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ABSTRAK 

MOCHAMAD BAGUS WIBOWO, Hubungan antara Fasilitas dan Motivasi 

Kerja dengan Kinerja Guru SMK Negeri di Jakarta Timur. 

 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 40, SMK Negeri 46, SMK Negeri 50 dan 

SMK Negeri 51 Jakarta Timur, selama 4 bulan terhitung sejak Januari sampai 

dengan April 2018. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara 

Fasilitas dan Motivasi kerja dengan Kinerja Guru SMK Negeri di Jakarta Timur. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 

korelasional, populasi yang digunakan adalah seluruh Guru SMK Negeri di Jakarta 

Timur. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik Acak 

Sederhana sebanyak 114 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Ŷ = 

62,568 + 0,113 X1 + 0,318 X2.Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas dengan 

uji Kolmogorov-Smimov dengan tingkat signifikansi (α) = 5% atau 0,05 dan 

menghasilkan tingkat signifikan Y bernilai sebesar 0,200, X1 bernilai sebesar 0,200, 

X2 bernilai sebesar 0,200. Karena tingkat signifikansi ketiga variabel tersebut > 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal dan dapat 

digunakan dalam analisis selanjutnya. Uji linieritas regresi Y atas X1 menghasilkan 

Fhitung < Ftabel yaitu 1,537 < 3,079 dan uji linieritas regresi Y atas X2 menghasilkan 

Fhitung < Ftabel yaitu 1,399 < 3,079, sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 

tersebut linier. Dari uji keberartian regresi Y atas X1 dan X2 menghasilkan Fhitung > 

Ftabel yaitu, 62,568 > 3,079, sehingga dapat disimpulkan bahwa, persamaan regresi 

tersebut signifikan. Selanjutnya, dilakukan uji t dan dihasilkan Y atas X1 thitung = 

4,010 dan ttabel = 1,28922, Y atas X2 thitung = 4,494 dan ttabel = 1,28922. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa, koefisien korelasinya adalah positif dan 

signifikan. Koefisien determinasi Y atas X1 dan X2 yang diperoleh sebesar 0,339 

yang menunjukkan bahwa, 33,9 % variabel kinerja guru ditentukan oleh fasilitas 

dan motivasi kerja. 

 

Kata kunci: Fasilitas, Motivasi Kerja, Kinerja Guru 
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ABSTRACT 

 

MOCHAMAD BAGUS WIBOWO, Relationship between Facility and Work 

Motivation with Teacher Performance of SMK Negeri in East Jakarta.  

 

 

This research was conducted at SMK Negeri 40, SMK Negeri 46, SMK Negeri 50 

and SMK Negeri 51 East Jakarta, for 4 months starting from January until April 

2018. The purpose of this research is to know the relationship between Facility and 

Work Motivation with Teacher Performance SMK Negeri in East Jakarta. The 

research method used is survey method with correlational approach, the population 

used is all teachers of SMK Negeri in East Jakarta. The sampling technique used is 

a simple random technique of 114 people. The resulting regression equation is Ŷ = 

62,568 + 0,113 X1 + 0,318 X2. Test requirement analysis that is test of normality 

with Kolmogorov-Smimov test with significance level (α) = 5% or 0,05 and yield 

significant level Y value equal to 0,200, X1 value of 0.200, X2 is worth 0.200. 

Because the level of significance of these three variables> 0.05 it can be concluded 

that the data is normally distributed and can be used in further analysis. The linearity 

regression test of Y over X1 yields Fcount <Ftable is 1.537 <3.079 and the 

regression test of Y on X2 yields F count <Ftable is 1,399 <3.079, so it is concluded 

that the regression equation is linear. From the significance test of regression Y over 

X1 and X2 yield Fcount> Ftable that is, 62,568> 3,079, so it can be concluded that, 

the regression equation is significant. Furthermore, t test and Y yielded over X1 

tcount = 4.010 and ttable = 1.28922, Y over X2 tcount = 4.494 and ttable = 1.28922. 

Thus, it can be concluded that, the correlation coefficient is positive and significant. 

The coefficient of determination Y on X1 and X2 obtained by 0.339 indicating that, 

33.9% of teacher performance variables are determined by facilities and work 

motivation.  

 

 

Keywords: Facilities, Work Motivation, Teacher Performance 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

Motto: 

“Allâh tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.   

[Q.S.Al-Baqarah/2:286]. 

  

Skripsi ini saya persembahkan untuk: 

Mama, Bapak dan Kakak saya yang selalu memberikan dukungan, semangat dan 

doa hingga saya mempunya kekuatan besar dalam menjalani kehidapan saya 

sampai saat ini. Saya persembahkan juga skripsi ini untuk teman-teman 

mahasiswa UNJ dan para aktivis Universitas Negeri Jakarta yang selalu 

memberikan bantuan doa dan semangatnya. Saya perembahkan juga skripsi ini 

untuk Bapak Nurdin dan Mam Ryna yang telah memberikan banyak bimbingan, 

saran serta masukan yang sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi 

saya. Dan terakhir terimakasih banyak atas teman-teman satu bimbingan skripsi 

yang telah membantu saya dalam menjalankan dan menyelesaikan proses 

pembuatan skripsi ini. 

Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi kehidapan kita, menerima amal 

ibadah kita dan mempertemukan kita di Surga-Nya. 
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