
BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Orientasi Kancah Penelitian 

1. Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang 

Sejarah Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes Semarang di 

rangkum dari buku Panduan Akademik Mahasiswa Baru Fakultas 

Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang (2013:1-3). 

Fakultas Ilmu Pendidikan lahir bersamaan dengan kelahiran 

Istitut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang. 

Keberadaan IKIP Semarang dimulai dengan pendirian lembaga 

pendidikan guru. Pada waktu itu di kota Semarang 

diselenggarakan kursus yang menyiapkan guru SMPT dan SMTA 

yaitu Meiddelbaar Onderwijzer A Cursus (MO-A) untuk calon guru 

SMPT dan Meiddelbaar Onderwijzer B Cursus (MO-B) untuk 

calon guru SMTA. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41/1950 

status kursus MO-A diubah menjadi B-l dan MO-B dibuah menjadi 

B-ll. 

Pada tanggal 1 Januari 1961 melalui Surat Keputusan 

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan, Pengajaran dan 

Kebudayaan tertanggal 27 Desember 1960 Nomor 108487/S, 

kursus B-l dan B-ll diintegrasikan ke Universitas Diponegoro 
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(Undip) dengan nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP). Di sisi lain Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan 

juga mendirikan lembaga guru baru dengan fungsi dan tujuan 

yang sama dengan FKIP, sehingga melalui Surat Keputusan 

Presiden tanggal 3 Januari 1963 Nomor 1/1963 menyatukan FKIP 

dan IPG menjadi satu lembaga yang dinamakan Institut Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan (IKIP) yang keberadaannya setaraf dengan 

universitas. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52/1982 sejumlah 

nama Fakultas di lingkungan IKIP Semarang mengalami 

perubahan yang didalamnya juga terjadi penambahan kecuali 

Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP). Mulai tahun 1995 Fakultas Ilmu 

Pendidikan (FIP) mempunyai tiga jurusan yaitu Kurikulum dan 

Teknologi Pendidikan (Kurtedik), Pendidikan Luar Sekolah (PLS) 

dan Bimbingan Konseling (BK). Pada Tahun 2003 bertambah 

menjadi enam program studi yaitu dengan dibukanya jurusan 

Psikologi berdasarkan ijin penyelenggaraan dari Ditjen Dikti 

Depdiknas No. 921/D/T/2003 tanggal 7 Mei 2003. Kini Fakultas 

Ilmu Pendidikan Unnes mengelole 6 (enam) Jurusan/program 

studi sarjana (S1), yaitu Kurikulum dan Teknologi Pendidikan 

(Kurtedik), Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Bimbingan Konseling 

(BK), PGSD, Psikologi, dan PGPAUD, serta 1 (satu) program 

pendidikan profesi yaitu Pendidikan Profesi Konselor (PPK). 
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Dalam menghadapi cepatnya perkembangan ilmua 

pengetahuan dan teknologi serta tuntutan masyarakat akan 

pendidikan, FIP Unnes secara terus-menerus mengkaji dan 

mengembangkan inovasi pendidikan. Oleh karena itu dengan 

memperhatikan potensi sumberdaya yang tersedia FIP Unnes 

menempatkan visi : "Terwujudnya Fakultas Ilmu Pendidikan yang 

unggulan dan inovatif untuk pendidikan berwawasan konservasi 

dan bertaraf internasional yang sehat. Unggul dan Sejahtera pada 

tahun 2020". 

Misi Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes adalah sebagai 

berikut: 

a. Menyelenggarakan pendidikan yang unggul dan inovatif untuk 

mempersiapkan tenaga pendidik dan berdaya saing global. 

b. Mengembangkan ilmu dan teknologi pendidikan serta 

psikologi untuk menyelenggarakan layanan pendidikan yang 

kreatif dan inovatif dengan berbasis pada nilai-nilai akademik 

dan budaya bangsa. 

c. Menyelenggarakan layanan pengabdian kepada masyarakat 

dalam rangka ikut serta memecahkan masalah sosial dan 

pendidikan secara profesional. 

d. Mengembangkan jejaring dan kemitraan tingkat nasional, 

regional, dan internasional dengan berprinsip pada good 

goverenment. 
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Struktur organisasi Fakultas Ilmu Pendidikan Unnes 

mengacu (http://fip.unnes.ac.id/7paqe id=2) kepada Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan 

Statuta Unnes. Struktur organisasi di Fakultas Ilmu Pendidikan 

Unnes secara hierarkis sebagaimana teriihat pada bagan di 

bawah (Bagan Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Unnes), menunjukkan bahwa pengelolaan fakultas dilakukan oleh 

Dekan dan ditingkat bagian, ketua bagian mengkoordinasi 

pelaksanaan tugas dalam mengelola bagian. Dalam hal-hal yang 

sifatnya subtansial dan fundamental menyangkut pengembangan 

fakultas, bagian dan prodi, Dekan senantiasa berkonsultasi 

kepada Senat Fakultas. Secara umum, pengambilan keputusan 

atau pembuatan kebijakan akademik dan kemahasiswaan 

dilakukan secara sentralistik, yakni mengacu pada kebijakan di 

tingkat atasnya. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, bagian 

dan program studi diberi otonomi untuk merancang dan 

melaksanakan kegiatan akademik sesuai dengan kewenangannya 

di bawah koordinasi fakultas. Dalam kaitan ini, selain sebagai 

penanggung jawab utama yang berperan besar dalam 

pengambilan kebijakan strategis, pimpinan fakultas (Dekan) juga 

berperan sebagai pengarah dan mitra bagi keseluruhan 

komponen organisasi. 
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Gambar 2 
Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang 

Dengan demikian, mekanisme pembagian kerja yang 

diterapkan merupakan wujud implementasi desentralisasi atau 

pendelegasian kewenangan dari pimpinan fakultas kepada 

pejabat dibawahnya yang membantu Dekan dalam melaksanakan 

tugas berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola fakultas secara 

demokratis. 

2. Profit 

Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang 

dipimpin oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dengan dibantu 
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oleh Pembantu Dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan 

Bidang Administrasi Umum, dan Pembantu Dekan Bidang 

Kemahasiswaan. Tenaga pendidik yang tercatat Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang berjumlah 175 orang, 

sedangkan untuk tenaga kependidikan di Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang berjumlah 62 orang 

(sumber; Buku Panduan Akademik Mahasiswa Baru, 2013). 

Tabel 6 
Tenaga Kependidikan FIP Unnes 

No Keterangan 

Staff Tenaga 
Kependidikan 

FIP Unnes 
Pria Wanita 

Jumlah 

1 Kasubag 2 3 5 
2 Koordinator Tanaga 1 1 2 

Kependidikan 
3 Tenaga Kependidikan 24 6 30 

Akademik dan 
Kemahasiswaan 

4 Tenaga Kependidikan 2 2 4 
Keuangan 

5 Tenaga Kependidikan 1 1 2 
Akuntansi 

6 Tenaga Keamanan 19 0 19 
Jumlah 49 13 62 

B. Pelaksanaan Pengumpulan data 

Pelaksanaan penyebaran instrumen ini dilakukan pada 

Tenaga Kependidikan Unnes Semarang pada bulan Agustus hingga 

Oktober 2016, dengan sampel semua Tenaga Kependidikan yang 

meliputi: Tenaga Kependidikan FIP Unnes kampus Gunung Pati 
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Semarang, kampus Mangkang Semarang, dan kampus Tegal 

sebanyak 62 orang. 

C. Uji Instrumen Penelitian 

Kuesioner sebagai instrumen untuk mengumpulkan data 

perlu diuji dulu validitas dan reliabilitasnya. Instrumen tersebut disusun 

berdasarkan konsep berpikir atau definisi operasional, atau gejala-

gejala yang diteliti. Prosedur dalam menyusun istrumen (kuesioner) 

dalam penelitian ini mencakup langkah pembuatan konsep berpikir, 

variabel penelitian dan indikator dari variabel penelitian mengenai 

kepemimpinan, motivasi Intrinsik, lingkungan kerja dan kinerja Tenaga 

Kependidikan Unnes Semarang. Melalui variabel dan indikator 

penelitian tersebut dibuat butir-butir pertanyaan yang kemudian 

menjadi seperangkat instrumen (angket/kuesioner). 

1. Uji Validitas Instrumen 

Untuk mengetahui daya dukung item-item terhadap konsep 

total yang tercermin dalam skor total, menggunakan rumus 

korelasi part-whole. Hasil dari perhitungan dilihat berdasarkan 

signifikasi masing-masing item. 

Hasil perhitungan validitas seluruh butir instrumen dengan 

mengunakan bantuan Program SPSS versi 21 adalah 

sebagaimana yang dijelaskan sebagai berikut: 
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a) Instrumen penelitian (angket) sejumlah 20 (dua puluh) butir 

pertanyaan tentang kepemimpinan, butir pertanyaan yang 

valid ada 17 (tujuh belas) butir dengan koefisien antara 0,047 

sampai dengan 0,631. Sedangkan butir pertanyaan yang tidak 

valid ada 3 (tiga) butir, yaitu nomor 9, nomor 13 dan nomor 15. 

Tabel 7 
Uji Validitas Instrumen Kepemimpinan 

No. Item l"xv Keterangan 
1 0,625 valid 
2 0,538 valid 
3 0,34i vaiid 
4 0,305 valid 
5 0,533 valid 
6 0,396 valid 
7 0,380 vaiid 
8 0,323 valid 
9 0,205 tdk valid 
10 0,417 valid 
i 1 valid 
12 0,261 valid 
13 0,112 tdk valid 
14 0,334 valid 
\o r-\ tdk vaiid 
16 0,631 valid 
17 0,343 valid 
18 0,378 valid 
a r\ U , 0 3 J 

. 

V d l i U 

20 0,323 valid 

M Instninrmn nanplitian fannkatt tantann mntivasi intrinsik 
- > - - • - \ %j — / %j - - - -

sejumlah 20 (dua puluh), butir pertanyaan yang valid ada 18 

(rielanan halas^ hutir riannan koafiaian antara O 048 aamnai 

dengan 0,686. Sedangkan butir pertanyaan yang tidak valid 

ada 2 (dua) butir. yaitu nomor 4 dan nomor 13. 
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Tabel 8 
Uji Validitas Instrumen Motivasi Intrinsik 

No. Item Keterangan 
1 0,297 valid 
2 U.351 vaiid 
3 0,565 valid 
4 0,028 tdk vaiid 
5 0,300 valid 
6 0,490 vaiid 
7 0,557 valid 
8 0,388 valid 
9 0,572 valid 
10 0,555 vaiid 
11 0,460 valid 
12 0,593 valid 
13 0,048 tdk valid 
14 0,371 vaiid 
15 0,270 valid 
16 0,436 valid 
17 0,391 valid 
A A 
I O 0,686 vaiid 
19 0,355 valid 
20 0,396 valid 

Instnimftn nenalitian fannket^ tantann linnkunnan karia 

sejumlah 22 (dua puluh dua) butir pertanyaan, butir 

nertanvaan vann valid aria 18 frlelanan halaal hutir dannan 

koefisien antara 0,218 sampai dengan 0,660. Sedangkan butir 

pertanyaan yang tidak valid ada 4 (empat) butir yaitu nomor 

8, nomor 13, nomor 18 dan nomor 22. 
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Tabel 9 
Uji Validitas Instrumen Lingkungan Kerja 

No. Item Keterangan 
1 0,349 valid 
2 U.512 vaiid 
3 0,501 valid 
4 0,470 valid 
5 0,660 valid 
6 0,400 vaiid 
7 0,293 valid 
8 0,225 tdk valid 
9 0,505 valid 
10 0,390 vaiid 
11 0,306 valid 
12 0,413 valid 
13 0,240 tdk valid 
14 0,597 vaiid 
15 0,261 valid 
16 0,305 valid 
17 0,373 valid 
16 0,237 idk vaiid 
19 0,351 valid 
20 0,444 valid 
21 0,417 valid 
4.C 0,218 idk vaiid 

d) Instrumen penelitian (angket) tentang kinerja sejumlah 28 (dua 

puluh delapan) butir pertanyaan, butir pertanyaan yang valid 

ada 24 (dua puluh empat) butir dengan koefisien antara 0,072 

sampai dengan 0,670. Sedangkan butir pertanyaan yang tidak 

valid ada 4 (empat) butir, yaitu nomor 10, nomor 16, nomor 18 

dan nomor 27. 
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Tabel 10 
Uji Validitas Instrumen Kinerja 

No. Item r w Keterangan 
1 0,399 valid 
2 U.428 valid 
3 0,352 valid 
4 0,606 valid 
5 0,468 valid 
6 0,452 vaiid 
7 0,389 valid 
8 0,440 valid 
9 0,422 valid 
10 0,231 tdk vaiid 
11 0,323 valid 
12 0,520 valid 
13 0,519 valid 
14 0,437 vaiid 
15 0,353 valid 
16 0,235 tdk valid 
17 0,670 valid 
A n 
IO 0,243 tdk vaiid 
19 0,461 valid 
20 0,557 valid 
21 0,625 valid 

r\ r\ 
U,*fUO valid 

23 0,354 valid 
24 0,421 valid 
25 0,612 valid 

valid 
27 0,072 tdk valid 
28 0,513 valid 

Rutir-htitir instrumen nanplitian fannkaft vann tiriak valiri 

dalam setiap variabel tidak digunakan untuk pengambilan data, 

artinya. hutir-hutir instmman taraahut tidak riiparhitnngkan. Untuk 

hasil secara lengkap terdapat pada lampiran 1. 
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2. Uji Reiibiiitas Instrumen 

Untuk mengetahui reliabilitas butir instrumen digunakan 

rumus korelasi product moment. Hasil dari perhitungan dilihat dari 

koefisien cronbach alpha. 

Hasil perhitungan reliabilitas seluruh butir instrumen dengan 

mengunakan bantuan Program SPSS Versi 21 adalah 

sebagaimana tertera pada tabel berikut: 

Tabel 11 
Hasil Penghitungan Uji Reliabilitas Butir Instrumen 

Reliability Statistics 

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan perhitungan 

statistik Hrnnhanh riari seinmlah 17 hutir nertanvaan instrumen 
_ _ _ _ _ _ _ _ . _ - - j - - - ~ i" ~ j ~ - ~ 

penelitian yang valid tentang kepemimpinan, diketahui bahwa 

hesarnva Alnha 0.691. hararti konstruk nartanvaan vann 

merupakan dimensi variabel kepemimpinan reliabel. 

Untuk 18 butir pertanyaan instrumen penelitian yang valid 

tentang motivasi intrinsik, diketahui bahwa besarnya Alpha 0,766 

berarti konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel 

motvasi intrinsik reliabel. 

Sedangkan 18 butir pertanyaan instrumen penelitian yang 

Cronbach's Cronbach's Alpha Based N of Items 
Alpha on Standardized Items 

Kepemimpinan 
Motivasi Intrinsik 

Lingkungan Kerja 
Kinerja 

,766 ,779 18 
,749 ,747 18 
,839 JJ45 24 
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valid tentang lingkungan kerja, diketahui bahwa besarnya Alpha 

0,749 berarti konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi 

variabel lingkungankerja reliabel. 

Terakhir untuk 24 butir pertanyaan instrumen penelitian yang 

valid tentang kinerja, diketahui bahwa besarnya Alpha 0,839 

berarti konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi variabel 

kinerja reliabel. 

Perhitungan uji reliabilitas secara lengkap terdapat pada 

lampiran 2. 

Hasil Uji Asumsi dan Analisis Data 

1. Uji Normalitas 

Hasil perhitungan normalitas butir instrumen dengan 

mengunakan bantuan Program SPSS Versi 21 adalah 

sebagaimana dijelaskan berikut: 

Hasil perhitungan normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap 

variabel Kepemimpinan menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-

taiied) 0,304 > 0,05 level of significant ( a ) . Hal ini berarti data 

variabel kepemimpinan berdistribusi secara normal. 

Untuk variabel motivasi intrinsik menunjukkan bahwa nilai 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,566 > 0,05. level of significant (a). Hal ini 

berarti data variabel motivasi intrinsik berdistribusi secara normal. 

Sedangkan untuk variabel Lingkungan Kerja menunjukkan 
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bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 0,510 > 0,05 level of significant ( 

a ) . Hal ini berarti data variabel Lingkungan Kerja berdistribusi 

secara normal. 

Hasil perhitungan normalitas Kolmogorov-Smirnov terhadap 

variabel Kinerja menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) 

0,737 > 0,05 level of significant ( a ) . Hal ini berarti data variabel 

Kinerja berdistribusi secara normal. 

Hasil uji normalitas data instrumen secara lengkap terdapat 

pada lampiran 3. 

2. Uji Homogenitas 

Hasil perhitungan homogenitas dengan menggunakan 

Levene Statistic menunjukkan bahwa : Pada variabel Kepempinan, 

nilai probabilitasnya = 0,063 dengan df i = 16, dan df2 = 41 . Nilai 

probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 (level of significant = a ). 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa data variabel Kepemimpinan 

homogen. 

Hasil perhitungan homogenitas dengan menggunakan 

Levene Statistic menunjukkan bahwa : Pada variabel motivasi 

intrinsik, nilai probabilitasnya = 0,339 dengan df i = 16, dan df2 = 

41. Nilai probabilitas tersebut lebih besar dari 0,05 (level of 

significant = a ). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data variabel 

motivasi intrinsik homogen. 

Hasil perhitungan homogenitas dengan menggunakan 
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Levene Statistic menunjukkan bahwa: Pada variabel Lingkungan 

Kerja, nilai probabilitasnya = 0,038 dengan df i = 16, dan df2 = 41 . 

Nilai probabilitas tersebut lebih kecil dari 0,05 (level of significant = 

a ). Jadi, dapat disimpulkan bahwa data variabel Lingkungan Kerja 

tidak homogen. 

Hasil uji homogenitas data instrumen secara lengkap terdapat 

pada lampiran 4. 

3. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan 

teknik korelasi sederhana (product moment) dan korelasi berganda 

(multikorelasi). Teknik korelasi sederhana dimaksudkan untuk 

mengetahui seberapa besar hubungan setiap variabel: X1 

(kepemimpinan), X2 (motivasi intrinsik), dan X3 (lingkungan kerja) 

terhadap variabel Y (kinerja). Adapun teknik korelasi berganda 

(multikorelasi) digunakan untuk mengetahui seberapa besar 

hubungan variabel X1 (kepemimpinan), X2 (motivasi intrinsik), dan 

X3 (lingkungan kerja) secara bersama-sama terhadap variabel Y 

(kinerja). 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel Kepemimpinan, 

Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan Kerja dengan variabel Kinerja 

secara bersama-sama dipeoleh besarnya nilai R Summary adalah 

0,671 (F = 15,841; P < 0,01) Nilai tersebut lebih besar dari nilai 

korelasi pada tabel. Hal ini berarti bahwa: variabel Kepemimpinan, 
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Motivasi Intrinsik, dan Lingkungan Kerja berkorelasi secara 

signifikan dengan variabel Kinerja. 

Hasil perhitungan hubungan atau korelasi antara variabel 

independen (Motivasi Intrinsik, Disiplin Kerja, dan Lingkungan 

Kerja) dengan menggunakan bantuan Program SPSS Versi 21 

adalah sebagaimana dijelaskan sebagai berikut: 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel Kepemimpinan 

dengan variabel Kinerja diperoleh nilai Pearson Correlation adalah 

0,102 (P > 0,05). Hal ini berarti bahwa tidak ada korelasi antara 

variabel Kepemimpinan dengan variabel Kinerja. 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel Motivasi 

Intrinsik dengan variabel Kinerja diperoleh nilai Pearson 

Correlation adalah 0,425 (P < 0,01). Hal ini berarti bahwa variabel 

Motivasi Intrinsik berkorelasi secara signifikan dengan variabel 

Kinerja. 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel Lingkungan 

Kerja dengan variabel Kinerja diperoleh nilai Pearson Correlation 

adalah 0,662 (P < 0,01). Hal ini berarti bahwa variabel Lingkungan 

Kerja berkorelasi secara signifikan dengan variabel Kinerja. Hasil 

analisis data secara lengkap terdapat pada lampiran 5. 

Berdasarkan analisis-analisis di atas, dapat dinyatakan 

bahwa hipotesis yang berbunyi: 
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a. Terdapat hubungan antara Kepemimpinan (X1), Motivasi 

Intrinsik (X2) dan Lingkungan Kerja (X3 ) dengan Kinerja 

Tenaga Kependidikan (Y), hipotesis diterima. 

b. Tidak terdapat hubungan antara Kepemimpinan (X1) dengan 

Kinerja Tenaga Kependidikan (Y), hipotesis ditolak. 

c. Terdapat hubungan antara Motivasi Intrinsik (X2) dengan 

Kinerja Tenaga Kependidikan (Y), hipotesis diterima. 

d. Terdapat hubungan antara Lingkungan Kerja (X3) dengan 

Kinerja Tenaga Kependidikan (Y), hipotesis diterima. 

E. Pembahasan 

Hasil perhitungan hubungan antara kepemimpinan, Motivasi 

Intrinsik, dan lingkungan kerja dengan kinerja di atas menunjukkan 

bahwa nilai R adalah 0,671 (F = 15,841; P < 0,01). Hal ini berarti 

bahwa variabel kepemimpinan, Motivasi Intrinsik, dan lingkungan kerja 

berkorelasi secara signifikan dengan variabel Kinerja. 

Kinerja dapat dilihat dari kepemimpinan, motivasi, dan 

lingkungan kerja yang dibangun secara bersama-sama. 

Kepemimpinan yang mengutamakan keteladanan tanpa paksaan, 

dorongan dalam diri untuk melakukan perbuatan ke arah tertentu yang 

menjadi tujuan bersama serta lingkungan yang nyaman dan 

memenuhi standar dalam suatu institusi yang bergarak dalam bidang 
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pelayanan publik adalah syarat wajib untuk membangun kinerja yang 

optimal. 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel Kepemimpinan 

dengan variabel Kinerja di atas menunjukkan bahwa nilai Pearson 

Correlation adalah 0,102 (P > 0,05). Hal ini berarti bahwa tidak ada 

korelasi antara variabel Kepemimpinan dengan variabel Kinerja. 

Terdapat pendapat yang hampir sama dengan temuan 

penelitian di atas walapun dengan variabel (Y) yang berbeda. 

Penelitian yang dilakuakan oleh Sahertian (2010, h.161) menunjukkan 

bahwa penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku 

kepemimpinan berorientasi hubungan terhadap Organizational Citizen 

Behavior (OCB) adalah tidak signifikan dengan W i g < t tabei = 0,15 < 

1,96. Diketerangan yang lain perilaku kepemimpinan berorientasi 

hubungan terhadap komitmen organisasi juga tidak signifikan dengan 

thitung < t tabel = 0,36 < 1,96. 

Temuan ini tidak mendukung hipotesis 2 yang menyatakan 

bahwa ada hubungan yang sigifikan antara kepemimpinan 

berorientasi hubungan terhadap kinerja. Dari hasil penelitian 

mengindikasikan bahwa sekalipun para pemimpin menerapkan 

perilaku kepemipinan yang berorientasi hubungan namun 

pengaruhnya tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa ketika seserang pekerja/bawahan yang telah 

disibukkan dengan pekerjaan yang manjadi tanggungjawabnya, maka 
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interaksi dengan pimpinan menjadi sangat terbatas. Pola kerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang 

didasarkan pada panduan manual prosedur yang semakin 

mengurangi interaksi karyawan dengan pimpinannya. 

Sebagai institusi yang bergerak dalam bidang pelayanan 

publik, orientasi pada pelayanan merupakan hal yang utama. Para 

karyawan diberikan kebebasan dan tanggungjawabnya untuk 

menyeleasikan pekerjaannya, sehingga para karyawan dapat 

berperan ekstra melebihi tuntutan tugasnya. Mereka berlomba-lomba 

untuk menunjukan kemampuan diri dalam bekerja sehingga para 

karyawan kurang mempedulikan bagaimana perilaku pemimpinan 

dalam mempengaruhi kinerja mereka. 

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian ini dapat 

dijelaskan bahwa kemampuan bawahan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya bukan karena pengaruh perilaku pemimpinan semata. 

Dalam hal ini proses kognitif tetap memainkan peranan penting 

sebagai faktor yang memungkinkan orang untuk memandang perilaku 

tersebut dengan konsep tertentu dan menyimpulkan hubungan antar 

kejadian. Artinya perilaku perilaku dari bawahan lebih banyak 

dipengaruhi oleh konsekwensi dari perilaku sebelumnya (Davis dan 

Luthans dalam Sahertian, 2010, h. 161). 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel motivasi intrinsik 

dengan variabel Kinerja di atas menunjukkan bahwa nilai Pearson 
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Correlation adalah 0,425 (P < 0,01). Hal ini berarti bahwa variabel 

motivasi intrinsik berkorelasi secara signifikan dengan variabel Kinerja. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Murti & Srimulyani (2013, h.15), Rjyadi 

(2011, h.44), Arianto & Nugroho (2013, h.7), Linawati & Suhaji (2012, 

h.11), Miswan (2011, h.12) yaitu dengan hasil variabel motivasi 

berkorelasi secara signifikan dengan variabel Kinerja. 

Motivasi dalam bekerja adalah besar kecilnya usaha yang 

diberikan seseorang untuk melakukan tugas pekerjaannya. Motivasi 

penting karena diharapkan dengan motivasi setiap tenaga kerja mau 

bekerja keras dan antusias untuk mencapai kinerja seseorang yang 

merupakan hasil interaksi atau fungsinya motivasi, kemampuan dan 

persepsi pada diri seseorang. Motivasi penting karena diharapkan 

dengan motivasi setiap tenaga kerja mau bekerja keras dan antusias 

untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

Hasil kinerja Tenaga Kependidikan FIP Unnes tidak teriepas 

dari adanya motivasi yaitu keadaan dalam pribadi seseorang yang 

mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan 

tertentu guna mencapai suatu tujuan. Dorongan tersebut mempunyai 

kekuatan yang besar dalam penentuan sikap pegawai dalam bekerja. 

Jika pengaruh yang ditimbulkannya besar, maka dorongan kerja besar 

pula. Dalam organisasi motivasi mempunyai peranan penting karena 

ia menyangkut langsung pada unsur manusia dalam organisasi. 
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Motivasi yang tepat akan mampu memajukan dan mengembangkan 

organisasi. 

Adanya motivasi yang tinggi daiam bekerja akan 

menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Terpenuhinya kebutuhan 

pegawai akan membuat pegawai merasa enjoy dengan pekerjaannya, 

karena mereka tidak akan dipusingkan lagi dengan masalah 

pribadinya. Terbinanya hubungan yang baik dengan rekan kerja 

menjadi suatu motivator tersendiri dalam bekerja. Mereka akan 

merasa nyaman dan tidak canggung untuk berkomunikasi satu sama 

lain Dengan demikian, pegawai tenaga kependidikan akan berusaha 

sebaik-baiknya untuk menyelesaikan apa yang menjadi pekerjaannya 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Dari analisis diatas, terlihat bahwa motivasi pegawai tenaga 

kependidikan berbanding lurus dengan kinerja. Semakin tinggi 

motivasi pegawai tenaga kependidikan semakin tinggi pula kinerjanya. 

Sebaliknya, semakin rendah motivasi yang dimiliki pegawai tenaga 

kependidikan akan menghasilkan kinerja yang semakin rendah pula. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan positif 

antara motivasi dengan kinerja pegawai tenaga kependidikan FIP 

Unnes. 

Hasil perhitungan hubungan antara variabel Lingkungan 

Kerja dengan variabel Kinerja di atas menunjukkan bahwa nilai 

Pearson Correlation adalah 0,662 (P < 0,01). Hal ini berarti bahwa 
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variabel lingkungan Kerja berkorelasi secara signifikan dengan 

variabel Kinerja. 

Hasil yang sama juga ditunjukkan dengan hasil penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Surjosuseno (2015, h.178), Srivastava 

(2008, h.52), Kusuma (2013, h.90), Linawati & Suhaji (2012, h.11), 

yaitu dengan hasil variabel Lingkungan Kerja berkorelasi secara 

signifikan dengan variabel Kinerja. 

Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan 

memungkinkan para pegawai untuk dapat berkerja optimal. 

Lingkungan kerja dapat mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai 

menyenangi lingkungan kerja dimana dia bekerja, maka pegawai 

tersebut akan betah di tempat kerjanya untuk melakukan aktivitas 

sehingga waktu kerja dipergunakansecara efektif dan optimis prestasi 

kerja pegawai juga tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup 

hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai dan 

hubungan kerja antar bawahan dan atasan serta lingkungan fisik 

tempat pegawai bekerja. 


