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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN 

HIPOTESIS 

 

2. 1        Kajian Pustaka  

2.1.1 Pengertian Pelatihan 

             Pelatihan karyawan berhubungan erat terhadap hasil pekerjaan 

karyawan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah penilaian untuk mengukur kinerja 

karyawan dan pelatihan karyawan dilaksanakan setelah ada hasil dari penilaian 

tersebut. Pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar para karyawan 

memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan 

pekerjaan yang mereka lakukan. (http://www.pelatihan-sdm.net/pentingnya-

pelatihan-karyawan/) 

    Menurut Rival dan Sinaga (2010:211) menyatakan bahwa:  

“Pelatihan sebagai bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

ketrampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku 

dalam relatif singkat dengan metode yang 

mengutamakan pada praktik daripada teori. Pelatihan 

secara singkat didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk 

meningkatkan kinerja saat ini dan kinerja di masa 

mendatang.” 

Menurut Hasibuan (2010:69) bahwa: 

“Pelatihan adalah suatu usaha meningkatkan kemampuan 

teknis, teoritis, konseptual dan moral pegawai sesuai 

kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pelatihan”. 

Menurut Andrew F. Sikula (dalam Mangkunegara 

2009:44) menyatakan bahwa: 

“Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek 

dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan 
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terorganisir, dimana pegawai non managerial 

mempelajari pengetahuan dan keterampilan teknis dalam 

tujuan terbatas.   

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelatihan secara 

tegas dapat dipisahkan, yaitu usaha meningkatkan keterampilan maupun 

pengetahuan secara teknis bagi karyawan.  

 

2.1.2 Manfaat Pelatihan dan Tujuan Pelatihan 

Manfaat Pelatihan 

Menurut Simamora (2007:7) menyatakan bahwa manfaat pelatihan yaitu: 

a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produktivitas. 

b. Mengurangi waktu belajar yang diperlukan pegawai agar mencapai 

standar-standar kinerja yang dapat diterima. 

c. Menciptakan sikap, loyalitas dan kerja sama yang lebih menguntungkan.  

d. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan kerja sama yang lebih 

menguntungkan. 

e. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. 

f. Membantu pegawai dalam peningkatan dan pengembangan pribadi 

mereka.  

Tujuan Pelatihan   

Menurut Mangkunegara (2009:240), menyatakan bahwa tujuan pelatihan yaitu: 

1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan idiologi. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja. 

3. Meningkatkan kualitas kerja. 

4. Meningkatkan ketetapan perencanaan Sumber Daya Manusia.  

5. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. 

6. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berkinerja secara 

maksimal. 

7. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. 

8. Meningkatkan keusangan 
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9. Meningkatkan perkembangan skill pegawai  

 

2.1.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Pelatihan  

Faktor-faktor yang menunjang kearah keberhasilan pelatihan menurut  

Veithzal Rivai (2009:204) yaitu: 

1. Materi yang Dibutuhkan  

Materi yang disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan 

dalam bentuk pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang 

diperlukan.  

2. Metode yang Digunakan  

Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan 

dilaksanakan. 

3. Kemampuan Instruktur Pelatihan  

Mencari sumber-sumber informasi yang lain yang mungkin berguna dalam 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan.  

4. Sarana atau Prinsip-prinsip pembelajaran  

Pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif.  

5. Peserta Pelatihan 

Sangat penting untuk memperhitungkan tipe pekerjaan dan jenis pekerjaan 

yang akan dilatih. 

6. Evaluasi Pelatihan 

Setelah mengadakan pelatihan hendaknya di evaluasi hasil yang di dapat 

dalam pelatihan, dengan memperhitungkan tingkat reaksi, tingkat belajar, 

tingkat tingkah laku kerja, tingkat organisasi, dan nilai akhir.  
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2.1.4 Indikator dalam Pelatihan    

 Menurut Mangkunegara (2009:47), mengemukakan bahwa terdapat 

beberapa indikator dalam pelatihan: 

1. Instruktur 

Mengingat pelatih umumnya berorientasi pada peningkatan skill, maka 

para pelatih yang dipilih untuk memberikan materi benar-benar memiliki 

kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, personal dan kompeten. 

Selain itu, pendidikan instruktur pun harus benar-benar baik untuk 

melakukan pelatihan.  

2. Peserta  

Peserta pelatihan tentunya harus diseleksi berdasarkan persyaratan tertentu 

dan kualifikasi yang sesuai, selain itu peserta juga harus memiliki 

semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan.  

3. Materi  

Pelatihan sumber daya manusia merupakan materi atau kurikulum yang 

sesuai dengan tujuan pelatihan sumber daya manusia yang hendak dicapai 

oleh perusahaan dan materi pelatihan pun harus update agar peserta dapat 

memahami masalah yang terjadi pada kondisi sekarang.  

4. Metode  

Metode pelatihan akan lebih menjamin berlangsungnya kegiatan pelatihan 

sumber daya manusia yang efektif apabila sesuai dengan jenis dan 

komponen peserta pelatihan. 

5. Tujuan  

Pelatihan merupakan tujuan yang ditentukan, khususnya terkait dengan 

penyusunan rencana aksi (action play) dan petetapan sasaran, serta hasil 

yang diharapkan dari pelatihan yang diselenggarakan, selain itu tujuan 

pelatihan pula harus disosialisasikan sebelumnya pada para peserta agar 

peserta dapat memahami pelatihan tersebut.  

6. Sasaran  

Sasaran pelatihan harus ditentukan dengan criteria yang terinci dan terukur 

(measurable). 
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Dari penelitian ini, yang menjadi inkator dalam pelatihan Galenia Daycare 

& Preschool ialah instruktur, materi, metode, tujuan, sasaran.   

 

2.1.5 Metode Program Pelatihan 

Metode yang dipilih dalam program pelatihan hendaknya disesuaikan 

dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh 

suatu perusahaan maupun organisasi. 

Veitzal Rivai (2009:241), mengemukakan beberapa metode yang dapat 

dipakai sebagai berikut: 

1. On the job training  

On the job training (TO) atau disebut juga dengan pelatihan dengan 

instruksi pekerjaan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para 

pekerja atau calon pekerja dalam kondisi pekerjaan yang riil.  

2. Rotasi  

Untuk pelatihan silang bagi pegawai agar mendapatkan variasi kerja, para 

pengajar memindahkan para pesera pelatihan dari tempat kerja yang satu 

ketempat kerja yang lainnya.  

3. Magang  

Magang melibatkan pembelajaran dari pekerjaan yang lebih 

berpengalaman, dan dapat ditambah pada teknik off the job training.   

4. Ceramah Kelas dan Prestasi Video 

Ceramah dan teknik lain dalm off the job training tampaknya 

mengandalkan komunikasi daripada member model. Televise, film, slide, 

dan film pendek sama dengan ceramah.  

5. Pelatihan Vestibule  

Agar pelatihan tidak mengganggu operasional rutin, beberapa perusahaan 

menggunakan pelatihan vestibule. Wilayah atau vestibule terpisah dibuat 

dengan peralatan yang sama dengan yang digunakan dalam pekerjaan. 

6. Permainan Peran dan Model Perilaku  
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Permainan peran adalah alat yang mendorong peserta untuk 

membayangkan identitas lain. Teknik ini juga digunakan untuk mengubah 

sikap dan membantu mengembangkan keterampilan interpersonal.  

7. Studi Kasus 

Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi 

tertulis dari suatu permasalahan riil yang dihadapi oleh perusahaan atau 

perusahaan lain. Dengan mempelajari suatu kasus, para peserta pelatihan 

mempelajari suatu keadaan yang bersifat riil.  

8. Simulasi  

Permainan simulasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 

a. Simulasi yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik (mesin) 

yang mengandalkan aspek-aspek utama dalam suatu situasi kerja.  

b. Simulasi computer, untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, metode 

ini sering berupa permainan. 

9. Belajar Mandiri dan Proses Belajar Terprogram  

Teknik belajar mandiri berkisar pada cara manual sampai kaset rekaman 

atau video. Dan bahan-bahan pembelajaran terprogram adalah bentuk lain 

dari belajar mandiri, biasanya terdapat program computer atau cetakan 

booklet yang berisi pertanyaan dan jawaban.   

10. Praktik Laboratorium  

Pelatihan laboratorium dirancang untuk meningkatkan ketrampilan 

interpersonal.  

11. Pelatihan Tindakan  

Pelatihan terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi 

masalah nyata yang dihadapi oleh perusahaan, dibantu oleh fasilitator.  

12. Role Playing  

Role Playing adalah metode pelatihan yang merupakan perpaduan antara 

metode kasus dan program pengembangan sikap.  
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13. In-basket technique 

Melalui metode In-basket technique, para peserta diberikan materi yang 

berisikan informasi, seperti email khususnya dari manajer, dan daftar 

telepon.  

14. Management games  

Management games menekankan pada pengembangan kemampuan 

problem-solving.  

15. Behavior modeling  

Modeling sebagai salah satu proses yang bersifat psikologis mendasar di 

mana pola-pola baru dari suatu perilaku dapt diperoleh sedangkan pola-

pola yang sudah ada dapat diubah.  

16. Outdoor oriented programs  

Program ini biasanya dilakukan disuatu wilayah yang terpencil dengan 

melakukan kombinasi antara kemampuan diluar kantor dengan 

kemampuan diruang kelas.   

 

2.1.3.5 Evaluasi Pelatihan  

Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari 

kegiatan pelatihan, terutama dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar. 

Berhasil tidaknya program pelatihan akan banyak bergantung kepada kegiatan 

evaluasi yang dilakukan. Itulah sebabnya apabila berbicara tentang proses 

pelatihan, masalah evaluasi sangat sulit untuk dipisahkan. Dengan demikian, 

evaluasi merupakan suatu masalah yang perlu mendapat perhatian besar, baik 

tujuan, langkah pokok, teknik, alat evaluasi, maupun system penilaiannya.  

Adapun menurut Sastrohadiwiryo (2003:220) evaluasi pelatihan memiliki 

tujuan sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh peserta  dalam 

suatu periode proses belajar mengajar tertentu. 

2. Untuk mengetahui posisi atau kedudukan peserta dalam kelompoknya.  
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3. Untuk mengetahui tingkat usaha yang telah dilakukan para peserta dalam 

kegiatan pelatihan. 

4. Untuk mengetahui sampai seberapa jauh para peserta telah merealisasikan 

kapasitasnya melalui kegiatan pelatihan. 

5. Untuk mengetahui efisiensi metode pelatihan yang digunakan.  

 

2.1.6 Motivasi  

2.1.4.1 Pengertian Motivasi  

Motivasi pada dasarnya adalah “proses untuk mencoba mempengaruhi 

seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan”. Dengan kata lain adalah 

dorongan dari luar terhadap seseorang agar mau melaksanakan sesuatu. 

Motivation berarti pemberian motif, atau hal yang menimbulkan dorongan atau 

keadaan yang menimbulkan dorongan. Dapat juga dikatakan bahwa motivation 

adalah faktor yang mendorong orang untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Menurut Menurut Menurut William McDougall (1908) dalam buku  

Thoha (2012: 205): 

“Suatu tindakan yang dibawa dari lahir yang menentukan 

organisme untuk mengetahui atau memperhatikan setiap obyek 

dan bertindak atau mempunyai suatu impulsa bertindak yang 

menentukan ekspresi dalam suatu cara berperilaku yang spesifik.” 

Sedangkan menurut Rivai (2009:837) 

“Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik 

sesuai dengan tujuan individu”  

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa motivasi pada dasarnya 

adalah “kondisi mental yang mendorong dilakukannya suatu tindakan dan 

memberikan kekuatan yang mengarah kepada pencapaian kebutuhan, memberi 

kepuasan ataupun mengurangi ketidakseimbangan”.           

 Oleh karena itu tidak akan ada motivasi, jika tidak dirasakan adanya 
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kebutuhan dan kepuasan serat ketidakseimbangan tersebut. Rangsangan – 

rangsangan terhadap hal semacam diataslah yang akan menumbuhkan motivasi, 

dan motivasi yang telah tumbuh memang dapat menjadikan dorongan untuk dapat 

mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan atau pencapaian keseimbangan.  

 

2.1.4.2 Teori Motivasi 

          Ada beberapa teori motivasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya 

adalah sebagai berikut: (Sondang P. Siagian, 2011:287-294) 

1. Teori Abraham H. Maslow menyebutkan bahwa motivasi terbentuk karena 

5 hierarki kebutuhan; 

a. Kebutuhan fisiologikal, seperti sandang, pangan, dan papan. 

b. Kebutuhan keamanan, keamanan yang dimaksud bukan hanya 

keamanan    secara fisik, tetapi juga secara psikologi dan intelektual. 

c. Kebutuhan sosial, pengakuan akan keberadaan dan pemberian 

penghargaan atas harkat dan martabatnya. 

d. Kebutuhan prestise, bahwa semua orang memerlukan pengakuan atas 

keberadaan dan statusnya oleh orang lain.  

e. Kebutuhan untuk aktualisasi dari dalam arti tersedianya kesempatan 

bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam 

dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata.  
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Gambar 2.1 Hierarki Kebutuhan Maslow 

           2. Teori “ERG” 

           Teori ini dikembangkan oleh Clayton Alderfer dari Universitas Yale  

Existence, Relatedness, dan Growth dimana sebenarnya jika didalami ketiga 

kata tersebut memiliki maksud yang dengan teori motivasi yang dikemukakan 

oleh Abraham Maslow. Existence sama dengan hierarki kebutuhan pertama dan 

kedua pada teori motivasi Maslow, Relatedness sama dengan hierarki  ketiga 

dan keempat pada teori motivasi kerja Abraham Maslow, dan Growth  

mengandung arti yang sama dengan kebutuhan dalam aktualisasi diri. Teori 

motivasi “ERG” lebih lanjut akan menghasilkan fakta bahwa; 

a. Makin tidak terpenuhinya suatu kebutuhan tertentu, maka semakin 

besar pula keinginan untuk memuaskannya. 

b. Kuatnya keinginan memuaskan kebutuhan yang “lebih tinggi” 

semakin besar apabila kebutuhan yang “lebih rendah” telah terpuaskan. 

c. Semakin sulit memuaskan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi, 
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                    semakin besar keinginan untuk memuaskan kebutuhan yang lebih 

                    mendasar. 

   3. Teori Herzberg 

         Menurut teori ini motivasi banyak dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan 

ekstrinsik    (hygine). Faktor intrinsik berasal dari dalam diri masing- masing  

individual, dan faktor  ekstrinsik berasal dari luar, seperti lingkungan  dan 

organisasi yang dapat membentuk    pribadi    tersebut dalam proses  pencapaian 

tujuannya. 

     4.  Teori Keadilan 

           Teori ini menyebutkan bahwa seseorang memiliki sifat untuk selalu 

menyetarakan antara usaha yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi 

dengan imbalan yang diterimanya. Jika imbalan yang diterima dirasakan kurang 

adil, maka kemungkinan mereka akan meminta imbalan yang lebih besar atau 

memberikan usaha yang lebih sedikit untuk organisasinya. 

    5.  Teori Harapan 

          Teori ini dikemukakan oleh Victor H.Vroom dalam bukunya yang  berjudul 

“Work and Motivation”. Teori ini menyebutkan bahwa jika  seseorang memiliki 

harapan untuk mendapatkan sesuatu dan mengetahui ada jalan untuk 

mendapatkannya, maka motivasi untuk memenuhi harapan tersebut akan semaki 

tinggi. 

    6.  Teori Penguatan dan Modifikasi Perilaku 

         Teori motivasi ini menyebutkan bahwa yang mempengaruhi motivasi 

seseorang bukan hanya karena kebutuhan, tetapi juga faktor-faktor dari luar 

dirinya. Manusia cenderung akan mengulangi hal yang dapat memberikan  

keuntungan bagi dirinya, dan menghindari hal yang dapat merugikan, dimana  hal 

tersebut bisa jadi merubah perilaku asal dari individu tersebut. 

 7.   Teori Kaitan Imbalan dengan Prestasi 

        Teori ini sebenarnya adalah hasil dari penyempurnaan teori-teori sebelumnya 

oleh para ahli. Pada teori ini dihasilkan faktor-faktor eksternal dan internal yang 
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apabila berinteraksi secara prositif maka akan menghasilkan motivasi kerja yang 

tinggi pada diri karyawan. Faktor eksternal tersebu  antara lain; jenis dan sifat 

pekerjaan, kelompok kerja dimana seseorang  bergabung, organisasi tempat 

bekerja, situasi lingkungan pada umumnya, dan sistem imbalan yang berlaku dan 

cara penerapannya. Sedangkan faktor  internal yang dimaksud antara lain; 

persepsi seseorang mengenai diri sendiri,  harga diri, harapan pribadi, kebutuhan, 

keinginan, kepuasan kerja, dan  prestasi kerja yang dihasilkan. 

   8.   Teori Motivasi “Tiga Kebutuhan” 

          Teori ini dikemukakan oleh David McCleland, ia berpendapat bahwa 

seseorang akan memiliki motivasi tinggi jika didasari oleh  “Need 

forAchievement”(nAch), “Need for Power” (nPo), dan “Need for Affilliation”  

(nAff). 

           Need for Achievement berarti bahwa seseorang selalu ingin dipandang   

berhasil dalam hidupnya, dengan keberhasilan yang dimilikinya secara pasti 

bahwa segala kebutuhannya akan bisa dipenuhi. Keberhasilan yang dimaksud juga 

dapat berlaku dalam berumah tangga.  Need for Power memiliki arti bahwa 

seseorang memiliki kebutuhan  untuk mempengaruhi orang lain, dan berusaha 

untuk menguasai orang lain .Orang dengan( nPo) yang tinggi akan cenderung 

tidak terlalu peduli dengan pekerjaan yang tidak dapat memperbesar 

kemungkinannya untuk memperluas  kekuasaan, dan kemungkinan untuk dapat 

mempengaruhi orang lain. 

               Need for Afilliation memiliki arti bahwa setiap orang memiliki 

kebutuhan akan lingkungan yang bersahabat dan dapat bekerja sama dalam 

berorganisasi. Kebutuhan berafiliasi akan membuat seseorang cenderung 

menghilangkan suasana yang berpotensi menyebabkan persaingan, namun hal ini 

tentunya tidak akan menghambat keberhasilan seseorang dalam bekerja karena 

tentunya keterampilan dalam bekerja sama yang baik menjadi salah satu faktor 

seseorang dapat bekerja dengan baik. (Miftah Toha, 2012:235). 
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Teori motivasi dari David McCleland ini selanjutnya akan dijadikan sebagai 

salah satu variable independent yang akan diukur pengaruhnya terhadap prestasi 

kerja. 

 

2.1.4.3  Asas-asas, Alat-alat dan Jenis-jenis Motivasi  

1.  Asas-asas Motivasi  

Asas-asas motivasi ini mencakup asas mengikutsertakan, komunikasi, 

pengakuan, wewenang yang didelegasikan, dan perhatian timbal balik. 

Menurut Hasibuan (2007:146) asas-asas motivasi, yaitu: 

a. Asas Mengikutsertakan     

 Asas mengikutsertakan maksudnya mengajak bawahan untuk ikut 

berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk 

mengajukan ide-ide, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Dengan cara ini, bawahan merasa ikut bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan perusahaan sehingga moral dan gairah kerja 

meningkat. 

b. Asas Komunikasi  

 Asas komunikasi meksudnya menginformasikan secara jelas tentang 

tujuan yang ingin dicapai, cara mengerjakannya, dan kendala yang 

dihadapi. Dengan asas komunikasi, motivasi kerja bawahan akan 

meningkat. Sebab semakin banyak seseorang mengetahui suatu soal, 

semakin besar pula minat dan perhatiannya terhadap hal tersebut.  

c. Asas Pengakuan 

Asas pengakuan maksudnya memberikan penghargaan dan pengakuan 

yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang 

dicapainya. Bawahan akan bekerja keras dan semakin rajin jika pendapat 

pengakuan.  
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d. Asas Wewenang yang Didelegasikan  

Yang dimaksud dengan asas wewenang yang didelegasikan adalah 

mendelegasikan sebagai wewenang serta kebebasan karyawan untuk 

mengambil keputusan dan melaksanakan tugas-tugas manajer atau 

atasan.  

e. Asas Perhatian Timbal Balik  

   Asas perhatian timbale balik adalah memotivasi bawahan dengan 

mengemukakan keinginan atau harapan perusahaan disamping berusaha 

memenuhi kebutuhan yang diharapkan bawahan dari perusahaan. 

2. Alat-alat Motivasi  

Menurut Hasibuan (2007:149), Alat-alat motivasi terdiri dari Materiil, Insentif, 

Nonmateril Insentif, serta Kombinasi Materiil Insentif dan Nonmateril Insentif.  

 Materil Insentif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa uang atau 

barang yang mempunyai nilai pasar, jadi memberikan kebutuhan ekonomi. 

 Non Materiil Insentif adalah alat motivasi yang diberikan itu berupa 

barang atau benda tidak bernilai, jadi hanya memberikan kepuasan atau 

kebanggaan rohani saja.   

3. Jenis-jenis Motivasi  

Menurut Hasibuan (2007:150), jenis-jenis motivasi terdiri dari Motivasi 

Positif, dan Motivasi Negatif .  

 Motivasi Positif (Insentif Positive), manager perlu memotivasi bawahan 

dengan memberikan hadiah kepada mereka yang bermotivasi dengan 

baik. Dengan motivasi positif ini semangat dan kinerja karyawan akan 

meningkat, karena manusia pada umumnya senang menerima sesuatu 

yang baik.  

 Motivasi Negatif (Insentive Negative), manajer memotivasi bawahan 

dengan memberikan hukuman kepada mereka yang pekerjaannya kurang 

baik (prestasi rendah). Dengan memotivasi negatif ini semangat dan 

kinerja karyawan dalam jangka waktu pendek akan meningkat karena 
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takut dihukum, tetapi apabila dalam waktu yang panjang akan berakibat 

kurang baik bagi perusahaan.   

2.1.4.3 Dimensi dan Indikator Motivasi  

Dimensi yang dipakai sebagai panduan dalam penelitian ini adalah  

pendapat dari David McCleland (1961) yang menyatakan tentang Teori Tiga 

Kebutuhan yang mempengaruhi motivasi, yaitu kebutuhan berprestasi (Need  of 

Achievement) (nAch), kebutuhan berkuasa (Need of Power) (nPo), kebutuhan 

berafiliasi (Need of Affilliation )(nAff). Maka dari ketiga dimensi tersebut 

didapatlah indikator-indikator motivasi kerja sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Motivasi kerja 

Dimensi Indikator  

1.Need of 

Achievement (nAch) 

a. Tantangan Pekerjaan  

b. Tanggung Jawab 

c. Penghargaan dan Prestasi Kerja 

    

2.Need of Power (nPo) a. Posisi Dalam Kelompok 

  

b. Mencari kesempatan Untuk Memperluas 

Kekuasaan 
3.Need of Affilliation 

(nAff) a. Hubungan Dengan Organisasi 

  b. Kerja Sama 

Sumber : David McCleland(1961) dan (Miftah Toha, 2012:235) 

Dalam penelitian ini, yang menjadi indikator dalam motivasi guru Galenia 

Daycare & Presschool ialah tanggung jawab, penghargaan dan prestasi kerja,  dan 

kerja sama.   

2.1.5 Kinerja Guru  

2.1.5.1 Pengertian Kinerja Guru  

 Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya 

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk keberhasilan suatu organisasi, 

diperlukan kinerja yang tinggi.  

 Menurut Mangkunegara (2011:67) mendefinisikan kinerja sebagai berikut: 
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“ Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang telah dicapai oleh seseorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”  

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:94), yakni: 

“Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya 

yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan 

serta waktu” 

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang guru 

harus memiliki kinerja yang tinggi karena keberadaan kinerja merupakan usaha 

untuk mencapai tujuan perusahaan terutama pada sekolah agar dapat terlaksana.  

 

2.1.5.2 Tujuan Penilaian Kinerja 

 Penilaian kinerja sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi 

secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui bagaimana 

kondisi riil pegawai dilihat dari kinerja dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan.  

 Adapun tujuan penilaian menurut Attwood & Dimmock 

dalam Sedarmayanti (2010:264) adalah: 

1.      Membantu meningkatkan kinerja. 

2.      Menetapkan sasaran bagi kinerja perorangan. 

3.      Menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan. 

4.      Menyepakati rencana untuk pengembangan karyawan di masa depan. 

5.      Menilai potensi di masa depan untuk kenaikan pangkat. 

6.      Memberi umpan balik kepada karyawan mengenai kinerja mereka.         

7.      Memberi konsultasi kepada karyawan mengenai peluang karier. 

8.      Menentukan taraf kinerja karyawan untuk maksud peninjauan gaji. 
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9.      Mendorong pimpinan untuk berpikir cermat mengenai kinerja staf pada 

umumnya dan faktor yang mempengaruhinya, termasuk gaya kepemimpinan dan 

perilaku mereka sendiri. 

Pelaksanaan penilaian kinerja guru dimaksudkan bukan untuk menyulitkan 

guru, tetapi sebaliknya penilaian kinerja guru dilaksanakan untuk mewujudkan 

guru yang profesional,  karena harkat dan martabat suatu profesi ditentukan oleh 

kualitas layanan profesi yang  bermutu. Menemukan secara tepat  tentang 

kegiatan  guru di dalam  kelas,  dan membantu mereka untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilannya,  akan  memberikan kontribusi  secara  

langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran  yang dilakukan, sekaligus 

membantu pengembangan karir guru sebagai  tenaga  profesional.  Oleh karena 

itu, untuk meyakinkan bahwa setiap guru adalah seorang profesional di bidangnya 

dan  sebagai  penghargaan atas prestasi kerjanya, maka  penilaian kinerja guru 

harus dilakukan terhadap guru  di semua satuan pendidikan  formal  yang 

diselenggarakan oleh pemerintah,  pemerintah daerah, dan masyarakat.  Guru 

yang dimaksud tidak terbatas pada guru yang bekerja di  satuan  pendidikan  di 

bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, tetapi juga mencakup   

guru yang bekerja di satuan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama.  

Sumber: (http://lpmpriau.go.id/) 

Dalam konteks pembelajaran di kelas, guru mempunyai kemampuan 

professional berarti yang bersangkutan dapat melaksanakan proses pembelajaran 

secara efektif. Menurut Gary A. Davis dan Margaret A. Thomas, paling tidak ada 

empat kelompok besar ciri-ciri guru yang efektif. Keempat kelompok itu terdiri 

dari: 

Pertama, memiliki kemampuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas, 

yang kemudian dapat dirinci lagi menjadi (1) memiliki keterampilan interperso-

nal, khususnya kemampuan untuk menunjukkan empati, penghargaan kepada 

siswa, dan ketulusan; (2) memiliki hubungan baik dengan siswa; (3) mampu 

menerima, mengakui, dan memperhatikan siswa secara tulus; (4) menunjukkan 

minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar; (5) mampu menciptakan atmosfir 

untuk tumbuhnya kerja sama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok siswa; 

http://lpmpriau.go.id/
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(6) mampu melibatkan siswa dalam meng-organisasikan dan merencanakan 

kegiatan pembelajaran; (7) mampu mendengarkan siswa dan menghargai hak 

siswa untuk berbicara dalam setiap diskusi; (8) mampu meminimal-kan friksi-

friksi di kelas jika ada. 

Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi manajemen pembelajaran, 

yang meliputi: (1) memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menangani siswa 

yang tidak memiliki perhatian, suka menyela, mengalihkan pembicaraan, dan 

mampu memberikan transisi substansi bahan ajar dalam proses pembelajaran; (2) 

mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan tingkatan berpikir 

yang berbeda untuk semua siswa. 

Ketiga, memiliki kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan 

balik(feedback) dan penguatan (reinforcement), yang terdiri dari: (1) mampu 

memberikan umpan balik yang positif terhadap respon siswa; (2) mampu 

memberikan respon yang bersifat membantu terhadap siswa yang lamban belajar; 

(3) mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban siswa yang kurang 

memuaskan; (4) Mampu memberikan bantuan profesional kepada siswa jika 

diperlukan. 

Keempat, memiliki kemampuan yang terkait dengan, terdiri dari: (1) 

mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; (2) mampu 

mem-perluas dan menambah pengetahuan mengenai metode-metode pengajaran; 

(3) mampu memanfaatkan perencanaan guru secara kelompok untuk menciptakan 

dan mengembang-kan metode pengajaran yang relevan. 

(https://khoi82.wordpress.com/2009/10/31/ciri-ciri-guru-yang-baikefektif/) 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Guru  

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru. Kinerja 

merupakan suatu kotruksi multidemensi yang mencakup banyak faktor yang 

mempengaruhinya. Menurut Martinis Yamin dan Maisah (2010) faktor-faktor 

yang memengaruhi kinerja antara lain faktor intrinsik guru (personal/individual) 

atau SDM dan ekstrinsik, yaitu kepemimpinan, sistem, tim, dan situasional. 

Secara sederhana uraiannya sebagai berikut: 

https://khoi82.wordpress.com/2009/10/31/ciri-ciri-guru-yang-baikefektif/
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1. Faktor personal/individual, meliputi unsur pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh 

setiap individu seperti guru. 

2. Faktor kepemimpinan, meliputi aspek kualitas manajer dan tem leader 

dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan kerja pada 

guru. 

3. Faktor tim, meliputi kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh 

rekan dalam satu tim, kepercayaan sesama anggota tim, kekompakan, dan 

keeratan anggota tim. 

4. Faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas kerja yang diberikan oleh 

pimpinan sekolah, proses organisasi, kultur organisasi (sekolah). 

5. Faktor kontekstual (situasional), meliputi tekanan dari perubahan 

lingkungan eksternal dan internal.  

 

2.1.5.3 Indikator Penilaian Kinerja Guru  

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi 

birokrasi nomor 16 tahun 2009, menegaskan bahwa penilaian kinerja guru adalah 

penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, 

kepangkatan, dan jabatannya. Dalam pada itu, dikemukakan bahwa penilaian 

kinerja guru dilakukan cara rutin setiap tahun yang menyoroti 14 (empat belas) 

kompetensi bagi guru pembelajaran, dan 17 (tujuh belas) kompetensi bagi guru 

BK/konselor, serta pelaksanaan tugas tambahan lain yang relevan dengan fungsi 

sekolah/madrasah.  

Berikut adalah indikator penilaian Kinerja Guru (Mulyasah 2011:30-41)  

1. Aspek Pedagogik 

a. Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar siswa 

b. Guru berusaha membantu dan mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan peserta didik 
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c. Guru memberi kesempatan terhadap siswa untuk mengurangi materi 

sesuai usia dan kemampuannya melalui pengaturan proses 

pembelajaran aktivitas yang bervariasi 

d. Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi belajar siswa 

e. Guru memperhatikan respon siswa yang belum/kurang memahami 

materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk 

memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya 

f. Merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar 

g. Memilih materi pembelajaran yang sesuai tujuan, tepat dan mutakhir, 

sesuai usia siswa, dan dapat dilaksanakan di kelas sesuai konteks 

kehidupan sehari-hari 

h. Mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai 

dengan usia siswa dan tingkat kemampuan belajar siswa 

i. Melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan 

kemampuan belajar siswa dan memperhatikan perhatian peserta didik 

j. Memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk bertanya, 

mempraktikkan, dan berinteraksi dengan peserta didik lain 

k. Menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap 

setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing-masing  

Menanggapi pertanyaan siswa secara tepat, benar, mutakhir, sesuai tujuan 

pembelajaran dan isi kurikulum tanpa mempermalukannya 

2. Aspek Sosial 

a. Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkembangkan 

kerjasama yang baik antar peserta didik 

b. Menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP 

c. Menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi kompetensi dasar 

yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan peserta didik 

untuk keperluan remedial dan pengayaan  
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d. Mengembangkan kerjasama dan membina kebersamaan dengan teman 

sejawat tanpa memperhatikan perbedaan yang ada 

e. Menghargai dan mempromosikan prinsip-prinsip pancasila sebagai dasar 

ideologi dan etika bagi semua warga Indonesia 

3. Aspek Kepribadian  

a. Bertingkah laku sopan dalam berbicara, berpenampilan, dan berbuat 

baik terhadap semua siswa, orang tua, dan teman sejawat.  

b. Berprilaku baik untuk mencitrakan nama baik sekolah 

c. Mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan tepat waktu  

d. Meminta izin dan memberitahukan sebelumnya dengan memberikan 

alasan dan bukti yang sah jika tidak dapat menghadiri kegiatan yang 

telah direncanakan, termasuk proses belajar mengajar dikelas 

e. Memperlakukan semua siswa dengan adil, memberikan perhatian dan 

bantuan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa memperdulikan faktor 

personal 

4. Aspek Profesional 

a. Menjaga hubungan baik dan peduli dengan teman sejawat serta 

berkontribusi positif terhadap semua diskusi formal dan informal 

terkait pekarjaan. 

b. Berinteraksi dengan peserta didik dan tidak membatasi perhatiaannya 

hanya pada kelompok tertentu (misalnya: peserta didik yang pandai, 

kaya, berasal dari daerah yang sama dengan guru)  

c. Memperhatikan sekolah sebagai bagian dari masyarakat, 

berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, serta berperan dalam 

kegiatan sosial masyarakat  

d. Menyertakan informasi yang tepat dan mutakhir di dalam perencanaan 

dan pelaksanaan pembelajaran.  

e. Menyusun materi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang 

berisi informasi yang tepat, mutakhir, dan yang membantu peserta 

didik untuk memahami konsep materi belajar.  
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f. Melakukan evaluasi diri secara spesifik, lengkap dan didukung dengan 

contoh pengalaman diri sendiri.  

 

2.1.6 Penelitian Sebelumnya 

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya mengenai pelatihan, motivasi  

dan kinerja guru. Analisis penelitian sebelumnya yang dilakukan peneliti adalah 

sebagai berikut: 
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No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

Metode Variabel Hasil & Kesimpulan 

1. Rizka 

Forivera 

Pengaruh Pelatihan dan 

Motivasi Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Bumi 

Resources Minerals 

Tbk. 

 

Tahun: 2013 

 

Sumber:  
http://journal.bakrie.ac.id/ 

Analisis  

pengolahan  

data  

menggunakan  

program  

multiple  

regresi  guna  

mengetahui  

pengaruh  

antara  variabel  

bebas  terhadap  

variabel  

terikat. 

Variabel 

independen: 

X1: Pelatihan 

X2:  Motivasi 

Kerja 

 

Variabel 

Dependen: 

Y: Kinerja 

karyawan 

Berdasarkan  hasil  

analisis  dapat  disimpulkan  

bahwa  secara  parsial  

pelatihan  berpengaruh  

positif 

terhadap  kinerja karyawan  

dengan  nilai signifikansi    

(Sig = 0,001)  dan motivasi  

kerja  berpengaruh  positif  

terhadap  kinerja  karyawan  

(Sig  =  0,009).  Sedangkan  

secara  simultan  pelatihan  

dan  motivasi  kerja  secara  

bersama-sama  berpengaruh  

positif  terhadap  kinerja  

karyawan  dengan  nilai  

signifikansi  (Sig  =  0,000). 

2. 

 

Dedeh Sofia 

Hasanah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengaruh Pendidikan 

Latihan (diklat) 

Kepemimpinan Guru Dan 

Iklim Kerja Terhadap 

Kinerja Guru Sekolah 

Dasar Se Kecamatan 

Babakancikao 

Kabupaten Purwakarta 

Tahun: 2010 

 

Sumber:  

http://jurnal.upi.edu/file/ 

 

 

 

Dalam 

penelitian ini, 

metode 

penelitian yang 

digunakan 

adalah 

penelitian 

kuantitatif 

dengan analisis 

deskriptif 

korelasional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel 

independen: 

X1: 

Pendidikan dan 

Latihan 

(diklat) 

kepemimpinan 

guru 

X2: Iklim kerja 

 

Variabel 

Dependen: 

Y: Kinerja 

guru sekolah 

dasar 

Berdasarkan hasil 

penelitian dapat diketahui 

pengaruh factor pendidikan 

dan pelatihan 

kepemimpinan guru 

terhadap kinerja guru (X1 

terhadap Y) sebesar 33%, 

sedangkan factor iklim 

kerja terhadap kinerja guru 

(X2 terhadap Y) adalah 

sebesar 67%. Secara 

bersamaan faktor 

pendidikan dan pelatihan 

kepemimpinan guru 

dengan iklim kerja (X1 dan 

X2 terhadap Y) adalah 

sebesar 57%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/8-Dedeh_Sofia_Hasanah.pdf
http://jurnal.upi.edu/file/
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No Peneliti Judul dan Tahun 

Peneliti 

Metode Variabel Hasil & Kesimpulan 

3. Apri Triyani, 

3301405102 

Pengaruh Pendidikan dan 

Pelatihan, Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru 

Ekonomi-Akuntansi SMA 

Negeri dan Swasta se 
Purwokerto 

Tahun: 2009  

 

Sumber: 

http://lib.unnes.ac.id/2232

/ 

Metode 

pengumpulan 

data yang 

digunakan 

adalah angket 

dan dianalisis 

secara deskriptif 

presentase dan 

analisis regresi 

berganda baik 

secara simultan 

maupun parsial. 

Variabel 

independen: 

X1: 

Pendidikan dan 

Pelatihan 

X2: Motivasi 

Kerja 

 

Variabel 

Dependen: 

Y: Kinerja 

Guru 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pendidikan dan 

pelatihan guru berkategori 

rendah (43,55%), motivasi 

kerja berkategori tinggi 

(68,53), dan kinerja guru 

berkategori sangat baik 

(87,59%). Uji regresi 

menunjukan hasil uji parsial 

untuk pendidikan dan 

pelatihan diperoleh 

4.  Leonando 

Agusta dan 

Eddy 

Madiono 

Sutanto 

Pengaruh Pelatihan dan 

Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan CV. 

Haragon Surabaya 

 

Tahun: 2013 

 

Sumber:  

repository.petra.ac.id/ 

Penelitian  ini  

menggunakan  

pendekatan  

kuantitatif,  data  

untuk  

penelitian  ini  

diperoleh 

melalui angket 

penelitian yang 

telah diisi oleh  

responden yang 

sudah 

ditentukan. 

Metode analisis 

data  

yang  digunakan  

adalah  metode  

analisis  regresi  

linier  

berganda. 

Variabel X1: 

Pelatihan X2: 

Motivasi Kerja 

 

Variabel Y: 

Kinerja 

karyawan 

Hasil  dari  penelitian  ini  

menunjukan  bahwa  

pelatihan  berpengaruh  

positif  dan  signifikan  

terhadap  

kinerja  karyawan.  Motivasi  

kerja  berpengaruh  positif  

dan  signifikan  terhadap  

kinerja  karyawan.  

Sementara  

itu  variabel  pelatihan,  dan  

motivasi  kerja  berpengaruh  

positif  dan  signifikan  

bersama-sama  terhadap  

kinerja  

karyawan operator alat berat 

CV Haragon Surabaya. 

 

5. Khairul 

Akhir Lubis 

057019017/I

M 

Pengaruh Pelatihan Dan 

Motivasi Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan Pt 

Perkebunan Nusantara IV 

(Persero) Medan 

Tahun: 2008 

 

Sumber: 

http://www.researchgate

.net/ 

Metode 

pengumpulan 

data dilakukan 

dengan angket 

dan studi 

dokumentasi. 

Model analisis 

data yang 

digunakan 

adalah regresi 

linier berganda 

dengan 

menggunakan 

software SPSS. 

Variabel 

independen 

X1: Pelatihan 

X2:Motivasi 

Kerja 

 

Variabel 

Dependen: 

Y: Kinerja 

karyawan 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa pelatihan dan motivasi 

kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan baik secara 

parsial maupun simultan. 

Nilai koefisien determinasi 

(R) diperoleh sebesar 8.81%. 

hal ini berarti bahwa 

kemampuan variabel 

independen (pelatihan dan 

motivasi kerja) menjelaskan 

pengaruhnya terhadap 

variabel dependen (kinerja 

karyawan) sebesar 8.81%, 

sedangkan sisanya merupakan 

variabel yang tidak terungkap 

http://www.researchgate.net/researcher/36193932_Khairul_Akhir_Lubis
http://www.researchgate.net/researcher/36193932_Khairul_Akhir_Lubis
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No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

Metode Variabel Hasil & Kesimpulan 

6. Katarina 

Mangkinya 

Rin Riberu 

Pengaruh Pelatihan dan 

Motivasi Kerja terhadap 

Kinerja Pegawai 

Sekretariat Daerah 

Kabupaten Flores Timur 

(41505) 

 

Tahun: 2015 

 

Sumber: 

http://www.pustaka.ut.ac.i

d/ 

Dalam 

penelitian ini 

jenis data yang 

digunakan 

adalah 

kualitatif dan 

kuantitatif. Alat 

analisis yang 

digunakan untuk 

menjawab 

tujuan penelitian 

ini adalah 

statistik 

inferensial, 

yaitu analisis 

regresi linier 

berganda. 

Variabel 

independen 

X1: Pelatihan 

X2: Motivasi 

 

Variabel 

Dependen: 

Y: Kinerja 

Pegawai 

Hasil analisi data menunjukan 

bahwa secara parsial variabel 

pelatihan mempunyai 

pengaruh yang positif dan 

signifikan. Demikian juga 

variabel motivasi kerja 

mempunyai pengaruh yang 

positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja 

pegawai pada secretariat 

daerah kabupaten Flores 

Timur. Selanjutnya hasil 

analisis statistik secara 

simultan juga menunjukan 

bahwa secara bersama-sama 

kedua variabeI bebas yaitu 

pelatihan dan motivasi kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai sekretariat daerah 

kabupaten Flores Timur. 

Selanjutnya kontribusi atau 

sumbangan kedua variabel 

bebas yaitu pelatihan dan 

motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai sebesar 

51,8% sedangkan sisanya 

sebesar 48,2% dipengaruhi 

oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diikutsertakan 

dalam penelitian ini, seperti 

tingkat pendidikan pegawai, 

pengalaman kerja, lingkungan 

kerja, masalah 

kepemimpinan, fasilitas kerja 

dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:pengaruh-pelatihan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-sekretariat-daerah-kabupaten-flores-timur-41505&catid=21:tesis-tapm&Itemid=412
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:pengaruh-pelatihan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-sekretariat-daerah-kabupaten-flores-timur-41505&catid=21:tesis-tapm&Itemid=412
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:pengaruh-pelatihan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-sekretariat-daerah-kabupaten-flores-timur-41505&catid=21:tesis-tapm&Itemid=412
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:pengaruh-pelatihan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-sekretariat-daerah-kabupaten-flores-timur-41505&catid=21:tesis-tapm&Itemid=412
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:pengaruh-pelatihan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-sekretariat-daerah-kabupaten-flores-timur-41505&catid=21:tesis-tapm&Itemid=412
http://www.pustaka.ut.ac.id/dev25/index.php?option=com_content&view=article&id=3055:pengaruh-pelatihan-dan-motivasi-kerja-terhadap-kinerja-pegawai-sekretariat-daerah-kabupaten-flores-timur-41505&catid=21:tesis-tapm&Itemid=412


34 
 

 
 

 

 

 

 

 

No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

Metode Variabel Hasil & Kesimpulan 

7. Ade Imas 

Fitriansyah  

58320163 

Pengaruh Motivasi dan 

Pelatihan Kerja 

Terhadap Kineja 

Karyawan Pada Bank  

BRI Syariah Kantor 

Cabang Cirebon. 

 

Tahun: 2012 

 

Sumber: 

web.iaincirebon.ac.id/ 

Pada penelitian 

ini metode yang 

digunakan uji 

regresi ganda, 

uji t, dan uji F 

yang dihitung 

dengan 

menggunakan  

SPSS Versi 

17.0. 

X1 : Motivasi 

 

X2: Pelatihan 

Kerja 

 

Y : Kinerja 

Karyawan 

Penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

berdasarkan rumuskoefisien 

penentu (KP) =  r2 x  100%  

nilai  r motivasi  dan  

kinerja  karyawan  yang  

diperoleh  adalah  0,701, 

sehingga  r2  

sebesar 0,4914. Jadi nilai 

kontribusi motivasi dan  

pelatihan kerja adalah  

49,14 % yang artinya 

kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh motivasi 

dan pelatihan  

kerja sebesar 49,14% dan 

sisanya 50,86% dijelaskan  

oleh faktor lain selain 

motivasi dan  pelatihan  

kerja.  Adapun  nilai  F 

hitung simultan  variabel  

X1 (motivasi)  dan  X2 

(pelatihan  kerja)  terhadap  

Y  (kinerja  karyawan).  

Setelah  diketahui  nilai  

Fhitung (13,063) dan 

FTabel  (1,46), maka 

Fhitung  > FTabel,  

sehingga H 

1diterima dan H0ditolak  

hal  ini  berarti  variabel  X 

1 (motivasi)  dan  X2 

(pelatihan  kerja)  secara  

bersama-sama  

mempengaruhi variabel 

Y(kinerja karyawan). 
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Sebagai referensi tambahan dalam penyusunan skripsi ini terdapat 

beberapa jurnal internasional yang berhubungan dengan kreativitas, inovasi, dan 

kinerja. Jurnal internasional yang dilakukan peneliti dijabarkan pada tabel 2.4. 

berikut ini : 

Tabel 2.5. Jurnal Internasional 

No Peneliti Judul dan Tahun 

Penelitian 

Variabel Dimensi Hasil & Kesimpulan 

1. Oshikanlu, 

Ruth 

Motivation: the 

missing link in 

performance 

(2013) 
Sumber: 

http://search.proque

st.com/docview/13

46555172/ED54CD

A603E64090PQ/1?

accountid=62689 

 Motivation 

 Performance 

 Relationship 

motivators 

 Groth 

motivators 

 Achievement 

motivators 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa  keterampilan karyawan dan 

manajer sangat penting dalam setiap 

organisasi. Sebagian besar organisasi 

memiliki sistem untuk membangun 

keahlian - analisis kebutuhan 

pelatihan; proses penilaian; program 

induksi dan sebagainya. Yang ketiga 

adalah sulit untuk mengukur dan 

sering diabaikan - motivasi tenaga 

kerja. Motivasi sangat penting, 

karena tidak peduli seberapa terampil 

tim ini, jika mereka tidak termotivasi 

mereka akan underperform. 

2. Liao,Wen-

Chih, Wei-

Tao, Tai 

Organizational 

Justice, Motivatio

n To Learn, 

and Training  

Outcomes 

(2006) 
 

 Organizational 

 Motivation 

 Training 

 Participants and 

Procedure 

 Liminations and 

Future Research 

 Managerial 

Implications 

Hasil penelitian ini menunjukkan 

program pelatihan, motivasi dapat 

mempengaruhi kesediaan peserta 

pelatihan untuk berpartisipasi 

dalam pelatihan di tempat pertama 

dan juga mempengaruhi peserta 

untuk belajar di tempat kerja. 

Oleh karena itu, jelas bahwa 

motivasi belajar memainkan peran 

penentu dalam meningkatkan 

perilaku dan efektivitas karyawan. 

3 Liao, 

Shudi, Zhang

, Yanhong 

The Mediating 

Role Of Intrinsic 

Motivation On The 

Relationship 

Between 

Developmental 

Feedback and 

Emplotee Job 

Performance 

(2014) 

Sumber: 

http://search.proque

st.com/ 

 Mediating 

Role 

 Intrinsic 

Motivation 

 Employee 

Job 

Performance 

 Participants 

 Measures 

 Discussion 

 Managerial 

Implications 

 

 

 

 

Hasil penelitian ini menemukan 

bahwa umpan balik 

perkembangan memiliki efek 

positif yang signifikan pada 

Motivasi intrinsik dan kinerja 

kerja. Selain itu, Motivasi 

intrinsik memiliki hubungan 

positif yang signifikan dengan 

kinerja kerja tetapi juga memiliki 

efek mediasi yang parsial pada 

hubungan antara perkembangan 

umpan balik dan kinerja kerja. 

http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Oshikanlu,+Ruth/$N?accountid=62689
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Oshikanlu,+Ruth/$N?accountid=62689
http://search.proquest.com/docview/209895643/68A0B777297842B0PQ/2?accountid=62689
http://search.proquest.com/docview/209895643/68A0B777297842B0PQ/2?accountid=62689
http://search.proquest.com/docview/209895643/68A0B777297842B0PQ/2?accountid=62689
http://search.proquest.com/docview/209895643/68A0B777297842B0PQ/2?accountid=62689
http://search.proquest.com/docview/209895643/68A0B777297842B0PQ/2?accountid=62689
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Liao,+Shudi/$N?accountid=62689
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Liao,+Shudi/$N?accountid=62689
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zhang,+Yanhong/$N?accountid=62689
http://search.proquest.com/indexinglinkhandler/sng/au/Zhang,+Yanhong/$N?accountid=62689
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2.2 Kerangka Pemikiran  

Sumber daya manusia merupakan asset terpenting bagi perusahaan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Dalam pendidikan, guru adalah tenaga kerja yang 

terpenting karena guru mempunyai tugas dan peran penting dalam mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Untuk mewujudkan tugas dan tanggung jawabnya, yang 

diperlukan dalam diri seoarang guru ialah keterampilan dan pengetahuan agar 

mampu menjadi guru yang teladan bagi siswanya. Maka, perlu diadakannya 

pelatihan dan pemberian motivasi agar guru bekerja dengan lebih optimal.  

 

Pelatihan merupakan suatu usaha yang dilakukan agar meningkatkan 

kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang agar 

dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menjadi lebih baik dari 

sebelumnya. Pelatihan bagi guru dilakukan untuk merubah pola pikir dan 

kemampuan guru dalam proses pembelajaran di kelas dan mendidik anak.  

Dalam pelatihan ini yang menjadi atribut pelatihan ialah instruktur, materi, 

metode, tujuan, dan sasaran yang diuraikan sebagai berikut: 

1. Instruktur (seorang yang bertugas untuk mengajar dan memberikan 

pelatihan)  

Indikator  instruktur:  

- Tingkah laku dalam situasi  

- Ramah 

- Memiliki Skill dalam bidangnya 

- Pengetahuan akan materi yang akan dilatih   

 

2. Materi (teori-teori yang diajarkan pada saat mengikuti pelatihan) 

Indikator materi: 

- Kesesuaian kebutuhan kerja 

- Pemahaman materi    

 

3. Metode  (cara kerja untuk memahami ilmu yang diberikan) 

Indikator metode: 
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- Keterampilan menggunakan metode 

- Kesesuaian dengan materi 

 

4. Tujuan (penetapan sasaran dari pelatihan yang dilaksanakan) 

Indikator tujuan:  

- Meningkatkan kemampuan guru dalam menghadapi masalah 

- Terampil menerapkan penyusunan RPP 

 

5. Sasaran (hasil yang diharakan dari pelatihan yang diberikan)  

Indikator sasaran:  

- Tercapainya sasaran yang dibentuk 

- Dapat melaksanakan kurikulum 

  

Motivasi merupakan suatu perubahan yang terjadi pada diri seseorang yang 

muncul adanya gejala perasaan, kejiwaan dan emosi sehingga mendorong 

individu untuk melakukan atau bertindak sesuatu yang disebabkan karena 

kebutuhan, keinginan dan tujuan. Jadi motivasi merupakan pendorong agar 

seseorang mampu bekerja keras agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.  

Dalam pendidikan, pemberian motivasi bagi guru diberikan agar seorang 

guru mampu mengajar dan mendidik anak dengan lebih baik dan anak atau 

siswa juga dapat termotivasi dan memiliki semangat yang tinggi untuk belajar 

lebih giat. Dalam hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, usaha, 

insensitas, dan kesediaan kepada guru untuk berkorban demi tercapainya 

tujuan.   

Pada penelitian ini, motivasi guru terdiri dari: 

1. Tanggung Jawab (kesadaran guru akan tingkah laku atau perbuatannya 

yang dilakukan) 

Indikator tanggung jawab:  

- Semangat untuk mendapat informasi terkini  

- Setia menunggu murid sampai dijemput 



38 
 

 
 

- Mampu menjalankan peran di kelas sebagai fasilitator dan 

penasihat di kelas 

- Mematuhi aturan yang ada  

- Tidak ketinggalan dengan guru lain 

- Menghormati pimpinan  

 

2. Penghargaan dan Prestasi Kerja (pemberian penghargaan kepada guru 

atas hasil yang telah dicapai) 

Indikator penghargaan dan prestasi kerja:  

- Berprestasi dengan baik 

- Berupaya untuk mendapatkan pengakuan dari hasil kerja 

  

3. Kerja Sama (seorang guru dapat bekerja sama dengan guru lain dan juga 

dengan kepala sekolah) 

Indikator kerja sama:  

- Memiliki rasa senang dalam bekerjasama dengan teman sekerja 

- Berusaha untuk menjaga persahabatan dengan teman sekerja 

 

Guru merupakan tenaga pendidik yang professional dalam mengajar.  

Maka kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolalan 

pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencana, maka guru 

harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di 

lapangan. Sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pem-

belajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai 

evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil 

belajar siswa. Yang menjadi penilaian kinerja pada Galenia Daycare & 

Preschool adalah  

1. Aspek Pedagogik (kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik) 

Indikator aspek pedagogik: 
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- Guru mambantu dan mengembangkan potensi dan mengatasi 

kekurangan siswa  

- Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi belajar 

siswa 

- Guru memperhatikan respon siswa yang belum/kurang memahami 

materi pembelajaran  

- Melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi  

 

2. Aspek Sosial (sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh guru dan 

ditonjolkan dalam masyarakat) 

Indikator aspek sosial:  

- Menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat 

menumbuhkembangkan kerjasama baik antar siswa 

- Mengembangkan kerjasama dengan teman sejawat tanpa 

memperhatikan perbedaan yang ada 

- Setia terhadap lembaga 

  

3. Aspek Kepribadian (pengaturan sikap-sikap guru untuk berbuat, berpikir, 

dan merasakan, khususnya apabila dia berhubungan dengan siswa dan 

rekan kerja atau menanggapi suatu keadaan)  

Indikator aspek kepribadian:  

- Mengawali dan mengakhiri pembalajar dengan tepat waktu 

- Meminta izin jika tidak dapat menghadiri kegiatan yang telah 

direncanakan termasuk proses belajar mengajar di kelas 

- Memperlakukan semua siswa dengan adil, memberikan perhatian 

dan bantuan sesuai kebutuhan masing-masing tanpa 

memperdulikan faktor personal 

- Frekuensi keterlambatan guru datang ke sekolah    
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4. Aspek Profesional (memiliki keahlian) 

Indikator aspek profesional:  

- Menyusun materi perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dengan 

tepat waktu 

- Melaksanakan tugas-tugas pokok 

- Mendidik anak dengan benar   

Pelatihan yang baik secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja dan 

motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Begitu pula secara simultan 

pelatihan dan motivasi secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang berjudul Pengaruh Pelatihan 

dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Bumi Resources Minerals 

Tbk. 

Selain itu pelatihan dan motivasi mempengaruhi kesediaan peserta untuk 

berpartisipasi dan memotivasi belajar dalam meningkatkan perilaku dan efektifitas 

di tempat kerja. Hal ini dapat dilihat dari penelitian sebelumnya yang berjudul  

Organizational Justice, Motivation To Learn and Training Outcomes yang 

merupakan jurnal internasional yang bersumber dari http://search.proquest.com    

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dibuat paradigma penelitian 

seperti terlihat pada gambar 2.2. berikut ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.proquest.com/
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Gambar 2.2. Paradigma Penelitian 

 

  

2.3 Hipotesis  

Berdasarkan paradigma diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian 

sebagai berikut: 

 “Pelatihan dan motivasi berpengaruh terhadap kinerja guru Galenia Daycare & 

Preschool Bandung secara simultan dan parsial”. 

 

 

 

Pelatihan (X1) 

 Instruktur 

 Materi 

 Metode  

 Tujuan 

 Sasaran 

 

Kinerja Guru (Y) 

 Aspek Pedagogik 

 Aspek Sosial 

 Aspek 

Kepribadian 

 Aspek 

Profesional 
Motivasi (X2) 

 Tanggung Jawab 

 Penghargaan dan 

Prestasi Kerja 

 Keja Sama 
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