Negeri 6 Tanjungpinang memiliki pengaruh, 

dimana Ho ditolak dan Ha diterima, dikarenakan  Fhitung > Ftabel yaitu 5,608 > 4,11, 

maka terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y 

Adapun saran yang diberikan kepada SMP Negeri 6 Tanjungpinang adalah 

Sebagai seorang pemimpin jangan bosan-bosan memberikan motivasi  kerja 

terhadap para pegawainya. Hal ini bertujuan agar pegawai akan lebih semangat 

dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu sebagai seorang pegawai 

mempertahankan bahkan lebih berkrativitas dan berinovasi dalam menumbuh 

kembangkan suatu kinerja dan sebagai makhluk sosial selalu mengingatkan satu 

sama lain. Hal ini dikarenakan supaya terjalin hubungan dan tidak terjadi 

kesalahpahaman antara satu dengan yang lain.  

 

Kata Kunci: Motivasi, Kerja, Kinerja, Pegawai 
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PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

DI SMP NEGERI 6 TANJUNGPINANG 

 

Dewi Sartika/ 110563201019/ Ilmu Administrasi Negara 

ABSTRACT 

In an agency that both government and private agencies are in need of a 

leader, where the intention of the leader himself is someone with charismatic 

person  that may affect subordinate to cooperate in order to achieve the purpose 

that were set together. In government agencies such as school institutions, where 

the head master should be able to motivate subordinates, because motivation is 

the key to generating good employee performance and quality. This motivation 

can be a  form of reward to employees who excel and discipline in order to 

support the work quality of employees more better. 

The purpose of this research is basically to determine and prove whether 

the work motivation is very influential in performance. For work motivation has 

several dimensions, namely need, job design, statisfaction, equity and expectation. 

While the employee's performance has several dimensions, that is quantity, 

quality and work time. 

This research is associatively which is  looking for a relationship or 

influence of one variable to another variable. Population and sample in this 

research is that all employees of SMP Negeri 6 Tanjungpinang, a total of 39 

people, using sampling techniques saturated. 

The conclusion from this study is the work motivation variable given high 

categorized. The results obtained based on the overall indicator recapitulation of 

work motivation. In the performance of a given variable categorized as high. 

These results are obtained based on the recapitulation of the overall indicator of 

performance variables and based on the statistical test using SPSS version 21 for 

windows then between work motivation and performance of employees in SMP 6 

Tanjungpinang have influence, where Ho is rejected and Ha accepted, because 

Fhitung> Ftable is 5.608> 4.11, then there is influence between variables X and Y 

The advice given to the SMP Negeri 6 Tanjungpinang is As a leader do not 

tire of working to motivate employees. It is intended that employees will be more 

enthusiasm in carrying out their duties. In addition, as an employee retains even 

more berkrativitas cultivate and innovate in a performance and as social beings 

always remind each other. This is because so intertwined relationships and 

misunderstandings between each other. 

 

 

 

Keywords: Motivation, Work, Performance, Employee 
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PENDAHULUAN 

Kota Tanjungpinang merupakan ibu kota dari Provinsi Kepulauan 

Riau. Letak posisinya yang berdekatan langsung dengan Singapura dan 

Malaysia serta berdampingan dengan pusat pertumbuhan industri Batam, 

sehingga menjadikan Tanjungpinang terus berbenah diri mengembangkan 

berbagai sektor, salah satunya yaitu sektor pendidikan. 

Berbicara tentang sektor pendidikan, sudah tentu kita akan berbicara 

tentang sekolah. Wahjosumidjo (2005: 81) mengatakan bahwa : 

“Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat 

kompleks karena sekolah sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat 

berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling 

menentukan. Sedangkan sifat unik, menunjukkan bahwa sekolah sebagai 

organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-

organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakter 

tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar dan tempat 

terselenggaranya pembudayaan kehidupan umat manusia”. 

 

Proses pendidikan berdampak pada kualitas yang diperoleh, dimana 

kualitas tersebut sulit diukur sebagaimana Gaffar (1987) mengatakan bahwa 

kualitas pendidikan amat sulit diberi batasan, karena kualitas adalah derajat 

mutu atas dasar standar tertentu. Dalam proses pendidikan hubungan timbal 

balik antara pendidik dengan anak didik berkelanjutan ke arah tujuan yang 

hendak diwujudkan bersama yaitu tujuan pendidikan atau tujuan proses belajar 

mengajar dengan hasil yang berkualitas (Sagala, 2008: 15). 

Instansi atau lembaga sekolah harus mempunyai kinerja yang baik, 

dimana kinerja akan menetukan bagus atau tidaknya suatu instasi atau 

lembaga sekolah  tersebut. Instansi atau lembaga sekolah adalah suatu wadah 

untuk meraih ilmu pengetahuan dan tempat untuk mengubah sikap dan nilai-
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nilai yang lebih baik. Instansi atau lembaga sekolah yang memiliki akreditasi 

A tentu akan menjadi rebutan para siswa dan orang tua siswa. Sehingga terjadi 

kesenjangan sosial antara lembaga sekolah satu dengan lembaga sekolah 

lainnya. Alhasil, lembaga sekolah yang mendapat akreditasi A, akan menjadi 

motivasi bagi lembaga sekolah lainnya. Hal ini menjadi suatu cambuk bagi 

para pegawai sekolah untuk terus meningkatkan mutu atau kualitas sekolah 

lebih baik lagi. 

Untuk memperoleh mutu atau kualitas lembaga sekolah  yang baik, 

tentu dalam hal ini para pegawai atau staf-staf termasuk guru harus lebih 

meningkatkan kembali kinerja agar memperoleh nilai yang baik pula.  

Dengan demikian lembaga sekolah tentunya membutuhkan sosok 

seorang pemimpin atau yang biasanya disebut dengan kepala sekolah yang 

berkualitas. Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin berperan dalam 

memberikan pengaruh, bimbingan, menuntun dan mengarahkan para pegawai 

untuk dapat meningkatkan kualitas sekolah dengan berbagai upaya untuk 

memajukan lembaga sekolah yang sedang diembankannya agar lembaga 

sekolah mendapatkan akreditasi yang baik dan menjadi sekolah favorit 

dipandangan masyarakat umum. 

Pemimpin (Kepala sekolah) harus bisa memberi motivasi dan 

semangat kepada para pegawainya, seperti memberikan bonus atau reward 

baik itu berbentuk pujian ataupun dalam bentuk materi, hal ini dilakukan 

untuk  meningkatkan semangat kerja dari para pegawainya.  
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Kinerja pegawai pada dasarnya merupakan hasil suatu kemapuan yang 

dimiliki pegawai dalam memadukan perasaan, pikiran dan tingkah lakunya, 

sehingga mampu mengadaptasikan dirinya dalam berbagai lingkungan yang 

senantiasa berubah secara dinamis dan mampu memenuhi kebutuhan serta 

menghadapi masalah-masalah yang dihadapi melalui langkah-langkah yang 

tepat dan cepat.  

Berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa SMP Negeri 6 

Tanjungpinang ini dahulunya sekolah tidak favorit akan tetapi dengan seiring 

berjalanya waktu, hari bertukar hari, bulan bertukar bulan dan tahun bertukar 

tahun maka berganti pula Kepala Sekolah, dengan bergantinya Kepala 

Sekolah, maka tentulah prinsip kepemimpinannya berbeda pula dan sehingga 

menjadikan sekolah ini tidak menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat. 

Dari fenomena di atas, maka penulis merasa perlu untuk meneliti lebih 

dalam mengenai “Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang”. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan 

penelitian yang lebih mendalam supaya mendapat jawaban yang jelas. Seperti 

yang telah dijelaskan dilatar belakang bahwa untuk meningkatkan kinerja 

Pegawai sangat dibutuhkan motivasi.  

Pada umumnya pemimpin (Kepala sekolah) sebagai pembuat 

keputusan harus bisa memotivasi bawahannya, sehingga apa yang menjadi 
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keputusan pemimpin (Kepala sekolah) dapat dikerjakan bawahan dengan baik 

sehingga dapat mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.  

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan 

yaitu “Seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai 

di SMP Negeri 6 Tanjungpinang”. 

Tujuan  Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu: 

1. Untuk mengetahui motivasi kerja di SMP Negeri 6 Tanjungpinang. 

2. Untuk mengetahui kinerja pegawai di SMP Negeri 6 Tanjungpinang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja dan kinerja pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang. 

Adapun Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik dalam  

menyelesaikan program sarjana S-1 pada jurusan Ilmu Administrasi 

Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Maritim Raja 

Ali Haji Tanjungpinang, Kepulauan Riau.  

2. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat dan dapat 

digunakan sebagai pedoman, bahan pertimbangan, dan arahan untuk 

masa sekarang dan masa yang akan datang. 

3. Sebagai kontribusi bagi para pegawai SMP Negeri 6 Tanjungpinang 

dalam upaya meningkatkan motivasi kerja dan kinerja pegawai. 
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Konsep Teoritis 

Untuk mendukung pembahasan mengenai motivasi kerja di SMP 

Negeri 6 Tanjungpinang maka, sangat diperlukan konsep teori yang bekenaan 

dengan pembahasan mengenai motivasi kerja  dan kinerja pegawai.  

Motivasi Kerja 

Muchlas (2005:181) menyatakan bahwa motivasi adalah hasil interaksi 

antara individu dengan situasinya.  Sementara motivasi menurut Hasibuan 

(2005:39) adalah motivasi yang diberikan kepada bawahan itu terdiri dari 

motif, harapan dan insentif atau imbalan. Dengan demikian, motivasi kerja 

akan semakin meningkat jika pemimpin terus berupaya memberikan dorongan 

dan arahan, dimana motivasi itu merupakan fungsi kepemimpinan dalam suatu 

lembaga pendidikan. 

Selanjutnya menurut Robert Kreiner dan Angelo Kinicki dalam 

Wibowo (2011:391) untuk meningkatkan kegairahan pegawai tentu melalui 

motivasi yang tinggi, motivasi itu dapat diperoleh melalui:  

1.  Kebutuhan (Needs) adalah hasrat atau keinginan yang akan dicapai 

oleh pegawai. 

2. Desain Pekerjaan (Job Design) adalah mengubah proses pekerjaan 

spesifik untuk meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja. 

3. Kepuasan (Satisfaction) adalah respon bersifat mempengaruhi terhadap 

berbagai segi pekerjaan seseorang. 

4. Keadilan (Equity) adalah model motivasi yang menjelaskan bagaimana 

orang mengejar kejujuran dan keadilan dalam petukaran soisal, atau 

hubungan memberi dan menerima. 

5.  Harapan (Expectation) dan tujuan adalah  hasrat individu untuk 

menjadi lebih baik. 
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Kinerja Pegawai 

Miner dalam Sutrisno (2010:170) menyatakan bahwa kinerja adalah 

bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai 

dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya.  Soeprihanto (2001:7) 

berpendapat bahwa  kinerja pegawai adalah suatu sistem yang digunakan 

untuk menilai dan mengetahui apakah seorang pegawai telah melaksanakan 

pekrjaannya masing-masing secara keseluruhan. 

Menurut Mustopadidjaja (1999:3) kinerja adalah gambaran mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau 

kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.  

Selanjutnya Cormick dan Tiffin dalam Sutrisno (2010:172) 

mengemukakan kinerja adalah kuantitas, kualitas, dan waktu yang, 

menjalankan tugas. Selanjutnya Simamora (2003:45) kinerja adalah ukuran 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai misinya. Dalam Organisasi 

pelayanan publik kinerja dapat diukur dari dua aspek kepuasan dari 

masyarakat sebagai umpan balik untuk pengukuran kinerja. 

Miner dalam Sutrisno (2010:172) mengemukakan secara umum dapat 

dinyatakan tiga aspek dari kinerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Kuantitas adalah hasil yang dapat dihitung sejauh mana seseorang 

dapat berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan pekerjaan. 

2. Kualitas adalah sesuatu yang dihasilkan (baik atau tidaknya) serta 

mencerminkan tingkat kepuasan dengan seberapa baik penyelesaian 

pekerjaan. 

3. Waktu kerja atau ketepatan waktu adalah sesuai tidaknya dengan 

waktu yang direncanakan dalam penyelesaian kerja. 
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Metode Penelitian 

Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan bersifat asosiatif, yaitu penelitian mencari 

hubungan  atau pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Data 

yang diperoleh diklasifikasikan menurut permasalahan secara deskriptif 

kuantitatif dengan menggunakan teknik non probality sampling yaitu sampling 

jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012: 96).   

Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Tanjungpinang  yang berada 

di jalan Arief Rahman Hakim No. 02 dan alasan penulis untuk melakukan 

penelitian dikarena ingin mengetahui motivasi kerja dan kinerja pegawai, 

selain itu sesuai dengan gejala-gejala yang ada di latar belakang, selain itu 

juga karena belum ada yang meneliti di lokasi tersebut. 

 Populasi dan Sampel 

a) Populasi  

Merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyektif atau subjektif 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2000:57). Jadi dalam hal ini penulis mengambil seluruh jumlah Pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang sebagai responden yang berjumlah 39 

orang. 
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b) Sampel  

Sampel merupakan sebagian individu yang diselidiki dari keseluruhan 

individu penelitian (Narbuko dan Achmadi, 2009:107). Adapun sampel 

yang penulis ambil adalah sebagian dari populasi yang sudah disebutkan 

penulis yaitu berjumlah 39 orang. 

Jenis Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu: 

a) Data Primer yaitu data yang diperoleh lansung dari objek yang 

akan diteliti (responden). 

b) Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi 

tertentu (Suyanto dan Sutinah, 2008:55-56). 

Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Adapun teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian ini, penulis 

mengguna teknik atau alat sebagai berikut: 

1) Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara member seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2013:142).  

2) Observasi 

Cartwright dan Cartwright mendefenisikan observasi sebagai suatu proses 

melihat, mengamati perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu 

(Herdiansyah, 2010:131). 
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Teknik Analisis Data 

Dalam rangka analisis data penulis terlebih dahulu mengumpulkan 

data yang diperlukan dalam penelitian ini, baik data primer maupun skunder. 

Analisis ini memakai kuantitatif dengan menggunakan statistical product and 

service solution (SPSS) 21 for windows. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini menggunakan tahap-tahap sebagai berikut: 

a) Uji Validitas 

Uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap 

isi dalam suatu instrument, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan 

instrument yang digunakan dalam suatu penelitian. Suatu instrument yang 

valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrument yang kurang valid 

berarti memiliki validitas rendah. Untuk mengetahui apakah kuisioner yang 

digunakan valid atau tidak, maka r yang diperoleh (r hitung) dikonsultasikan 

dengan (r tabel) maka instrument dikatakan valid, dan apabila rhitung > rtabel 

maka instrument dikatakan tidak valid. Adapun rumus dari validitas yaitu: 

b) Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur yang mengukur kuisioner yang merupakan 

alat pengukuran konstruk atau variabel, suatu kuisioner dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu kewaktu.  

Menurut Siregar (2013: 55) mengatakan reliabilitas adalah untuk 

mengetahui sejauh mana hasil penukuran tetap konsisten, apabila dilakukan 

pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan 
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menggunakan alat pengukur yang sama pula. Instrument yang baik tidak akan 

bersifat tendesius atau mengarahkan responden untukmemilih jawaban-

jawaban tertentu. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya maka penulis 

menggunakan metode alpha cronbach. 

Siregar (2013:56-57) juga memperjelas bahwa hasil yang diperoleh 

dari pengujian reliabilitas dengan teknik Cronbach’s alpha ini juga 

mengunakan internal consistency reliability dengan metode Cronbach’s alpha 

di mana kriteria suatu instrumen dikatakan reliable jika koefisiensi reliabilitas 

(r11) > 0,6 nilainya maka data yang dikumpulkan semakin dapat dipercaya. 

c) Koefesien Korelasi 

 

Untuk menghitung hubungan antar dua variabel yang saling 

berhubungan dan mempengaaruhi antara varaiabel motivasi kerja dan kinerja 

pegawai. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus product moment sebagai 

berikut: 

 

 

 

Keterangan:  

X      : Skor variabel (jawaban responden) 

Y      : Skor total dari variabel (jawaban responden) 

n       : Jumlah responden 

∑      : Jumlah keseluruhan variabel 

Kriteria kuesioner (instrumen penelitian) valid atau tidak valid, yakni: 

     

                      n(∑XY) – (∑X)(∑Y) 

r hitung  =  

              √ [n(∑X
2
)– (∑X)

2
][n(∑Y

2
) – (∑Y)

2
] 
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a. Jika r hitung > r tabel, maka butir soal disebut valid. 

b. Jika r hitung < r tabel, maka butir soal disebut tidak valid 

d) Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi  (KD) adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh 

sebuah variabel X terhadap variabel Y. Adapun untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di SMP 

Negeri 6 Tanjungpinang, maka menggunakan 2 (dua cara) yaitu SPSS 21 for 

windows (Model Summary) dan perhitungan koefisien determinan. Adapun 

rumus dari koefisien determinan yaitu: 

Kd = r
2 

x 100% 

Adapun untuk menentukan nilai t yaitu dengan rumus: 

t =
  √   

√  ( ) 
 

keterangan:  

r = Koefesien korelasi antara variable x dengan variable Y dari data yang 

diamati, derajat kebebasan (dk) n-2 

n = Jumlah responden 

e) Regresi Sederhana 

Menurut Siregar (2013: 284) regresi sederahan merupakan suatu alat 

yang digunkan dalam memprediksi permintaan di massa akan datang 

berdasarkan data massa lalu atau untuk mengetahui pengaruh suatu variabel 

bebas (independent) terhadap satu variabel tak bebas (dependent). Persamaan 

regresi dirumuskan:  
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 =   + b.X 

Keterangan: 

Y = Subjek variabel terikat yang diproyeksikan  

X = Variabel bebas yang mempunyai nilai tertentu untuk diprediksikan 

a  = Nilai konstanta harga  

      b = koefisien arah regresi 

  
  ∑     ∑   ∑  

  ∑     (∑ )  
                         

  ∑      ∑   

  
 

 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Sekolah Menengah pertama atau SMP Negeri 6 Tanjungpinang 

beralamat di jalan Arif Rahman Hakim No.02 Kecamatan Tanjung Ayun Sakti 

kota Tanjungpinang, SMP Negeri 6 Tanjungpinang mempunyai letak yang 

sangat sterategis penghubung antara kota dan pesisir, sehingga siswa yang 

masuk di SMP Negeri 6 Tanjungpinang  mempunyai latar belakang kehidupan 

ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda serta dekat dengan perumnas, dan 

berdampingan dengan akademi kesehatan, pusat pembelanjaan, dan 

puskesmas. 

Sekolah Menegah Pertama yaitu SMP Negeri 6 Tanjungpinang ini 

mempunyai 30 orang guru dengan kualifikasi pendidikan S2  2 orang S1 30 

orang DIII 2 orang, 7 orang staf tata usaha dengan kualifikasi pendidikan 

SMA 5 orang,  1 orang pesuruh sekolah, dan 1 orang security atau keamanan. 

Sekolah ini memiliki siswa  sebanyak 600 siswa yang diberi tiga tingkatan 
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kelas dan mempunyai 18 rombongan belajar yang setiap rombongan belajar 

terdiri 30-40 siswa. 

ANALISA DATA 

A. Analisa Data Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang 

Penelitian ini terdapat dua (2) variabel yaitu variabel independen 

(bebas) berupa motivasi kerja dengan lambang variabel X, dan variabel 

dependen (terikat) berupa kinerja pegawai dengan lambang Y. 

Variabel X yaitu motivasi kerja merupakan dorongan yang diberikan 

pemimpin untuk menggairahkan semangat pegawainya untuk mencapai hasil 

kerja yang baik dan terlaksananya tujuan yang diinginkan. Motivasi kerja ini 

adalah tugas dari pemimpin untuk meningatkan kegairahan serta semangat 

para pegawai sehingga bisa menciptakan mutu kualitas kerja yang baik. 

Variabel Y yaitu kinerja pegawai adalah hasil kerja pegawai dilihat 

pada aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi.  

Kedua variabel ini akan dioprasionalkan ke dalam sub variabel dan 

dijabarkan lagi dalam bentuk indikator-indikator. Dimana masing-masing 

indikator ini dijabarkan dalam kuisioner dengan 23 (dua puluh tiga) butir 

pertanyaan. Untuk variabel X ( Motivasi Kerja) sebanyak 12 (dua belas) 

pertanyaan dan variabel Y (Kinerja Pegawai) 11 (sebelas) pertanyaan. Adapun 

hasil dari sebaran angket yang penulis sebarkan kepada seluruh pegawai SMP 
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Negeri 6 Tanjungpinang akan penulis analisis dengan tabel-tabel yang telah 

penulis olah dari hasil angket tersebut. 

1. Variabel  X (Bebas) Motivasi Kerja 

Variabel X dalam penelitian ini adalah motivasi kerja yang terdiri dari 

lima (5) sub indikator, yaitu kebutuhan, desain pekerjaan, kepuasan, keadilan 

dan harapan disatukan dengan tujuan. Maka nilai dari setiap jawaban 

responden terhadap pertanyaan yang tedapat di dalam kuisioner penelitian 

untuk variabel X yaitu motivasi kerja terhadap pertanyaan yang tedapat di 

dalam kuisioner penelitian untuk variabel X yaitu motivasi kerja yang terdiri 

dari pertanyaan nomor 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) akan tetapi pada 

nomor 6 (enam) penulis tidak melakukan analisis karena pertanyaan nomor 

tersebut tidak valid.   

Berdasarkan dari jawaban responden dari semua indikator yaitu 

kebutuhan, desain pekerjaan, kepuasan, keadilan dan harapan terhadap 

variabel motivasi kerja, dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Rekapitulasi Responden Dalam Menjawab Variabel Motivasi Kerja 

N 

O 
Pertanyaan 

Jawaban 
Ʃ 

ST T S 

1 
Kebutuhan 

 
85 51 18 39 

2 Desain Pekerjaan 4 23 10 39 

3 
Kepuasan 

 
14 49 15 39 

4 
Keadilan 

 
11 47 20 39 

5 
Harapan 

 
8 40 39 39 

Jumlah 122 210 102 195 

Rata-rata 24,4 42 20,4 39 

Presentase 62,56% 107,69% 52,30% 100% 

     Sumber Data Hasil Olahan Angket, 2015 
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Berdasarkan dari tabel di atas variabel motivasi kerja dapat dilihat 

bahwa 39 responden dalam menjawab dari setiap indikator, maka dapat dilihat 

dengan rata-rata 24,4 responden menjawab sangat tinggi dengan presentase 

62,56% lalu dengan rata-rata 42 dengan presentase 107,69% menjawab tinggi 

kemudian dengan rata-rata 20,4 dengan presentase 52,30% menjawab sedang.  

Menurut uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang paling banyak menjawab tinggi terhadap 

variabel motivasi kerja. 

2. Variabel Y (Terikat) Kinerja Pegawai 

Variabel Y dalam penelitian ini adalah kinerja pegawai yang terdiri 

dari tiga (3) sub indikator, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu kerja, maka 

nilai dari setiap jawaban responden terhadap pertanyaan yang tedapat di dalam 

kuisioner penelitian untuk variabel Y yaitu kinerja pegawai yang terdiri dari 

pertanyaan nomor 13 (tiga belas) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) akan 

tetapi pada nomor 13,14,17 dan 23 penulis tidak melakukan analisis karena 

pertanyaan nomor tersebut tidak valid. 

Berdasarkan dari jawaban responden dari semua indikator yaitu 

kuantitas, kualitas, dan waktu kerja terhadap variabel kinerja pegawai, dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Rekapitulasi Responden Dalam Menjawab Variabel Kinerja Pegawai 

N 

O 
Pertanyaan 

Jawaban 
Ʃ 

ST T S 

1 Kuantitas 3 36 38 39 

2 Kualitas 49 55 14 39 

3 Waktu Kerja 10 39 41 39 

Jumlah 62 130 93 117 

Rata-rata 20,66 43,33 31 39 

Presentase 52,97% 111,10% 79,48% 100% 

     Sumber Data Hasil Olahan Angket, 2015 

Berdasarkan dari tabel di atas variabel kinerja pegawai dapat dilihat 

bahwa 39 responden dalam menjawab dari setiap indikator, maka dapat dilihat 

dengan rata-rata 20,66 responden menjawab sangat tinggi dengan presentase 

52,97% lalu dengan rata-rata 43,33 dengan presentase 111,10% menjawab 

tinggi kemudian dengan rata-rata 31 dengan presentase 79,48% menjawab 

sedang.  

Menurut uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang paling banyak menjawab tinggi terhadap 

variabel kinerja pegawai. 

B. Hasil Uji Instrument 

a. Uji Validitas 

Uji validitas akan menguji masing-masing variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini, dimana di dalam seluruh variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini memuat 23 (dua puluh tiga) pertanyaan  yaitu gabungan dari 

pertanyaan dari variabel motivasi kerja terdapat 12 (dua belas) butir 

pertanyaan sedangkan untuk variabel kinerja pegawai 11 (sebelas) butir 

pertanyaan yang harus dijawab responden. Adapun kriteria digunakan dalam 
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menentukan valid tidaknya pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Tingkat kepercayaan = 95% dengan taraf kesalahan   =5% untuk N = 

39, dimana N-2= 37 maka rtabel  adalah 0,325 ini berdasarkan tabel r, jika r 

hitung > r tabel maka pengujian validitas tersebut valid, karena r hitung lebih 

besar dari r tabel dan butir instrumen valid akan digunakan dalam penelitian, 

jika butir pertanyaan itu tidak valid maka tidak digunakan dalam penelitian 

ini.  

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat ukur yang mengukur kuisioner yang merupakan 

alat pengukuran konstruk atau variabel, suatu kuisioner dikatakan reliable atau 

handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau 

stabil dari waktu kewaktu.  

c. Koefesien Korelasi 

Untuk menghitung hubungan antar dua variabel yang saling 

berhubungan dan mempengaaruhi antara varaiabel motivasi kerja dan kinerja 

pegawai. Adapun rumus yang digunakan yaitu rumus product moment sebagai 

berikut: 

                                      rhitung =      n(ƩXY) – (ƩX)(ƩY) 

                                                  √n(ƩX2
) – (ƩX)

2
.n(ƩY

2
)-(ƩY)

2 

Diketahui:  n = 39                                           Ditanya: r………? 

       ∑XY = 10517          ∑X
2  
= 19402                 ∑Y = 474 

         ∑X = 854                ∑Y
2  

= 5966 
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Dijawab: 

                                                39(10517) – (854)( 474) 

                 r hitung  =  

                                √ 39(19402) – (854)
2
. 39(5966) – (474)

2
 

  

                                              410163 – 404796    

                            =  

                              √ (756678– 729316).(232674–224676) 

                                 

                                            5367 

                            =                   

                                  √ (27362)(7998)       

 

                                       5367                5367                 

                            =                        =        = 0,36279 = 0,3628 = 0,363 

                                 √218841276     14793,284 

d. Koefisien Determinan 

Koefisien determinasi  (KD) adalah angka yang menyatakan atau 

digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh 

sebuah variabel X terhadap variabel Y. Adapun untuk mengetahui besarnya 

pengaruh antara variabel motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di SMP 

Negeri 06 Tanjungpinang, maka menggunakan 2 (dua cara) yaitu SPSS 21 for 

windows (Model Summary) dan perhitungan koefisien determinan. Berikut 

dapat lihat perhitungan melalui program SPSS 21 for windows 

      Diketahui: a) r
2
 = ……..                      Ditanya : Koefisien determinan? 

                        b) 100% 

                                             Dijawab: 

                Kd   = r
2
 x 100% 

= (0,363)
2
 x 100% 

= 0,131769 x 100% =13,1769 = 13,2% 
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Maka besar kontribusi terhadap variabel motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai sebesar 13,2%. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini: 

                                        Model Summary 

  Model 

1 

R .363
a
 

R Squer .132 

Adjusted R Squer .108 

Std. Error of the Estimate 2.194 

 R Squer Change .132 

 F Change 5.608 

 df1 1 

 df2 37 

 Sig. F Change .023 

a. Predictors: (constant), Kinerja Pegawai 

b. Dependent Variabel: Motivasi Kerja  

 

Dari tabel di atas dapat dianalisis yaitu: 

a. Pada tabel Model Summary, hasil Correlation variabel X dan Y, nilai 

yang diperoleh sebesar 0,363 berarti terdapat hubungan lemah antara 

variabel motivasi kerja dan variabel kinerja pegawai. 

b. Kontribusi yang disumbangkan kotivasi kerja dengan kinerja pegawai  

adalah sebesar 13,2%. Selain itu pada tabel ANOVA di bawah ini dapat 

dianalisis yaitu:                                             

ANOVA
a
 

Model 
Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 

Regression 26.993 1 26.993 5.608 .023
b
 

Residual 178.084 37 4.813   

Total 205.077 38    

a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai 

b. Predictors: (Constant), Motivasi Kerja 
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Berdasarkan  tabel di atas, dapat dianalisis yaitu: 

a. Jika dilihat dari tingkat signifikan yaitu 0,023 > 0,05 maka Ho ditolak.  

b. Berdasarkan perbandingan antara Fhitung dan Ftabel, dimana jika Fhitung > Ftabel 

maka Ha diterima dan jika Ftabel < Fhitung  maka Ho diterima. Dimana Nilai 

Fhitung dari tabel Anova adalah sebesar 5,608 dan nilai Ftabel adalah sebesar 

4,11 maka dapat disimpulkan bahwa Fhitung > Ftabel yaitu 5,608 > 4,11. 

c. Jadi dapat diambil keputusan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai, kesimpulan hipotesisnya  adalah sebagai 

berikut: 

Ho: Ditolak 

Ha: Terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kinerja   pegawai. 

Berdasarkan hasil dari Fhitung > Ftabel  yaitu (5,608 > 4,11) di atas maka 

dapat digambarkan melalui kurva yakni 

 

    Daerah Penolakan Ho Daerah penolakan Ho  

            daerah penerimaan Ha  

 

 -4,11                                                       4,11      5,608 

                                                        F tabel   F hitung 

 

Gambar IV. 1 Kurva Daerah Pengujian Hipotesis 
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PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang telah penulis lakukan mengenai Pengaruh 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai di SMP Negeri 6 Tanjungpinang, 

yaitu: 

1. Pada variabel motivasi kerja yang diberikan dikategorikan tinggi. Hasil 

tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi keseluruhan indikator 

variabel motivasi kerja.  

2. Pada variabel kinerja yang diberikan dikategorikan tinggi. Hasil 

tersebut diperoleh berdasarkan rekapitulasi keseluruhan indikator 

variabel kinerja pegawai.  

3. Berdasarkan hasil uji statistik menggunakan program SPSS Versi 21 

for windows  maka antara motivasi kerja dengan kinerja pegawai di 

SMP Negeri 6 Tanjungpinang memiliki pengaruh, dimana Ho ditolak 

dan Ha diterima, dikarenakan  Fhitung > Ftabel yaitu 5,608 > 4,11, maka 

terdapat pengaruh antara variabel X dan variabel Y. 

B. Saran 

1. Sebagai seorang pemimpin jangan bosan-bosan memberikan motivasi  

kerja terhadap para pegawainya. Hal ini bertujuan agar pegawai akan 

lebih semangat dalam melaksanakan tugasnya. 

2. Sebagai seorang pegawai mempertahankan bahkan lebih berkrativitas 

dan berinovasi dalam menumbuh kembangkan suatu kinerja. 
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3. Sebagai makhluk sosial selalu mengingatkan satu sama lain. Hal ini 

dikarenakan supaya terjalin hubungan dan tidak terjadi 

kesalahpahaman antara satu dengan yang lain.  
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