
 
 

 
 

PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA 
TERHADAP KINERJA GURU EKONOMI SMA NEGERI DI 
WILAYAH JAKARTA TIMUR 
 
 

YANI SRI HANDAYANI 
8125087889 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh 
Gelar Sarjana Pendidikan 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI 
KONSENTRASI  PENDIDIKAN EKONOMI KOPERASI 
JURUSAN EKONOMI DAN ADMINISTRASI  
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
2013 

 
 

 



 
 

 
 

ABSTRAK 

 

YANI SRI HANDAYANI. Pengaruh Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja 
Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta Timur. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, 
Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta, Desember 2013. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat Pengaruh Antara 
Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMA Negeri 
di Wilayah Kakarta Timur.  
Penelitian ini dilakukan terhadap guru ekonomi SMA Negeri di Wilayah Jakarta 
Timur selama 5 bulan sejak bulan Februari 2012 sampai dengan bulan Juni 2012. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Jumlah sampel 
sebanyak 40 guru ekonomi yang ditentukan dengan menggunakan teknik acak 
sederhana (simple random sampling). 

Instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data kinerja guru adalah kuisioner 
berbentuk skala likert sebanyak 27 butir pernyataan dengan rentang skor 1-5, 
untuk mendapatkan data motivasi kerja adalah kuisioner berbentuk skala likert 
sebanyak 27 butir pernyataan dengan rentang skor 1-5, sedangkan untuk 
mendapatkan data disiplin kerja adalah kuisioner berbentuk skala likert sebanyak 
25 butir pernyataan dengan skor 1-5. 

Dari uji F pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru 
ekonomi, F hitung adalah sebesar 18,066 sedangkan F tabel adalah sebesar 3,168 
maka F hitung > F tabel. Artinya terdapat pengaruh secara simultan antara 
motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Kesimpulan yang sama 
terjadi pada uji signifikansi dan nilai sig. yang didapat adalah 0,000 dari hasil 
tersebut bahwa sig. lebih  kecil dari a maka Ho ditolak, artinya terdapat pengaruh 
antara motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja guru. Sehingga variabel 
motivasi kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja guru ekonomi. 

Untuk uji t, dari hasil perhitungan dapat disimpulkan bahwa variabel motivasi 
kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru ekonomi, dan  
variabel disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja guru 
ekonomi. Selain itu, terlihat bahwa R square adalah sebesar 0,401, artinya seluruh 
variabel bebas (motivasi kerja dan disiplin kerja) dapat menjelaskan variabel 
terikat (kinerja guru ekonomi) sebesar 40,1%. Sedangkan sisanya sebesar 30,1% 
diterangkan oleh variabel lain. Adapun persamaan regresi yang didapat adalah 
sebagai berikut: Y = 28,583 + 0,438X1 + 0,341X2.  

  







 
 

 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 

jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 

mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah, 2: 216) 

 

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
(QS.Asy-Syarh: 5) 

 
 

“Kehidupan Hidup bukan tentang seberapa besar kesalahanmu di masa lalu, 
tapi tentang bagaimana kamu memperbaiki diri dan kuat menjalani hari” 

 

     
Bismillahirrahmanirrahim.. 

Dari semua tlah Kau tetapkan,, Hidupku dalam tangan-Mu 

Dalam takdir-Mu,, Rencana indah yang tlah Kau siapkan 

Bagi masa depanku yang penuh harapan.. 

Harapan kesuksesan terpangku dipundak.. 

Sebagai janji kepada mereka..  Mamah dan Bapak.. 

Kini ku persembahkan skripsi ini 

Sebagai ungkapan syukur dan terima kasihku untuk semua orang yang ku cintai.. 

Untuk mamah dan bapak.. 

Untuk kakak-kakakku tersayang.. 

Untuk sahabat terindahku, dan 

Untuk kekasihku.. 

Terima kasihku tiada terhingga untuk semua 



 
 

 
 

KATA PENGANTAR 

    

    Segala Puji dan Syukur hanya untuk Allah SWT yang telah memberikan rahmat 

dan petunjuk-Nya serta memberikan kemudahan kepada penulis didalam 

menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 

       Penulisan skripsi merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar 

sarjana Pendidikan di Universitas Negeri jakarta. Dengan ini penulis 

mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam 

penyelesaian skripsi ini terutama kepada : 

1. Dr. Saparuddin, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingannya. 

2. Dra. Endah Sulistyo M, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan 

bimbingannya. 

3. Dra. Nurahma Hajat, M.si, selaku Dekan fakultas Ekonomi 

4. Ari Saptono, SE, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Administrasi 

5. Dr. Siti Nurjanah, SE, M.Si, selaku ketua Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 

Koperasi 

6. Seluruh Kepala Sekolah dan Guru Ekonomi SMA Ngeri Jakarta Timur yang 

telah membantu mendapatkan data penelitian ini. 

7. Secara khusus penulis sampaikan terima kasih kepada kedua orang tua penulis 

Bapak Nana Hadna dan Ibu Hj. Mimin Mintarsih yang telah memberikan kasih 

sayang, doa, serta dukungan baik moril maupun materil yang tak ternilai. 

Semoga skripsi ini dapat menjadi kebanggaan Ayah dan Ibu tersayang beserta 



 
 

 
 

kakak-kakak ku Elin Meliana dan Andry Muhammad Ramdhani, dan kakak 

ipar ku Ojo Sutarjo. 

8. Sahabat-sahabatku “yucit” Ismi Hardiyanti, Sri Wahyuni, Reni Oktiansilawati, 

Cri Mona leonita, terima kasih atas doa, dukungan dan perhatian kalian. 

9. Seorang yang terkasih Rendy Eka Saputra, terima kasih atas doa, perhatian, 

dukungan, dan motivasi selama penyusunan skripsi ini.  

10.Teman-teman seperjuangan EKOP NR 2008 selama kuliah yang telah 

memberikan dukungan. 

       Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih jauh 

dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan masukan yang 

membangun demi perbaikan dilain waktu penulis berharap agar skripsi ini dapat 

bermanfaat bagi orang lain. 
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