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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk  mendeskripsikan dan menganalisis : (1) 

pengaruh kepemimpinan transformational terhadap kepuasan kerja, (2) pengaruh 

kompetensi terhadap kepuasan kerja, (3) pengaruh kepemimpinan transformational 

terhadap kinerja pegawai, (4) pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai, dan 

(5) pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai.  Penelitian ini dilakukan di 

SMK Negeri yang ada di Kabupaten  Rembang dengan jumlah populasi sebanyak 

167 orang dengan status sebagai guru negeri. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kuantitatif, data penelitian diperoleh dengan cara kuesioner. Teknik 

sampel yang digunakan adalah proportional random sampling, dengan sampel 

sebanyak 100 responden. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diuji 

dengan menggunakan menggunakan teknik multivariat  SEM (Structural Equation 

Modeling). Analisis data dilakuakan dengan bantuan program perangkat lunak 

SmartPLS versi 3.3.2. Hasil analisis data menunjukkan bahwa kepemimpinan 

transformational berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Kepemimpinan transformational berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja 

pegawai.  Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Kepuasan kerja juga berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Kepuasan kerja secara signifikan mampu menjadi intervening kepemimpinan 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. Disamping itu kepuasan kerja secara 

signifikan dapat menjadi penghubung (intervening) antara kompetensi kerja 

terhadap kinerja pegawai. 

 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kompetensi, Kepuasan, Kinerja Pegawai. 
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ASBTRACT 

This study aims to describe and analyze: (1) the effect of transformational 

leadership on job satisfaction, (2) the effect of competence on job satisfaction, (3) 

the effect of transformational leadership on employee performance, (4) the effect of 

competence on employee performance, and (5) the effect of job satisfaction on 

employee performance. This research was conducted at the State Vocational High 

School in Rembang Regency with a total population of 167 people with the status 

of public teachers. This research is a quantitative descriptive research, research 

data obtained by means of a questionnaire. The sample technique used is 

proportional random sampling, with a sample of 100 respondents. The collected 

data were then analyzed and tested using the multivariate SEM (Structural 

Equation Modeling) technique. Data analysis was carried out with the help of the 

SmartPLS software version 3.3.2. The results of data analysis show that 

transformational leadership has a significant positive effect on job satisfaction. 

Competence has a significant positive effect on job satisfaction. Transformational 

leadership has a significant negative effect on employee performance. Competence 

has a significant positive effect on employee performance. Job satisfaction also has 

a significant positive effect on employee performance. Job satisfaction is 

significantly able to become a leadership intervention in improving employee 

performance. Besides, job satisfaction can significantly be a liaison (intervening) 

between work competence and employee performance. 

 

Keywords: Leadership, Competence, Satisfaction, Employee Performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Pegawai adalah penggerak di dalam suatu organisasi, kinerja organisasi akna 

menignkta seiring dengan meningkatnya kinerja pegawai. Para pegawai diarahkan 

untuk meningkatkan kinerjanya agar memiliki sikap dan perilaku yang 

mencerminkan tanggung jawab, loyalitas, serta kedisiplinan. Para pegawai harus 

mengikuti system yang ada dalam organiasi dan melakukan penilaian agar 

organisasi mencapai kinerja terbaik. 

Pemimpin dan Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi memiliki 

peran yang penting dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi. Seorang 

pemimpin mempunyai tanggung jawab untuk kebijakan dalam pengelolaan 

keuangan organisasi, sarana prasarana maupun sumber daya manusia. 
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“Kepemimpinan atau leadership diartikan sebagai proses mempengaruhi perilaku 

orang lain sebagaimana yang dikehendaki” (Hasibuan, 2017: 26). Peran sumber 

daya manusia di dalam suatu organisasi juga sangat penting, Oleh karna itu sumber 

daya manusia yang dimiliki organisasi harus dikelola dengan baik. Untuk 

pengelolaan sumber daya manusia yang baik seorang pemimpin harus bisa dapat 

menyatukan sudut pandang para pegawai untuk mencapai tujuan organisai dengan 

melalui sikap dedikasi dan loyalitas pegawai yang tinggi kepada pekerjaannya, dan 

pembentukan mental pada karyawan. Sumber daya manusia merupakan ujung 

tombak dari organisasi untuk dapat mencapai visi, misi dan tujuan yang telah 
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ditetapkan organisasi, oleh karena itu organisasi membutuhkan pegawai yang 

mempunyai kinerja tinggi. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang dilakukan, bentuk kepemimpinan 

dari beberapa kepala sekolah khususnya SMK yang ada di Kabupaten Rembang 

cenderung bersifat top-down dan hanya satu arah. Hal ini dibuktikan dengan 

minimnya kontribusi dari para guru yang ada terhadap sumbangan saran atau 

inovasi yang diberikan untuk kepentingan kemajuan sekolah. Sebagian besar model 

kepemimpinan yang terjadi lebih bersifat pasif dan hanya satu arah sehingga 

nantinya hal ini secara tidak langsung berpotensi berpengaruh pada kinerja pegawai 

atau para guru. 

Menurut Mangkunegara (2014: 54) definisi kinerja pegawai adalah “hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya”. 

Meningkatnya kinerja pada karyawan mampu membuat peningkatan dalam 

motivasi kerja pada karyawan. Untuk dapat memiliki iklim kerja yan kondusif 

seorang pemimpin harus mampu memberikan banyak motivasi kepada karyawan 

agar para pegawai termotivasi dan semangat dalam melakukan pekerjaan. Dengan 

memiliki semangat kerja karyawan yang meningkat, maka meningkat juga disiplin 

kerja pegawai yang akan berdampak baik secara kualitas maupun kuantitas, 

sehingga karyawan dapat memberikan kontribusi positif di dalam perkembangan 

sebuah organisasi.  

Kepuasan karyawan adalah suatu hal yang sangat penting terhadap pekerjaan 

di dalam organisasi. Kepuasan kerja adalah pekerjaan yang terkait  dengan tentang 
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beberapa aspek-aspek dari pekerjaan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi di 

dalam kepuasan kerja tersebut antara lain adalah beban kerja karyawan, perlunya 

dukungan dari atasan, imbalan, potensi promosi, dukungan dari sesame karyawan, 

beban kerja, dll yang akan berkaitan dengan pekerjaan pengembangan karir, 

rutinitas, dan ambiguitas peran. Jika seseorang memiliki persasaan tidak puas 

terhadap pekerjaanna, maka merek akan lebih giat dalam melakukan pekerjaan. 

Sebaliknya, jika ketidakpuasan seseorang dalam pekerjaannya maka mereka tidak 

dapat mencapai target yang sudah ditetapkan sebelumnya.  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, didapatai bahwa untuk saat 

ini kinerja dari sebagian guru SMK di Kabupaten rembang cenderung mengalami 

stagnasi dan masih sedikit peningkatan hasil kinerja dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan belum meningkatnya prestasi maupun 

penghargaan yang diperoleh dari tiap-tiap sekolah (hasil wawancara dengan Kepala 

seksi/Kasi SMK Cabang Dinas Wilayah Tiga di Pati Bapak Sukarno, M.PFis). 

Sedangkan berdasarkan kepuasan kerja dari para guru, didapati bahwa sebagian 

besar guru masih berharap adanya penambahan beberapa fasilitas yang diberikan 

serta penciptaan kondisi lingkungan kerja yang lebih nyaman. Bersama dengan itu, 

para guru juga berharap adanya peningkatan kompetensi yang diberikan pihak 

pimpinan untuk menunjang para guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran 

seperti kegiatan pelatihan tambahan untuk menunjang skill dari para guru. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Tomy Sun Siagian dan 

Hazmanan Khai pada tahun 2018 dalam Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Vol 1, 
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No. 1 Hal: 59 - 70 dengan berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai 

Variabel Intervening”. Hasil yang membuktikan di dalam penelitian ini adalah 

variabel Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan juga signifikan 

terhadap kepuasan kerja, variabel gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif 

tetapi tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, variabel kepuasan kerja 

mempunyai pengaruh positif dan juga signifikan terhadap kinerja karyawan, 

variabel kepuasan kerja tidak dapat memediasi pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan terhadap variabel kinerja karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ni Made Nurcahyani1 I.G. dan Dewi 

Adnyani pada tahun 2016 dalam E-Jurnal Manajemen Unud Vol. 5, No.1 Hal: 500-

532 yang berjudul “Pengaruh Kompensasi dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening”. Dalam penelitian 

tersebut, hasil yang didapat membuktikan bahwa variabel kompensasi mempunyai 

pengaruh positif terhadap variabel kepuasan kerja, variabel motivasi berpengaruh 

positif dan juga signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, variabel kompensasi 

berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, 

variabel motivasi berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan, variabel kepuasan kerja berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan dan variabel kepuasan kerja memediasi pengaruh dalam 

kepemimpinan dan kompentensi dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai dijadikan sebagai variabel endogen sedangkan variabel eksogen 

yang digunakan hanya dibatasi pada kepemimpinan dan kompetensi. Penelitian ini 

berjudul “Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui Kepemimpinan, Kompetensi, 

Dan Kepuasan Kerja Pada SMK Negeri Kabupaten Rembang (Studi Pada 

Guru ASN SMK Di- Kabupaten Rembang)”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

Peran pemimpin dalam organisasi sangat penting untuk dapat mencapai 

kinerja organisasi secara optimal. Fenomena di lapangan masih banyak pemimpin 

yang gagal dalam mencapai kinerja organisasi secara optimal karena kesalahan dan 

ketidak mampuannya dalam memberikan rasa nyaman, mengakomodasi setiap 

masalah, dan membangun kebersamaan dengan para pegawai. Misalnya pemimpin 

kurang melibatkan para pegawai dalam pengambilan keputusan dan penyusunan 

visi misi,  kurang memfasilitasi dalam perubahan, kurang menghargai pendapat 

bawahannya, sehingga para bawahan merasa kurang dihargai yang akan berdampak 

pada  kinerja mereka. Kinerja pegawai memegang peran penting dalam pencapaian 

tujuan organisasi.  

Disamping masalah kepemimpinan, kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh 

kompetensi yang ada. Kompetensi yang rendah akan berpengaruh terhadap kinerja 

mereka yang kurang optimal, serta masih ada beberapa aparatur sipil negara yang 

belum mampu bekerjasama secara baik dengan teman.  
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Berdasarkan pada latarbelakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, 

maka dapat dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja 

guru ASN di SMK Kabupaten Rembang ? 

2. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang ?  

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru 

ASN di SMK Kabupaten Rembang? 

4. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang? 

5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Untuk mengetaui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan 

kerja guru ASN di SMK Kabupaten Rembang. 

2. Untuk mengetaui pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja guru ASN di 

SMK Kabupaten Rembang. 

3. Untuk mengetaui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

guru ASN di SMK Kabupaten Rembang. 
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4. Untuk mengetaui pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang. 

5. Untuk mengetaui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Teoritis 

Berkontribusi terhadap pengembangkan ilmu pengetahuan khususnya 

ilmu manajemen sumberdaya manusia yang berkaitan dengan peningkatan 

kinerja pegawai melalui kepemimpinaan, kompetensi dan kepuasan kerja.  

 

1.4.2 Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan khususnya 

bagi kepala sekolah dan  masyarakat pada umumnya terkait dengan upaya 

memperbaiki  dan meningkatkan kinerja pegawai/ASN dengan cara 

mengevaluasi peran kepemimpinan, kompetensi dan kepuasan kerja di SMK 

Kabupaten Rembang. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Setiap organisasi akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

pegawainya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan organisasi akan tercapai 

secara efektif dan efisien. Apabila suatu organisasi mampu meningkatkan 

kinerja pegawainya, maka organisasi akan memperoleh banyak keuntungan. 

Organisasi yang mempunyai kinerja tinggi, visi, misi dan tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan mudah, bahkan organisasi tersebut 

mempunyai banyak keunggulan dibandingkan organisasi lain. Dengan kinerja 

yang tinggi pekerjaan akan lebih cepat diselesaikan dengan hasil yang optimal, 

dan pegawai dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 

Kinerja memiliki makna yang lebih luas bukan hanya sebatas pada hasil kerja 

tetapi termasuk bagaimana proses kerja berlangsung. Sehingga kinerja para 

pegawai / ASN dipengaruhi oleh kondisi kepuasan mereka. Sikap dan perilaku 

para pegawai dalam bekerja dipengaruhi oleh bagaimana organisasi dan 

pimpinan dalam menghargai dan memperlakukan mereka. 

Pemimpin harus memastikan bahwa kinerja bawahan dihargai dengan 

sepantasnya, dan bukan sebaliknya mengacuhkan dan tidak memberikan 

respon positif atas kinerja bawahan. Pemimpin harus dapat memberi rasa aman 

dan nyaman kepada para pegawainya untuk dapat menciptakan iklim kerja 

yang kondusif sehingga para pegawai merasa  semangat dalam berkerja. 
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Dengan semangat kerja yang meningkat akan meningkat pula kompetensi para 

pegawai yang berdampak pada peningkatan kinerja, baik secara kualitas 

maupun kuantitas, sehingga akan memberikan kontribusi positif bagi 

perkembangan organisasi. 

Penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, sebagaimana 

penelitian yang dilakukan oleh Tomy Sun Siagian dan Hazmanan Khai pada 

tahun 2018 dalam Jurnal Ilmiah Magister Manajemen Vol 1, No. 1 Hal: 59 - 

70 yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel 

Intervening”. Hasil dalam penelitian ini Gaya kepemimpinan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja, gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan, kepuasan kerja tidak dapat memediasi pengaruh variabel gaya 

kepemimpinan terhadap variabel kinerja karyawan. 

Karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat berharga yang harus 

dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat memberikan kontribusi yang 

optimal. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama perusahaan adalah 

kepuasan kerja para karyawannya, karena karyawan yang dalam bekerja mereka 

tidak merasakan kenyamanan, kurang dihargai, tidak bisa mengembangkan segala 

potensi yang mereka miliki, maka secara otomatis karyawan tidak dapat fokus dan 

berkonsentrasi secara penuh terhadap pekerjaannya. Semakin banyak aspek dalam 

pekerjaannya yang sesuai dengan keinginan dan sistem nilai yang dianut individu, 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang didapat. Demikian pula sebaliknya, semakin 
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banyak aspek dalam pekerjaannya yang tidak sesuai dengan keinginan dan sistem 

nilai yang dianut individu, semakin rendah tingkat kepuasan yang didapat. 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan dengan bagaimana 

para pekerja memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat terlihat dari sikap karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu di lingkungan pekerjaannya. 

Berdasarkan penelitian Bahriansyah et al., (2018) menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan dan kinerja, 

serta kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. 

Sedangkan berdasarkan penelitian Purwadi et al., (2020) hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak 

signifikan terhadap kinerja. Penelitian Adam & Kamase (2019) menjelaskan 

bahwa kompetensi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepuasan 

kerja serta kompetensi juga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Dalam penelitian Katily et al., (2021) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan penelitian Sunya et al., (2017) 

menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja; kompetensi berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap kinerja. 

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan bahwa masih adanya celah 

penelitian serta adanya perbedaan hasil penelitian terkait bagaimana pengaruh 

kepemimpinan, kompetensi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan, 

dengan demikian perlu dilakukan adanya penelitian lebih lanjut.  
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No Judul Penulis Hasil Keterangan 

1 Job satisfaction and 

employee 

performance – 

Determination by 

discipline, 

organization culture, 

and competence. 

Katily et al., 

(2021)  

Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Tidak Signifikan 

2 The influence of 

leadership, 

competency, 

motivation and 

organizational culture 

on employees job 

satisfaction and 

performance in 

Ternate city 

goverment 

Sunya et al., 

(2017) 

Kepemimpinan 

berpengaruh negatif 

dan tidak signifikan 

terhadap kinerja; 

kompetensi 

berpengaruh positif 

namun tidak 

signifikan terhadap 

kinerja. 

 

Tidak Signifikan 

3 The effect competence 

and motivation to 

satisfaction and 

performance 

Adam & 

Kamase 

(2019) 

kompetensi 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja serta 

Tidak Signifikan 
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kompetensi juga 

berpengaruh positif 

dan tidak signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan melalui 

kepuasan kerja 

4 Exploration of 

leadership, 

organizational 

culture, job 

satisfaction, and 

employee performance 

Purwadi et al., 

(2020) 

Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

negatif dan tidak 

signifikan terhadap 

kinerja. 

 

Tidak Signifikan 

5 Pengaruh 

Kepemimpinan 

Terhadap Kepuasan 

Kerja dan Kinerja 

Karyawan 

Suprapta et 

al., (2015) 

Adanya pengaruh 

positif dan signifikan 

antara kepemimpinan 

terhadap kepuasan 

Signifikan 

6 The influence of 

leadership, motivation 

and competence, job 

satisfaction, and 

performance on 

Madrasah Tsanawiyah 

Bahriansyah 

et al., (2018) 

Kompetensi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

dan kinerja, serta 

kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

Signifikan 
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Negeri Teachers in 

Makassar 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja. 

7 Pengaruh motivasi, 

lingkungan kerja, 

kompetensi, dan 

kompensasi terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja pegawai di 

lingkungan kantor 

Dinas Pekerjaan 

Umum Provinsi Bali 

Dhermawan 

et al., (2012) 

Kepuasan kerja 

terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

Signifikan 

 

  

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Kepemimpinan  

1. Definisi 

Amalia (2017) mengemukakan bahwa yang dimaksud “kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk kearah 

tercapainya tujuan organisasi.” Menurut Siagian (2014:62) “kepemimpinan 

adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para 

bawahan) sedemikian rupa sehingga orang lain mau itu mau melakukan 

kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak 

disenanginya”.  
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Munandar (2014:63) menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah upaya 

mempengaruhi banyak orang melalui komunikasi untuk mencapai tujuan, 

cara mempengaruhi orang dengan petunjuk atau perintah, tindakan yang 

menyebabkan orang lain bertindak atau merespons dan menimbulkan 

perubahan positif, kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan 

mengkoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, kemampuan 

untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan diantara bawahan agar 

tujuan organisasional dapat tercapai.  

Dari pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat diambil 

kesimpulan, bahwa yang dimaksud kepemimpinan adalah adalah perilaku 

atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi 

pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi atau bawahan 

untuk bertindak seperti yang dikehendaki agar tujuan organisasi dapat 

tercapai. Kepemimpinan sangat diperlukan agar suatu organisasi  memiliki 

keunggulan-keunggulan yang terus hidup dan berkembang sehingga dapat 

meningkatkan daya saing organisasi secara berkelanjutan. 

 

2. Peran Kepemimpinan dalam Organisasi 

Menurut Siagian (2014:66) bahwa peran pemimpin atau kepemimpinan 

dalam organisasi atau perusahaan itu ada tiga, yaitu 1) peranan yang sifatnya 

interpersonal, 2) peran yang bersifat informasional dan 3) peran dalam 

pengambilan keputusan. Peran interpersonal pemimpin dalam organisasi 

adalah seorang pemimpin merupakan simbol akan keberadaan organisasi, 
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sehingga seorang pemimpin bertanggungjawab dalam pemberian motivasi 

dan arahan kepada para pegawai, serta menjadi penghubung dengan yang 

lain. Untuk menjalankan peran informasional seorang pemimpin merupakan 

pemberi, penerima dan penganalisa informasi. Sedangkan yang dimaksud 

dengan peran pengambilan keputusan bagi seorang pemimpin dalam 

organisasi mempunyai arti bahwa seorang pemimpin sebagai penentu 

kebijakan yang akan diambil berupa strategi-strategi bisnis yang dapat untuk 

mengembangkan inovasi, mengambil peluang, ataupun kesempatan yang ada 

dan mampu bernegoisasi dalam menjalankan organisasi secara konsisten. 

Anoraga et al., dalam Mangkunegara (2014:54) mengemukakan bahwa 

ada Sembilan peranan kepemimpinan seseorang dalam organisasi yaitu 

pemimpin sebagai perencana, pemimpin sebagai pembuat kebijakan, 

pemimpin sebagai ahli, pemimpin sebagai pelaksana, pemimpin sebagai 

pengendali, pemimpin sebagai pemberi hadiah atau hukuman, pemimpin 

sebagai teladan dan lambang atau symbol, pemimpin sebagai tempat 

menimpakan segala kesalahan dan pemimpin sebagai pengganti peran 

anggota lain. 

 

 

 

3. Indikator Kepemimpinan  

Sutrisno (2016:57) menjelaskan bahwa “gaya kepemimpinan adalah 

perilaku dan strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, 
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sifat, sikap, yang sering diterapkan seorang pemimpin ketika ia mencoba 

mempengaruhi kinerja bawahannya”. 

a. Cara berinteraksi 

b. Menjadi pendengar aktif, seorang pemimpin harus mampu menjadi 

pendengar yang baik, dan mampu member solusi permasalahan yang 

dihadapi oleh bawahannya.  

c. Penyusunan tujuan yang menantang.  

d. Pendekatan penyelesaian masalah dan tujuan yang berfokus pada perilaku  

e. Bukan pada pribadi, seorang pemimpin merupakan wakil dari 

organisasioleh karena itu seorang pemimpin harus mampu menjaga sikap 

dan perilakunya.  

f. Informasi yang menggunakan teknik penguatan.  

 

Menurut Kartini (2015:68), untuk menjadi seorang pemimpin yang baik 

harus mengacu pada indikator sebagai berikut; 

a. Bersifat adil, pemimpin harus seimbang atau tidak berat sebelah dan selalu 

berpihak pada kebenaran 

b. Memberi sugesti, pemimpin harus mampu memberi pengaruh dan 

menggerakan hati bawahannya sehingga terjadi kekompakan pada anggota 

organisasi. 

c. Mendukung tujuan, seorang pemimpin wajib memberikan dukungan 

penuh kepada para anggota sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan baik. 
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d. Katalisator, pemimpin dapat menyebabkan terjadinya perubahan atau 

dapat menimbulkan kejadian baru 

e. Menciptkan rasa aman, pemimpin harus mampu menciptakan rasa aman 

di lingkungan organisasi yang dipimpinnya sehingga karyawan dapat 

bekerja dengan nyaman tanpa adanya rasa takut, cemas dan was-was. 

f. Bersikap menghargai, pemimpin bersikap tidak memandang rendah orang 

lain. 

 

Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk variabel 

kepemimpinan adalah indicator yang disampaikan oleh Kartini (2015:68), 

sebagaimana penelitian Maabut (2016) antara lain; 

a. Bersifat adil, pemimpin harus seimbang atau tidak berat sebelah dan selalu 

berpihak pada kebenaran 

b. Memberi sugesti, pemimpin harus mampu memberi pengaruh dan 

menggerakan hati bawahannya sehingga terjadi kekompakanpada anggota 

organisasi. 

c. Mendukung tujuan, seorang pemimpin wajib memberikan dukungan 

penuh kepada para anggota sehingga tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan baik. 

d. Katalisator, pemimpin dapat menyebabkan terjadinya perubahan atau 

dapat menimbulkan kejadian baru 
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e. Menciptkan rasa aman, pemimpin harus mampu menciptakan rasa aman 

di lingkungan organisasi yang dipimpinnya sehingga karyawan dapat 

bekerja dengan nyaman tanpa adanya rasa takut, cemas dan was-was. 

f. Bersikap menghargai, bersikap tidak memandang rendah orang lain. 

2.2.2 Kompetensi  

1. Definisi  

Kompetensi merupakan dimensi perilaku yang berada di belakang 

kinerja kompeten. Sering dinamakan kompetensi perilaku karena dimaksudkan 

untuk menjelaskan bagaimana orang berperilaku ketika mereka menjalankan 

perannya dengan baik. McAshan (dalam Ratulangi 2016) kompetensi 

merupakan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki seseorang, 

yang menjadi bagian dari dirinya, sehingga dia bisa menjalankan penampilan 

kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu. 

Pengertian dan arti kompetensi menurut Lyle Spencer & Signe Spencer 

(dalam Ramasukun et al., 2015) adalah karakteristik yang mendasari seseorang 

berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya atau 

karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai 

sebab-akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja 

prima atau superior di tempat kerja atau pada situasi tertentu (A competency is 

an underlying characteristic of an individual that is causally related to 

criterian referenced effective and or superior performance in a job or 

situation). 
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Berdasarkan dari definisi tersebut, maka beberapa makna yang 

terkandung didalamnya adalah sebagai berikut :  

 Karakteristik dasar (underlying characteristic) kompetensi adalah 

bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang 

serta mempunyai perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan 

tugas pekerjaan.  

 Hubungan kausal (causally related) berarti kompetensi dapat 

menyebabkan atau digunakan untuk memprediksikan kinerja 

seseorang, artinya jika mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan 

mempunyai kinerja tinggi pula (sebagai akibat).  

 Kriteria (criterian referenced) yang dijadikan sebagai acuan, bahwa 

kompetensi secara nyata akan memprediksikan seseorang dapat bekerja 

dengan baik, harus terukur dan spesifik atau terstandar.  

 

Kemudian Ratulangi (2016) mengatakan kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas 

yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap 

kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi 

menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh 

profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, 

sebagai unggulan bidang tersebut.  

Dari berbagai pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

merupakan kemampuan menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi 
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oleh pengetahuan, keterampilan, dan didukung oleh sikap yang menjadi 

karakteristik individu.  

Menurut Werther dan Davis (dalam Sutrisno, 2011: 4) sumber daya 

manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai tujuan-

tujuan organisasi.  

Menurut Mangkunegara (2012: 40) kompetensi sumber daya manusia 

adalah kompetensi yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, 

kemampuan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi secara 

langsung terhadap kinerjanya.  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia 

adalah kemampuan yang dimiliki seseorang yang berhubungan dengan 

pengetahuan, keterampilan dan karakteristik kepribadian yang mempengaruhi 

secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat mencapai tujuan yang 

diinginkan.  

2. Macam-macam Kompetensi Guru 

Berdasarkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan 

Dosen pasal 10 ayat (1) bahwa kompetensi guru meliputi empat dimensi yaitu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan 

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

a. Kompetensi Pendagogik 

Kompetensi pendagogik merupakan kemampuan guru dalam 

pengelolaan pembelajaran peserta didik. Menurut Novauli. M, (2015) 



 

 

23 

 

kompetensi pedagogik yang harus dikuasai guru meliputi pemahaman guru 

terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensi yang dimilikinya. Secara rinci, tiap subkompetensi dijabarkan 

menjadi indikator esensial sebagai berikut. 

1. Memahami siswa secara mendalam, dengan indikator esensial: 

memahami siswa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif, memahami siswa dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal-ajar awal 

siswa. 

2. Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikan 

untuk kepentingan pembelajaran, dengan indikator esensial: 

memahami landasan kependidikan, menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan 

karakteristik siswa, menetapkan kompetensi yang ingin dicapai, dan 

materi ajar, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 

strategi yang dipilih. 

3. Melaksanakan pembelajaran, dengan indikator esensial: menata latar 

pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. 

4. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, dengan 

indikator esensial: merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran, dengan indikator esensial: merancang dan 
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melaksanakan evaluasi proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat 

ketuntasan belajar, dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran 

untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. 

5. Mengembangkan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya, dengan indikator esensial: memfasilitasi siswa untuk 

pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi siswa 

untuk mengembangkan berbagai potensi nonakademik. 

Berdasarkan uraian di atas kompetensi pedagogik tercermin dari 

indikator:  

a) Kemampuan memahami peserta didik secara mendalam 

b) Kemampuan merancang pembelajaran 

c) Kemampuan melaksanakan pembelajaran  

d) Kemampuan merancang dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran 

e) Kemampuan mengembangkan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensinya. 

b. Kompetensi Kepribadian (Personal) 
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Dalam arti sederhana, kepribadian berarti sifat hakiki individu yang 

tercermin pada sikap dan perbuatan yang membedakan dirinya dari yang 

lain. Novauli. M, (2015) mengartikan kepribadian (personality) sebagai 

sifat khas yang dimiliki seseorang. Dengan demikian kepribadian adalah 

karakter atau sifat seseorang yang tercermin dalam cara berpikir, sikap 

maupun perbuatannya.  

Kepribadian adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap 

keberhasilan seorang guru sebagai pengembang sumber daya manusia, 

karena di samping ia berperan sebagai pembimbing, guru juga berperan 

sebagai panutan atau suri teladan bagi para siswanya.  

Novauli. M, (2015) kompetensi kepribadian adalah kompetensi yang 

berhubungan dengan pengembangan kepribadian sebagai seorang pendidik 

(guru). Dengan demikian kompetensi kepribadian bagi guru merupakan 

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, 

dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan 

bagi siswa. Beradasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa 

yang dimaksud kompetensi kepribadian atau personal ini mencakup 

kemampuan pribadi yang berkenaan dengan pemahaman diri, penerimaan 

diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri, baik dalam pola pikir, sikap, 

perbuatan, tindakan maupun perkataan yang menunjukkan akhlak yang 

mulia sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi para siswanya. 

Menurut Suyanto dan Asep Jihad, subkompetensi kepribadian terdiri : 
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1. Kepribadian yang mantap dan stabil dengan indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma hukum, bertindak sesuai dengan 

norma sosial, bangga sebagai guru yang profesional, dan memiliki 

konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma yang berlaku 

dalam kehidupan. 

2. Kepribadian yang dewasa, dengan indikator esensial: menampilkan 

kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik dan memiliki etos 

kerja yang tinggi. 

3. Kepribadian yang arif, dengan indikator esensial: menampilkan 

tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan peserta didik, sekolah, 

dan masyarakat serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan 

bertindak. 

4. Akhlak mulia dan dapat menjadi teladan, dengan indikator esensial: 

bertindak sesuai dengan norma agama, iman dan takwa, jujur, ikhlas, 

suka menolong dan memiliki prilaku yang pantas diteladani siswa 

5. Kepribadian yang berwibawa, dengan indicator esensial: memilki 

perilaku yang berpengaruh positif terhadap siswa dan perilaku yang 

disegani. 

Berdasarkan uraian di atas kompetensi kepribadian tercermin dari 

indikator: 

1. Kepribadian yang mantap dan stabil 

2. Kepribadian yang dewasa 

3. Kepribadian yang arif 
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4. Kepribadian yang mulia dan dapat menjadi teladan 

5. Kepribadian yang berwibawa. 

c. Kompetensi Sosial 

Menurut Novauli. M, (2015) kompetensi sosial adalah kemampuan 

seorang guru dalam berkomunikasi dengan peserta didik dan lingkungan 

mereka (orangtua, tetangga, dan sesama teman/guru). Surya mengemukakan 

kompetensi sosial adalah kemampuan yang diperlukan oleh seseorang agar 

berhasil dalam berhubungan dengan orang lain.  

Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/ wali siswa, dan masyarakat 

sekitar. Kompetensi ini memiliki subkompetensi dengan indikator esensial 

sebagai berikut: 

a. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, 

dengan indikator esensial: berkomunikasi secara efektif dengan siswa, 

guru bisa memahami keinginan dan harapan siswa. 

b. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan, misalnya bisa berdiskusi tentang 

masalah-masalah yang dihadapi siswa serta solusinya.  

c. Mampu berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan orang 

tua/wali siswa dan masyarakat sekitar. 
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Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

sosial memiliki subkompetensi meliputi: 

1) kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta 

didik 

2) kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan 

3) kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

orangtua/wali siswa dan masyarakat sekitar. 

d. Kompetensi Profesional 

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru 

mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan 

substansi keilmuan yang menaungi materi, serta penguasaan terhadap 

struktur dan metodologi keilmuan. Setiap subkompetensi tersebut memiliki 

indikator esensial sebagai berikut.  

1) Menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi. Hal 

ini guru harus memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum 

sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang 

menaungi dan koheren dengan materi ajar, memahami hubungan 

konsep antarmata pelajaran terkait, dan menerapkan konsep-konsep 

keilmuan dalam proses belajar mengajar.  
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2) Menguasai struktur dan metode keilmuan memiliki implikasi bahwa 

guru harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis 

untuk memperdalam pengetahuan/materi bidang studi. 

Berdasarkan uraian di atas, kompetensi profesional guru tercermin dari 

indikator : 

(1) kemampuan penguasaan materi pelajaran  

(2) kemampuan penelitian dan penyusunan karya ilmiah 

(3) kemampuan pengembangan profesi 

(4) pemahaman terhadap wawasan dan landasan pendidikan. 

 

3. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Sumber Daya 

Manusia  

Michael Zwell (dalam Ratulangi 2016) mengungkapkan bahwa terdapat 

beberapa faktor yang dapat memengaruhi kecakapan kompetensi seseorang, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Keyakinan dan Nilai-nilai  

Keyakinan orang tentang dirinya maupun terhadap orang lain akan 

sangat mempengaruhi perilaku. Apabila orang percaya bahwa mereka tidak 

kreatif dan inovatif, mereka tidak akan berusaha berpikir tentang cara baru 

atau berbeda dalam melakukan sesuatu. Kepercayaan banyak pekerja 
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bahwa manajemen merupakan musuh yang akan mencegah mereka 

melakukan inisiatif yang seharusnya dilakukan. Demikian pula apabila 

manajer merasa bahwa mereka hanya mempunyai sedikit pengaruh, mereka 

tidak meningkatkan usaha dan energi untuk mengidentifikasi tentang 

bagaimana mereka harus memperbaiki sesuatu. Untuk itu, setiap orang 

harus berpikir positif baik tentang dirinya maupun terhadap orang lain dan 

menunjukkan ciri orang yang berpikir ke depan.  

 

b. Keterampilan  

Keterampilan memainkan peran di kebanyakan kompetensi. Berbicara 

di depan umum merupakan keterampilan yang dapat dipelajari, 

dipraktikkan, dan diperbaiki. Keterampilan menulis juga dapat diperbaiki 

dengan instruksi, praktik dan umpan balik. Dengan memperbaiki 

keterampilan berbicara di depan umum dan menulis, individu akan 

meningkat kecakapannya dalam kompetensi tentang perhatian terhadap 

komunikasi. Pengembangan keterampilan yang secara spesifik berkaitan 

dengan kompetensi dapat berdampak baik pada budaya organisasi dan 

kompetensi individual.  

 

c. Pengalaman  

Keahlian dari banyak kompetensi memerlukan pengalaman 

mengorganisasikan orang, komunikasi di hadapan kelompok, 

menyelesaikan masalah, dan sebagainya. Orang yang tidak pernah 
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berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin 

mengembangkan kecerdasan organisaional untuk memahami dinamika 

kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan.  

 

d. Karekteristik Kepribadian  

Dalam kepribadian termasuk banyak faktor yang di antaranya sulit 

untuk berubah. Akan tetapi, kepribadian bukannya sesuatu yang tidak dapat 

berubah. Kenyataannya, kepribadian seseorang dapat berubah sepanjang 

waktu. Orang merespons dan berinteraksi dengan kekuatan dan lingkungan 

sekitarnya. Kepribadian dapat memengaruhi keahlian manajer dan pekerja 

dalam sejumlah kompetensi, termasuk dalam penyelesaian konflik, 

menunjukkan kepedulian interpersonal, kemampuan bekerja dalam tim, 

memberikan pengaruh dan membangun hubungan.  

e. Motivasi  

Motivasi merupakan faktor dalam kompetensi yang dapat berubah. 

Dengan memberikan dorongan, apresiasi terhadap pekerjaan bawahan, 

memberikan pengakuan dan perhatian individual dari atasan dapat 

mempunyai pengaruh positif terhadap motivasi bawahan. Apabila manajer 

dapat mendorong motivasi pribadi seorang pekerja, kemudian 

menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis, mereka akan sering menemukan 

peningkatan penguasaan dalam sejumlah kompetensi yang mempengaruhi 

kinerja. Kompetensi menyebabkan orientasi pada hasil, kemampuan 

mempengaruhi orang lain, serta meningkatkan inisiatif. Peningkatan 
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kompetensi akan meningkatkan kinerja bawahan dan kontribusinya pada 

organisasi akan meningkat. 

 

f. Isu emosional  

Hambatan emosional dapat membatasi penguasaan kompetensi. Takut 

membuat kesalahan, menjadi malu, merasa tidak disukai atau tidak menjadi 

bagian, semuanya cenderung membatasi motivasi dan inisiatif. Perasaan 

tentang kewenangan dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi dan 

menyelesaikan konflik dengan manajer. Mengatasi pengalaman yang tidak 

menyenangkan akan memperbaiki penguasaan dalam banyak kompetensi. 

 

 

g. Kemampuan intelektual 

Kompetensi bergantung pada pemikiran kognitif seperti pemikiran 

konseptual dan pemikiran analitis. Faktor pengalaman dapat meningkatkan 

kecakapan dalam kompetensi.  

 

h. Budaya organisasi  

Budaya organisasi mempengaruhi kompetensi sumber daya manusia 

dalam kegiatan sebagai berikut:  

 Praktik rekrutmen dan seleksi karyawan, untuk mempertimbangkan 

siapa di antara pekerja yanng dimasukkan dalam organisasi dan 

tingkat keahliannya tentang kompetensi 
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 Sistem penghargaan mengkomunikasikan pada pekerja bagaimana 

organisasi menghargai kompetensi.  

 Praktik pengambilan keputusan mempengaruhi kompetensi dalam 

memberdayakan orang lain, inisiatif, dan memotivasi orang lain.  

 Filosofi organisasi yaitu menyangkut misi, visi dan nilai-nilai 

berhubungan dengan kompetensi.  

 Kebiasaan dan prosedur memberi informasi kepada pekerja tentang 

berapa banyak kompetensi yang diharapkan.  

 Komitmen pada pelatihan dan pengembangan mengkomunikasikan 

pada pekerja tentang pentingnya kompetensi tentang pembangunan 

berkelanjutan.  

 Proses organisasional yang mengembangkan pemimpin secara 

langsung mempengaruhi kompetensi kepemimpinan.  

4. Manfaat Penggunaan Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Ruky (dalam Sutrisno, 2012: 208) mengemukakan bahwa penggunaan 

konsep kompetensi sumber daya manusia didalam suatu perusahaan digunakan 

atas berbagai alasan, yaitu: 

a. Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai.  

Dalam model ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua 

pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa 

saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang 

berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan 
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banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara 

subjektif dalam bidang SDM.  

 

b. Alat seleksi karyawan.  

Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat 

membantu organisasi untuk memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan 

kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, 

perusahaan dapat mengarahkan pada sasaran selektif serta mengurangi 

biaya rekrutmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu 

perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan 

wawancara seleksi pada perilaku yang dicari. 

c. Memaksimalkan produktivitas.  

Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” 

mengharuskan perusahaan untuk mencari karyawan yang dapat 

dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam 

keterampilannya sehingga mampu untuk dimobilisasikan secara vertical 

maupun horizontal.  

 

d. Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi.  

Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem 

remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan 

remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak 
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mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang 

ditampilkan seorang karyawan.  

 

e. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan.  

Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan 

sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baruterus 

meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan 

keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang 

selalu berubah.  

 

 

 

f. Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi.  

Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk 

mengomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi 

fokus dalam unjuk kerja karyawan.   

 

5. Karakteristik Kompetensi Sumber Daya Manusia  

Menurut Spencer (dalam Ratulangi 2016), beberapa karakteristik 

kompetensi terdiri dari:  

a. Watak (traits), yaitu yang membuat seseorang mempunyai sikap 

perilaku atau bagaimanakah orang tersebut merespon sesuatu dengan 
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cara tertentu, misalnya percaya diri (self-confidence)¸ kontrol diri (self-

control), ketabahan atau daya tahan (hardiness).  

b. Motif (motive), yaitu sesuatu yang diinginkan seseorang atau secara 

konsisten dipikirkan dan diinginkan yang mengakibatkan suatu 

tindakan atau dasar dari dalam yang bersangkutan untuk melakukan 

suatu tindakan.  

c. Bawaan (self-concept), yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki 

seseorang.   

d. Pengetahuan (knowledge), yaitu informasi yang dimiliki seseorang 

pada bidang tertentu dan pada area tertentu.  

e. Keterampilan atau keahlian (skill), yaitu kemampuan untuk 

melaksanakan tugas tertentu, baik secara fisik maupun mental.  

Spencer (dalam Ratulangi, 2016) mengemukakan bahwa konsep diri 

(self-concept), watak (trait), dan motif (motive) cenderung tidak tampak atau 

tersembunyi. Kompetensi ini dapat menyesuaikan atau diaplikasikan dalam 

berbagai situasi atau starting qualifications, yang isinya adalah keterampilan 

sosial dan komunikasi, teknik umum dan situasi berubah-ubah, kualitas 

organisasional serta pendekatan dasar pekerjaan dan situasi.  

Sehingga pada akhirnya Spencer mengemukakan bahwa apabila 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari di organisasi, karyawan yang 

kompeten adalah individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

sesuai dengan syarat pekerjaan sehingga dapat berpartisipasi aktif di tempat 

kerja.    
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2.2.3 Kepuasan 

1. Definisi  

Aktivitas hidup manusia beraneka ragam dan salah satu bentuk dari 

segala aktivitas yang ada adalah bekerja. Bekerja memiliki arti melaksanakan 

suatu tugas yang diakhiri dengan buah karya yang dapat dinikmati oleh 

manusia yang bersangkutan. Hal ini didorong oleh keinginan manusia untuk 

memenuhi adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. 

Namun manusia sepertinya tidak pernah puas dengan apa yang 

didapat, seperti gaji yang tinggi dan sebagainya. Karena itu salah satu tugas 

manajer personalia adalah harus dapat menyesuaikan antara keinginan para 

karyawan dengan tujuan dari perusahaan. Rosita dan Yuniati (2016) 

mendefinisikan kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap pekerjaan, 

situasi kerja, kerjasama diantara pimpinan dan sesama karyawan. 

Serta ada juga pendapat dari Susilo Martoyo dalam bukunya 

"Manajemen Sumber Daya Manusia" (1990: 123-124), kepuasan kerja, 

merupakan : Keadaan emosional karyawan dimana terjadi atau tidak terjadi 

titik temu antara nilai balas jasa kerja karyawan dari perusahaan atau 

organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang memang diinginkan untuk 

karyawan yang bersangkutan. 

Dari berbagai pendapat para ahli di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa kepuasan kerja merupakan sikap positif yang 



 

 

38 

 

menyangkut     penyesuaian     karyawan    terhadap     faktor-faktor    yang, 

mempengaruhinya.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, meliputi :  

a. Faktor Kepuasan Finansial, yaitu terpenuhinya keinginan karyawan 

terhadap kebutuhan finansial yang diterimanya untuk memenuhi 

kebutuhan mereka sehari-hari sehingga kepuasan kerja bagi karyawan 

dapat terpenuhi. Hal ini meliputi; sistem dan besarnya gaji, jaminan sosial, 

macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan serta promosi (Moh. 

As’ad,1987: 118). 

b. Faktor Kepuasan Fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi 

fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan. Hal ini meliputi; jenis 

pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan istirahat, perlengkapan kerja, 

keadaan ruangan/suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan 

karyawan dan umur (As'ad, 1987: 117). 

c. Faktor Kepuasan Sosial, yaitu  faktor yang berhubungan dengan 

interaksi sosial baik antara sesama karyawan, dengan atasannya maupun 

karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Hal ini meliputi; rekan kerja 

yang kompak, pimpinan yang adil dan bijaksana, serta pengarahan dan 

perintah yang wajar (Drs.Heidjrachman dan Drs. Suad Husnan.1986: 194-

195). 

d. Faktor Kepuasan Psikologi, yaitu faktor yang berhubungan dengan 

kejiwaan karyawan.  Hal ini  meliputi;  minat,  ketentraman dalam bekerja, 
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sikap terhadap kerja, bakat dan keterampilan (Moh.As'ad,1987: 11.7). 

Dari  definisi  faktor-faktor diatas  maka dapat diambil  kesimpulan 

bahwa   faktor-faktor   tersebut   mempengaruhi   kepuasan   kerja   yang 

memiliki  peran  yang penting bagi   perusahaan  dalam  memilih  dan 

menempatkan   karyawan   dalam   pekerjaannya   dan   sebagai   partner 

usahanya   agar   tidak   terjadi    hal-hal   yang   tidak    diinginkan   atau 

sepantasnya dilakukan.  

 

2. Fungsi-fungsi kepuasan kerja 

Karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah 

untuk mencapai kematangan psikologis dan akan menjadi frustasi yang 

menyebabkan karyawan akan senang melamun, mempunyai semangat kerja 

rendah, cepat lelah atau bosan, emosi tidak stabil, sering absen dan 

mengakibatkan turunnya kinerja karyawan dan sebaliknya. Oleh karena itu 

kepuasan kerja mempunyai arti yang penting, baik bagi karyawan maupun 

perusahaan terutama karena menciptakan keadaan positif dalam lingkungan 

kerja (Febriyana, 2015). 

 

3. Pengukuran kepuasan kerja 

Pengukuran kepuasan kerja sangat bervariasi. Informasi yang didapat 

dari kepuasan kerja ini bisa melalui tanya jawab secara perorangan, dengan 

angket ataupun dengan pertemuan suatu kelompok kerja. Kalau 

menggunakan tanya jawab sebagai alatnya, maka karyawan diminta untuk 

merumuskan tentang perasaannya terhadap aspek-aspek pekerjaan. Cara lain 
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adalah dengan mengamati sikap dan tingkah laku orang tersebut (Moh. 

As'ad,1987: 111). 

Didalam pengukuran kepuasan kerja, metode yang digunakan adalah 

dengan membuat kuesioner yang berhubungan dengan masalah kepuasan 

kerja yang meliputi faktor finansial, faktor fisik, faktor sosial dan faktor 

psikologi, yang kemudian disebar pada responden untuk dijawab atau diisi 

sesuai keadaan yang sebenarnya.  

Suatu perusahaan akan meningkat kinerjanya bila adanya kerjasama 

dan hubungan yang baik antara pimpinan dan karyawannya. Karena dengan 

meningkatkan kinerja karyawan otomatis akan meningkatkan kinerja 

pcrusahaan. Dan karyawanpun sebaiknya diperlakukan seperti partner usaha 

dan bukan sebagai buruh semata. 

Persoalan karyawan yang terkadang dibuat seperti buruh-buruh yang 

fasilitas dan pelayanan kurang diperhatikan oleh para pimpinannya. Dan tidak 

adanya hubungan dan kerjasama yang baik antar mereka. Persoalan ini tidak 

hanya terjadi di negara-negara yang sedang berkembang tetapi dinegara 

majupun persoalan tersebut juga ada. tetapi dari penyebabnya saja yang 

berbeda. Salah satu penyebab ketidakpuasan karyawan adalah sistem upah, 

hal ini sering terjadi di Indonesia khususnya. 

Ketidakpuasan para karyawan ini menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan dan dapat merugikan perusahaan yang bersangkutan. Misalnya; 

adanya aksi mogok kerja, kemangkiran karyawan meningkat, turunnya 
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kinerja karyawan, dan lain-lain. Yang pada akhirnya akan menurunkan 

kinerja perusahaan itu sendiri. Maka, para pimpinan sebaiknya mengerti apa 

yang dibutuhkan para karyawan dan mengetahui keinginan-keinginan apa 

yang membuat karyawan puas dan meningkatkan kinerjanya, berikut semua 

konsekuensinya, termasuk apa dan berapa bonus yang akan mereka terima 

jika target atau tujuan kerjanya tercapai. Sehingga para karyawan tidak 

melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya dikerjakan. 

Dan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain; 

faktor kepuasan finansial, faktor kepuasan fisik, faktor kepuasan sosial, dan 

faktor kepuasan psikologi. 

 

2.2.4 Kinerja Pegawai 

1. Definisi Kinerja Pegawai 

Kinerja adalah terjemahan dari kata performance, berarti juga prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja/ untuk kerja/ 

penampilan kerja. Mangkunegara (2014:98) mendeskripsikan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitias yang dicapai seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai pegawai baik secara 

kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja adalah segala hasil capaian dari segala bentuk aktifitas 

dan kebijakan di dalam serangkaian usaha kerja pada jangka waktu tertentu 
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guna mencapai suatu tujuan.Kinerja merupakan perilaku organisasi yang 

secara langsung berhubungan dengan aktivitas hasil kerja, pencapaian tugas 

dimana istilah tugas berasal dari pemikiran aktivitas yang dibutuhkan oleh 

pekerjaan (Hasibuan,2014:64). 

Kinerja dapat diartikan sebagai pencapaian atau prestasi seseorang 

berkenan dengan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Kinerja dapat pula 

dimaknai sebagai perpaduan dari hasil kerja (apa yang harus dicapai oleh 

seseorang) dengan kompetensi (bagaimana seseorang mencapainya). Kinerja 

pegawai merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat 

dicapai pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2016:67) 

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli tersebut dapat ditarik suatu 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kinerja pegawai adalah hasil kerja 

yang dicapai oleh individu baik secara kualitas dan kuantitas yang 

disesuaikan dengan peran individu tersebut dalam suatu organisasi yang 

mengacu pada standar tertentu yang dimiliki organisasi. 

 

2. Faktor Kinerja 

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja para pegawai. 

Menurut pendapat Mangkunegara (2014:69), beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai, antara lain : 
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a. Faktor personal/individual, faktor ini terkait dengan kompetensi seseorang 

baik pengetahuan dan keterampilan, rasa percaya diri, maupun komitmen 

yang dimiliki oleh tiap individu. 

b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas pimpinan sebagai team leader 

dalam memberi dukungan semangat, dan arahan bagi timnya 

c. Faktor tim, meliputi: sistem kerja yang ada, fasilitas kerja  yang diberikan 

oleh organisasi,  dan budaya kerja yang ada dalam organisasi. 

d. Faktor konstekstual (situasional), berupa tekanan dan perubahan situasi 

baik lingkungan eksternal organisasi maupun internal organisasi sendiri. 

 

3. Penilaian Kinerja 

Faktor kunci dalam pengelolaan dan pengembangan instansi secara 

efektif dan efisien adalah melalui penilaian kinerja (performance appraisal). 

Seorang pemimpin harus melakukan penilaia kinerja baik secara individu 

maupun keseluruhan, karena sangat bermanfaat bagi seorang pemimpin untuk 

mengetahui pertumbuhan instansi secara keseluruhan. Penilaian merupakan 

sarana yang tepat untuk mengetahui kondisi sebenarnya  kinerja pegawai. 

Dari hasil penilaian kinerja yang telah dilakukan, seorang pemimpin dapat 

mengetahui mana pegawai yang berkompenten dan berkualitas dalam 

tugasnya dan mana pegawai yang masih kurang kompetensi dan komitmen 

kerjanya sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.  

Penilaian kinerja yang obyektif dapat meningkatkan daya saing antar individu 
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dan daya saing instansi itu sendiri. Menurut Mangkunegara (2014: 93) 

penilaian kinerja terdiri dari 3 (tiga) kriteria, antara lain : 

a. Penilaian berdasarkan hasil 

Yang dimaksud penilaian berdasarkan hasil yaitu pencapaian target dan 

ukuran yang spesifik serta yang dapat diukur 

b. Penilaian berdasarkan perilaku  

Penilaian perilaku pegawai dilakukan dengan mengamati perilaku para 

pegawai dalam penyelesain pekerjaan yang diberikan kepada mereka 

c. Penialain berdasarkan judgement, penilaian yang didasarkan pada kualitas 

pekerjaan, kuantitas pekerjaan, koordinasi, pengetahuan dan keterampilan 

yang terkait dengan pekerjaan, kreativitas, semangat dalam bekerja, 

kepribadian,  berintegritas, memiliki kesadaran yang tinggi serta dapat 

dipercaya dalam penyelesaian tugas yang diberikan kepada para pegawai. 

 

4. Indikator Kinerja Pegawai 

Aspek Penilaian kinerja pegawaimeliputi : pengetahuan yang terkait 

dengan pekerjaan yang diemban, kepemimpinan inisiatif, kualitas pekerjaan 

yang baik, kerjasama, pengambilan keputusan, kreativitas, dapat diandalkan, 

perencanaan, komunikasi, inteligensi (kecerdasan), pemecahan masalah, 

pendelegasian, sikap, usaha, motivasi, dan organisasi. Dari beberapa aspek 

penilaian kinerja yang ada, selanjutnya dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Kemampuan teknis 
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Merupakan kemampuan pengetahuan, metode dan teknik yang 

digunakan, penggunaan peralatan untuk memudahkan pelaksanaan 

tugas, serta pengalaman dan pelatihan yang diperolehnya. 

b. Kemampuan konseptual 

Merupakan kemampuan untuk memahami kompleksitas perusahaan dan 

penyesuaian bidang gerak dari unit masing-masing ke bidang 

operasional perusahaan secara menyeluruh. 

c. Kemampuan hubungan interpersonal 

Merupakan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, pemberian 

motivasi kepada karyawan, kepandaian dalam melakukan negosiasi, dan 

lain-lain.  

 

Menurut Sedarmayanti (2014: 85) untuk mengukur kinerja karyawan 

dapat menggunakan indikator – indikator yang diantaranya yaitu sebagai 

berikut : 

a. Kuantitas hasil kerja yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

sejumlah hasil tugas hariannya. 

b. Kualitas hasil kerja yaitu kemampuan karyawan dalam menyelesaikan 

tugas yang diberikan dilihat dari segi ketelitian dan kerapian. 

c. Efisiensi yaitu karyawan dapat menyelesaikan tugas secara cepat dan 

tepat. 

d. Disiplin kerja yaitu kesediaan karyawan untuk mentaati peraturan yang 

ada, termasuk ketepatan jam kerja masuk/pulang, dan jumlah kehadiran. 
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e. Kemampuan dan ketelitian karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

sesuai yang diperintahkan oleh atasan. 

f. Kepemimpinan yaitu kemampuan yang dimiliki karyawan untuk 

meyakinkan orang lain sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya 

secara maksimal. 

g. Kejujuran yaitu ketulusan seorang karyawan dlam melaksanakan tugasnya 

dan kemampuan untuk tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan 

kepadanya. 

Indikator penilaian kerja yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2014: 

43) yang mencakup 6 (enam kriteria), antara lain : 

a. Quality, merupakan tingkat sejauhmana proses atau hasil pelaksanaan 

kegiatan mendekati tujuan yang diharapkan. 

b. Quantity, merupakan jumlah yang dihasilakn, misalnya jumlah rupiah, 

jumlah unit, jumlah siklus kegiatan yang diselesaikan. 

c. Timeliness, merupakan sejauhmana suatu kegiatan diselesaikan pada 

waktu yang dikehendaki, dengan memperhatikan koordinasi output lain 

serta waktu yang tersedia untuk kegiatan yang lain. 

d. Cost effectiveness, sejauhmana penggunaan sumberdaya organisasi 

(manusia, keuangan, tehnologi, material) dimaksimalkan untuk mencapai 

hasil tertinggi atau pengurangan kerugian. 

e. Need fouji pervision, merupakan tingkat sejauhmana seorang pekerja dapat 

melaksanakan fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan seorang 

supervisor untuk mencegah tindakan yang kurang diinginkan. 
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f. Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauhmana memelihara harga 

diri, nama baik, dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan. 

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Indikator kinerja antara 

lain; 

a. Kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan ukuran seberapa baik seorang 

pegawai/karyawan dalam menyelesaikan tugas yang seharusnya 

dikerjakan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. 

b. Kuantitas kerja, merupakan kemampuan seorang pegawai/karyawan dapat 

mengerjakan berbagai pekerjaan dalam kurun waktu yang sudah 

ditentukan. 

c. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

e. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan 

dari orang lain atau pengawas.  

f. Komitmen kerja, merupakan suatu tingkat dimana karyawan mempunyai 

komitmen kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai. 



 

 

BAB III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN  

 

3.1 Kerangka Konsep 

Kinerja merupakan cerminan kuantitas atau kualitas tentang suatu hal 

atau suatu jasa dari orang yang melakukan pekerjaan tertentu kepada orang 

yang menugaskan pekerjaan tersebut (Luthans, 2005:165). Kinerja pegawai 

dalam sebuah organisasi menunjukkan sebuah prestasi berdasarkan tugas yang 

diberikan. Kualitas kerja yang baik dalam menyelesaikan perkerjaan dari 

pimpinan secara tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan 

organisasi merupakan tanda dari kinerja karyawan yang baik (Mangkunegara, 

2013:67). Berkaitan dengan kualitas kerja yang dihasilkan oleh pegawai, untuk 

menciptakan peningkatan kinerja diperlukan adanya kepuasan pegawai dalam 

bekerja.  

Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang positif atau 

menyenangkan bagi individu yang mendapatkannya. Kepuasan kerja ini 

didapat dari penilaian orang lain terhadap pekerjaan yang dilakukan atau bisa 

juga berkaitan dengan pengalaman kerja individu yang bersangkutan. 

Penilaian orang lain terhadap kinerja seseorang dapat berupa penilaian positif 

atau penilaian negatif. Penilaian ini menurut Wirawan (2013:669), akan 

memberikan dampak terhadap pegawai yang dinilai dan juga terhadap 

organisasi tempat orang tersebut bernaung. Ketika penilaian orang puas 

terhadap hasil kerja pegawai maka seorang pegawai tersebut akan termotivasi 
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untuk melakukan pekerjaannya dan menghasilkan kinerja yang tinggi, begitu 

pula sebaliknya apabila, penilaian seseorang pemimpin terhadap pegawainya 

tidak puas dengan pekerjaan yang sudah dilakukan pegawai, maka pegawai 

tersebut kurang atau bahkan tidak termotivasi terhadap pekerjaanya sehingga 

menghasilkan kinerja yang rendah.   

Kinerja pegawai/ASN dipengaruhi oleh banyak faktor, antara 

lainindividu/internal pegawai (kelemahan intelektual, kelamahan psikologis, 

kelemahan fisik, keuangan dan orintasi nilai), organisasi(sistem, peranan 

kelompok, kepemimpinan, perilaku pengawas dan iklim organisasi), dan 

lingkungan eksternal yang terkaitdengan kondisi keluarga, kondisi politik, 

perubahan teknologi dan lain-lain. 

Kepemimpinan merupakan cara yang digunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi para anggota organisasi bawahannya sehingga mampu 

meningkatkan motivasi dalam mencapai kinerja yang optimal. Kepala sekolah 

sebagai pemimpin organisasi sekolah bertanggung jawab penuh terhadap 

kelangsungan organisasi yang dipimpinnya. Sebagai manajer pendidikan 

kepala sekolah berfungsi mewujudkan pendayagunaan setiap pegawai/ASN 

secara tepat, agar mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal untuk 

memperoleh hasil yang maksimal secara efektif dan efisien baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas. Penerapan kedisiplinan juga sangat penting, karena 

bermanfaat untuk mendidik pegawai/ASN mentaati peraturan, prosedur, serta 

kebijakan yang ada sehingga menghasilkan kinerja yang baik.Motivasi kerja 

yang dimiliki pegawai/ ASN  akan membuat mereka bersemangat dalam 
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bekerja sehingga akan berupaya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan 

penuh tanggung jawab.  

Ada 5 jenis gaya kepemimpinan yang paling umum, yaitu: demokratis, 

autokratis, transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Peneliti memilih 

kepemimpinan dengan gaya transformasional karena yang cenderung paling 

cocok untuk jenis penelitian yang ada, pemimpin yang mengadopsi gaya 

transformasional ingin melakukan perubahan. Gebrakan yang dilakukan bisa 

berupa peningkatan kinerja, kompetensi dan juga kepuasan Guru atau 

karyawan. 

Berdasarkan kajian teori dan penelitian sebelumnya yang berhubungan 

dengan kepemimpinan, kompetensi kerja,kepuasan kerja dan kinerja, maka 

kerangka konsep penelitian dalam penelitian ini dapat digambarkan  sebagai 

berikut : 

Gambar 3.1 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H5 

a. Kualitas Kerja.  
b. Kuantitas Kerja. 
c. Ketepatan waktu. 
d. Efektivitas.  
e. Kemandirian.  

f. Komitmen kerja 

a. Sistem upah yang sesuai 

b. Fasilitas yang diberikan 

c. Kesempatan promosi 

jabatan 

d. Kondisi lingkungan kerja 

 

H4 

a. Bersifat adil 

b. Memberi sugesti 

c. Mendukung tujuan 

d. Katalisator 

e. Menciptkan rasa aman 

f. Bersikap menghargai 

 

Kepemimpinan 

(X1) H3 

H2 

H1 

Kepuasan 

(Y1) 
Kinerja 

(Y2) 

Kompetensi 

 (X2) 
a. Keterampilan kerja (skill) 

b. Kemampuan intelektual  

c. Pengalaman kerja 

d. Karakteristik kepribadian 
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Peningkatan kinerja pegawai melalui kepemimpinan, kompetensi dan kepuasan 

kerja Pada SMK Negeri Kabupaten Rembang. 

 
Keterangan :                        Pengaruh variabel X  ke variabel Y 

X1 dan X2 merupakan variabel eksogen 

  Y1  merupakan variabel intervening  

  Y2  merupakan variabel endogen 

Sumber : Data primer yang diolah 

 

 

 

3.2 Hubungan Antar Variabel 

3.2.1 Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kepuasan 

Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi kinerja 

pegawainya dibutuhkan bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Apabila seorang pemimpin memimpin dengan cara yang tepat maka akan 

memberikan rasa puas kepada yang dipimpinnya hal ini yang nantinya 

memengaruhi kinerja yang lebih optimal dari para pegawai. Dorongan dalam 

melakukan pekerjaan secara optimal timbul karena adanya pimpinan yang 

mampu mengarahkan para pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hariyansyah (2014) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan singnifikan terhadap 

kepuasan kerja. Pemimpin yang baik dapat merasakan kebutuhan apa yang 

dibutuhkan pegawainya sehingga pegawai merasa puas. Sedangkan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepuasan 

kerja. 

H1 : Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja guru ASN di Kabupaten Rembang. 
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3.2.2 Pengaruh Kompetensi terhadap Kepuasan 

Suatu organisasi dapat dikatakan efektif dan efisien ketika pegawai 

pada organisasi tersebut memiliki kompetensi yang tinggi terhadap bidang 

yang sesuai pada organisasi tersebut. Kompetensi merupakan kemampuan 

seseorang yang mengakibatkan seseorang tersebut mampu untuk melakukan 

dan memenuhi syarat yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi sehingga, 

organisasi yang bersangkutan bisa lebih efektif dalam mencapai tujuannya. 

Sejalan dengan itu, Cesilia et al., (2017) yang berpendapat bahwa 

kompetensi merupakan karakteristik dasar pada seseorang yang mana 

karakteristik ini akan menciptakan kinerja yang baik saat mengerjakan 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawab dari manajemen organisasi.  

Kompetensi yang dimiliki pegawai akan memiliki hubungan dengan 

kepuasan kerja.  

Kompetensi manajerial harus diciptakan melalui pengelolaan yang 

berorientasi kepada layanan yang diberikan melalui sumber daya manusia 

yang efektif dan efisien. Kegiatan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan 

kepuasan kerja pegawai, karena pegawai yang puas akan berusaha 

memberikan kontribusi berupa kinerja optimal yang mereka miliki (Sutrisno, 

2011:205-206). Sedangkan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Adam 

& Kamase (2019) menjelaskan bahwa kompetensi berpengaruh tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 
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H2 : Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

kerja guru ASN di Kabupaten Rembang. 

3.2.3 Pengaruh Kepemimpinan Tranformasional terhadap Kinerja 

Salah satu barometer keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari 

kinerjanya. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa 

kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja pegawai disamping faktor lain seperti motivasi dan disiplin kerja. 

Kepemimpinan dapat membuat pegawai termotivasi sehingga akan 

meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Pimpinanatau manajer yang baik 

adalah yang mampumenciptakankondisi sehingga orangsecara individu atau 

kelompok dapat bekerja.  Permasalahanpeningkatan kinerja erat 

kaitannyadengan permasalahan bagaimana memotivasikaryawan.  

Penelitian Siswanto (2017) juga membuktikan bahwa kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Sunya et al., (2017) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja. 

H3 : Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja guru ASN di Kabupaten Rembang. 
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3.2.4 Pengaruh Kepuasan terhadap Kinerja 

Kinerja pegawai diartikan sebagai keberhasilan dari suatu 

pekerjaan/tugas yang telah dicapai seorang pegawai melalui 

pengevaluasian/penilaian yang dilakukan organisasi selama periode tertentu 

dan kinerja pegawai ini merupakan hasil yang bersifat kualitatif dan 

kuantitatif (Rosita dan Yuniati, 2016). Berkaitan dengan kualitas kerja yang 

dihasilkan oleh pegawai, untuk menciptakan peningkatan kinerja diperlukan 

adanya kepuasan pegawai dalam bekerja. Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang positif atau menyenangkan bagi individu yang 

mendapatkannya. Kepuasan kerja ini didapat dari penilaian orang lain 

terhadap pekerjaan yang dilakukan atau bisa juga berkaitan dengan 

pengalaman kerja individu yang bersangkutan. 

Kepuasan pegawai juga akan berdampak pada sikap pegawai saat 

melaksanakan pekerjaaannya memiliki perasaan positif dan berdedikasi 

tinggi terhadap pekerjaannya. Sikap pegawai ini tercermin dari moral kerja, 

kedisiplinan, dan juga prestasi kerja yang dimiliki pegawai. Kepuasan kerja 

dirasakan pada saat pegawai dalam pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi 

dari keduanya (Hasibuan, 2017:202). Kepuasan kerja didapatkan seorang 

pegawai melalui gaji, peluang promosi jabatan, penghargaan dari tempat 

kerja, perjalanan ke luar negeri, dan hubungan kerja yang baik antara pegawai 

dengan pimpinan dan pegawai dengan pegawai.  
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Kepuasan diperlukan untuk meningkatkan kinerja dalam perusahaan, 

hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ali, Idris dan 

Kalalinggi (2013) yang mengatakan terdapat keterkaitan antara kepuasan 

terhadap kinerja karyawan. Hal yang sama juga pada penelitian Rosita dan 

Yuniati (2016) serta Febryana (2015) mengatakan hal yang sama apabila 

kepuasan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sedangkan 

berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwadi et al., (2020) menjelaskan 

bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja. 

H4 : Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru 

ASN di Kabupaten Rembang. 

3.2.5 Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja 

Kualitas kinerja pegawai yang baik merupakan akibat yang 

ditimbulkan adanya kompetensi yang dimiliki pegawai tersebut. Romberg 

dalam Sutrisno (2011) mengatakan bahwa pegawai akan mempunyai 

kompetensi yang tingi apabila mempunyai pengalaman kerja yang relevan 

dengan bidang kerjanya, memiliki latar belakang pendidikan yang 

mendukung profesi yang dijalankan, mempunyai keahlian atau pengetahuan 

dan keterampilan. Kompetensi dan ilmu pengetahuan bisa ditingkatkan 

melalui pelatihan yang relevan dengan profesi dalam pekerjaan saat ini, hal 

ini bertujuan supaya pegawai memiliki kesempatan untuk memperdalam 

ilmunya dan menyelesaikan target yang ditetapkan organisasi sehingga hal 



 

56 

 

tersebut akan meningkatkan kinerja pegawai dan menghasilkan pegawai yang 

kompeten terhadap bidangnya.  

Penelitian Cesilia, dkk (2017) mengatakan bahwa kompetensi 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Sedangkan berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Adam & Kamase (2019) serta penelitian yang 

dilakukan oleh Sunya et al., (2017) menjelaskan bahwa kompetensi memiliki 

pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan 

H5 : Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

guru ASN di Kabupaten Rembang. 
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BAB IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri yang ada di Kabupaten 

Rembang. Obyek penelitian ini di beberapa lokasi SMK Negeri di 

Kabupaten Rembang, antara lain SMK Negeri 1 Rembang, SMK Negeri 2 

Rembang, SMK Negeri 1 Sumber, SMK Negeri 1 Sedan, SMK Negeri 1 

Sale dan SMK Negeri 1 Gunem. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada dua bulan setelah proposal disetujui 

oleh pembimbing.  

 

4.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi (level of 

explanation). Yang dimaksud dengan penelitian eksplanasi adalah 

penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang 

diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain atau 

bagaimana suatu variabel dapat mempengaruhi variabel lainnya. (Sugiyono, 

2016:46). Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif survey yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Metode deskriptif juga menguji hipotesis, membuat prediksi serta 
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mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin diteliti. Jenis-

jenis metode deskriptif antara lain metode survei yaitu mengambil sampel dari 

populasi dan mengumpulkan data melalui kuesioner sebagai alat pengumpul 

data yang pokok (Singarimbundan Effendi, 2017:68).  

 

4.3 Desain Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian kausal, karena 

mengidentifikasi pengaruh sebab dan akibat diantara variabel dan peneliti 

mencari tipe sesungguhnya dari fakta yang ditemukan di lapangan untuk 

membantu memahami dan memprediksi hubungan (Ghazali, 2016:87). 

 

4.4 Metode Pengambilan Sampel  

1. Populasi  

Populasi menurut Sugiyono (2016:92), “ Populasi adalah wilayah 

generalisasi yang terdiri dari atas obyek/subyek yang mempunyai kualiitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajaridan 

kemudian ditarik kesimpulan.”Arikunto (2016:108) menyatakan bahwa 

populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

diduga. Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan obyek orang atau 

keadaan yang paling tidak mempunyai karakteristik umum yang sama. 

Populasi dalam penelitian ini adalah guru ASN di beberapa SMK Negeri 

yang ada di  Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang yang berjumlah 155 
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orang. Adapun jumlah ASN yang ada di empat SMK Negeri tersebut dapat 

dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Populasi Penelitian 

 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru PNS 

1. SMK Negeri 1 Rembang 69 orang 

2. SMK Negeri 2 Rembang 37 orang 

3. SMK Negeri 1 Sedan 24 orang 

4. SMK Negeri Sale 14 orang 

5. SMK Negeri 1 Gunem 2 orang 

6. SMK Negeri 1 Sumber 9 orang 

 Jumlah 155 orang 

 

Sumber : Data kepegawaian dari masing-masing SMK Tahun 2021.  

 

2. Sampel 

“Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut” (Sugiyono, 2017:217). Teknik sampling merupakan 

cara yang ditempuh dalam pengambilan sampel, agar memperoleh sampel 

yang sesuai dengan keseluruhan objek penelitian (Arikunto, 2016: 54). 

Penelitian ini menggunakan teknik Proportional Random Sampling dimana 

pengambilan sampel dilakukan berdasarkan porsi.  

Meurut Ferdinand (2014:80) penelitian yang menggunakan SEM 

(Structural Equation Modeling) besarnya sampel yang digunakan adalah 

minimal 100 sampel. Sedangkan Menurut Ghozali (2017:34) penelitian 
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yang menggunakan metode SEM besarnya sampel berkisar antara 100-200 

responden. Penentuan besarnya sample size (ukuran sampel) untuk SEM 

adalah: 

a. Parameter menggunakan metode kemungkinan maksimum(maximum 

likelihood estimation) besar sampel antara 100-200. 

b. Jumlah sampel sama dengan 5-10 kali jumlah indikator dari keseluruhan 

variabel laten. 

 

Menurut Ferdinand (2014:76), bahwa sampel yang akan digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan rumus : 

Jumlah sampel = jumlah indikator x (5-10) 

 

Indikator dalam penelitian ini sebanyak 20 indikator, merujuk pada 

rumus tersebut, maka ukuran sampel minimal adalah 5x 20 atau sebesar 100 

sampel, sehingga besar sampel penelitian ini adalah 100 guru ASN sebagai 

responden. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dan proporsional di 

enam SMK Negeri yang ada di Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang 

dengan cara undian/lotre. Cara ini diambil peneliti untuk memberikan 

kesempatan kepada setiap individu untuk menjadi responden dalam 

penelitian. Dengan demikian penelitian ini menggunakan teknik 

proportional random sampling. Pembagian sampel populasi dalam 

penelitian ini tersaji dalam tabel 4.2 

Tabel 4.2 

Jumlah Sampel Penelitian  
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No Nama Sekolah Jumlah 

Guru ASN 

Jumlah Responden 

1.  SMK Negeri 1 Rembang 69 orang 100/155 x 69 = 47 

2.  SMK Negeri 2 Rembang 37 orang 100/155 x 37 = 23 

3.  SMK Negeri 1 Sedan 24 orang 100/155 x 24 = 15 

4.  SMK Negeri 1 Sale 14 orang 100/155 x 14 = 8 

5.  SMK Negeri 1 Gunem 2 orang 100/155 x   2 = 2 

6.  SMK Negeri 1 Sumber 9  orang 100/155 x   9 = 5 

Total 155 orang 100  orang 

 

Sumber : Data kepegawaian dari masing-masing SMK Tahun 2021.  

 

 

4.5 Sumber dan Jenis Data 

1. Data Primer 

“Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

dari obyek penelitian” (Arikunto, 2016:68). Data primer merupakan data 

yang didapat dari sumber pertama, yaitu berupa data kuesioner yang telah 

diisi oleh responden (para guru ASN di lingkungan SMK Kabupaten 

Rembang yang dijadikan sampel. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain, 

jadi pada saat penelitian dilakukan data tersebut telah tersedia.Data 

sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari dokumentasi 

resmi dari SMK Negeri yang ada di Kabupaten Rembang antara lain tentang 

jumlah pegawai, sumber-sumber pustaka yang relevan dan penelitian 

terdahulu. 

4.6 Metode Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan 

untuk mengumpulkan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah kuesioner. “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan 

secara tertulis yang kemudian diberikan kepada responden untuk dijawab” 

(Sugiyono, 2017:63). Kuesioner digunakan untuk mengetahui persepsi 

responden terhadap variabel perilaku kepemimpinan, disiplin kerja, kepuasan 

kerja dan kinerja pegawai. Peneliti menggunakan metode kuesioner yaitu melalui 

pertanyaan tertulis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Respon 

pertanyaan ini diberikan skor yang mengacu kepada skala Likert. “Skala Likert 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang tentang suatu 

fenomena sosial” (Sugiyono, 2017:54). 

Pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner di penelitian ini adalah 

pertanyaan tertutup, responden diminta memilih jawaban yang telah tersedia. 

Skala data jawaban responden atas pertanyaan penelitian dengan menggunakan 

Agree-Disagree Scale yang menghasilkan jawaban sangat tidak setuju - 

jawaban sangat setuju dalam rentang sebagai berikut; 

1. Sangat Setuju (SS) skor 4 

2. Setuju (S) skor 3 

3. Tidak Setuju (TS) skor 2 

4. Sangat Tidak Setuju (STS), skor 1 

4.7 Definisi Operasional  

1. Kepemimpinan 
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Kepemimpinan adalah perilaku seorang pemimpin melaksanakan 

fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang 

berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari 

luar. Indikator kepemimpinan menurut Indriyati (2017), antara lain; 

a. Bersifat adil, pemimpin harus seimbang atau tidak berat sebelah dan 

selalu berpihak pada kebenaran 

b. Memberi sugesti, pemimpin harus mampu memberi pengaruh 

bawahannya sehingga terjadi kekompakan. 

c. Mendukung tujuan, pemimpin wajib memberikan dukungan penuh 

kepada para anggota sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

d. Katalisator, pemimpin dapat menyebabkan terjadinya perubahan atau 

dapat menimbulkan kejadian baru 

e. Menciptkan rasa aman, pemimpin harus mampu menciptakan rasa 

aman di lingkungan organisasi yang dipimpinnya. 

f. Sebagai wakil organisasi, pemimpin merupakan wakil dari organisasi, 

karena itulah pemimpin harus bersifat tanggung jawab. 

g. Sumber inspirasi, berusaha membina kepercayaan dan selalu 

melakukan yang terbaik agar menjadi teladan bagi karyawan yang 

dipimpinnya. 

h. Bersikap menghargai, bersikap tidak memandang rendah orang lain. 

 

2. Kompetensi 
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Kompetensi merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang 

dalam menjalankan tugas atau pekerjaan dengan dilandasi oleh 

pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik individu yang secara langsung 

mempengaruhi dalampencapaian tujuan yang diinginkan. Adapun indicator 

kinerja menurut Michael Zwell (dalam Wibowo, 2007:102) yaitu : 

a. Ketrampilan kerja (skill), merupakan keahlian yang dapat membantu 

karyawan dalam menjalankan fan menyelesaikan pekerjaan dengan 

baik. 

b. Kemampuan intelektual, merupakan keahlian dalam menciptakan 

pemikiran kognitif (konseptual dan analitis) yang didasarkan pada 

pengetahuan. 

c. Pengalaman kerja, merupakan ukuran lama waktu / masa kerja yang 

sudah ditempuh pada bidang pekerjaan yang sama sebelumnya. 

d. Karakteristik kepribadian, merupakan cara seseorang atau individu 

dalam bereaksi dan berkomunikasi dengan rekan kerja lainnya. 

 

3. Kepuasan 

Kepuasan kerja merupakan sebuah sikap positif dari diri seorang 

karyawan yang menyangkut penyesuaian terhadap faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Adapun indicator kepuasan kerja menurut Rakasiwi 

(2014) yaitu : 
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a. Sistem upah yang sesuai, karyawan harus mendapatkan hak 

yang berupa gaji sesuai dengan waktu pembayaran serta 

jumlah yang sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan. 

b. Fasilitas yang diberikan, dukungan dan layanan dari pihak 

atasan atau perusahaan untuk membantu karyawan dalam 

pencapaian tujuan dan menyelesaikan pekerjaan. 

c. Kesempatan promosi jabatan, adanya penghargaan yang 

diberikan kepada karyawan yang mampu mencapai target dan 

memberikan kinerja yang optimal. 

d. Kondisi lingkungan, merupakan tingkat kenyamanan dan 

ketenangan terkait dengan kondisi fisik tempat kerja yang 

menunjang dalam pencapaian tujuan . 

 

4. Kinerja 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas yang dicapai pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. Indikator kinerja menurut Siswanto (2017) adalah 

: 

a. Kualitas kerja. Kualitas kerja merupakan ukuran seberapa baik seorang 

pegawai/karyawan dalam menyelesaikan tugas yang seharusnya 

dikerjakan dengan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. 

b. Kuantitas kerja, merupakan kemampuan pegawai dalam menyelesaikan 

beberapa pekerjaan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. 
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c. Ketepatan waktu, merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal 

waktu yang dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 

d. Efektivitas, merupakan tingkat penggunaan sumber daya organisasi 

(tenaga, uang, teknologi, bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya.  

e. Kemandirian, merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan 

dapat menjalankan fungsi kerjanya tanpa meminta bantuan, bimbingan 

dari orang lain atau pengawas.  

f. Komitmen kerja, merupakan tingkat karyawan mempunyai komitmen 

kerja dengan instansi dan tanggung jawab pegawai. 

 

4.8 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reabilitas dalam penelitian sangat penting karena 

mencakup mutu seluruh proses pengambilan data sejak konsep disiapkan sampai 

data siap untuk dianalisis. Dengan adanya uji validitas dan reabilitas maka peneliti 

dapat memberikan kesimpulan dan alasan-alasan terhadap hubungan antar variabel. 

Untuk menguji validitas dalam SEM digunakan construct validity atau sering 

disebut juga factorial validity dengan menggunakan pendekatan MTMM (Multi 

Trait-Multi Method) yaitu dengan menguji validitas konvergen dan diskriminan.  

 

 

4.8.1 Validitas Convergen (Loading Factors) 
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Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur (manifest variabel) dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. 

Uji validitas konvergen dengan program Smart PLS Versi 3.3.2 dapat dilihat dari 

nilai loading faktor untuk tiap indikator konstruk. Nilai loading faktor yang 

tinggi menunjukkan bahwa tiap indikator konstruk converge pada satu titik. Rule 

of thumb yang biasanya digunakan untuk menilai validitas konvergen yaitu nilai 

loading faktor harus > 0,7 karena tujuan dari CB-SEM adalah untuk 

mengkonfirmasi teori.  

4.8.2 Average variance extracted (AVE) 

Nilai average variance extracted (AVE) harus > 0,5. Smart PLS Versi 

3.3.2 tidak dapat menghitung nilai AVE secara otomatis, maka harus dihitung 

dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

               ∑ 𝑖
2
i 

               AVE = 

                              ∑𝑖
2
 + ∑ var (i)i 

Dimana : 

i   = Loading factor 

var = Variance 

i   = Error variance 

 

4.8.3 Diskriminant Validity 

Validitas diskriminan atau sering disebut divergent validity berhubungan 

dengan prinsip bahwa pengukur (manifest variabel) konstruk yang berbeda 

seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi. Nilai validitas diskriminan yang 

tinggi menunjukkan bahwa suatu konstruk adalah unik. Cara menguji validitas 
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diskriminan yaitu dengan membandingkan akar kuadrat dari AVE untuk setiap 

konstruk dengan nilai korelasi antar konstruk dalam model. Validitas 

diskriminan yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE untuk tiap konstruk 

lebih besar dari korelasi antar konstruk dalam model. 

 

4.8.4 Uji Reliabilitas 

Instrumen pengumpulan data dikatakan reliabel jika mampu digunakan untuk 

mengukur variabel secara berulangkali dan dapat menghasilkan data yang sama 

atau sedikit sekali bervariasi, mampu menunjukkan keakuratan, kestabilan dan 

kekonsistenan dalam menghasilkan pengukuran terhadap apa yang diukur (Ghazali, 

2017:73). Dalam CB-SEM dengan menggunakan program Smart PLS Versi 

3.3.2, untuk mengukur reliabilitas suatu konstruk dapat dilakukan dengan 

cronbach’s alpha dan composite reliability atau reliability rho. Program Smart 

PLS Versi 3.3.2 tidak dapat menghitung composite reliabilitysehingga harus 

dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini : 

ConstructReliability = 
 

  


 jLoadingStd

LoadingStd


2

2

.

.
 

Dimana: 

 Std. Loading diperoleh langsung dari standardized loading untuk 

tiap-tiap indikator (diambil dari perhitungan komputer). 

   adalah measurementerror dari tiap indikator. 
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Selanjutnya dinyatakan bahwa sebuah konstruk mempunyai reliabilitas 

yang baik adalah jika nilai Construct Reliability (CR)-nya ≥ 0,70 (Ghozali, 

2017:76).  

4.9 Analisis Inferensial 

4.9.1 Teknik Analisis SEM (Structural Equation Modelling) 

Penelitian membutuhkan suatu analisis data dan interpretasi yang 

akan digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian untuk 

mengungkap fenomena sosial tertentu, sehingga analisis data adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Model penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model struktur berjenjang dan untuk menguji hipotesis yang diajukan 

digunakan teknik analisis SEM (Structural Equation Modelling). 

SEM digunakan dalam penelitian ini karena SEM merupakan 

sekumpulan teknik statistikal yang memungkinkan pengujian sebuah 

rangkaian hubungan yang relatif “rumit” secara simultan. Permodelan melalui 

SEM juga memungkinkan peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian yang 

bersifat regresif maupun dimensional (yaitu mengukur apa dimensi-dimensi 

dari sebuah konsep) (Ferdinand, 2014:52). SEM adalah penggabungan antara 

dua konsep statistika, yaitu konsep analisis faktor yang masuk pada model 

pengukuran (measurement model) dan konsep regresi melalui model struktural 

(structural model). Model pengukuran menjelaskan hubungan antara variabel 

dengan indikator-indikatornya dan model struktural menjelaskan hubungan 

antar variabel.  
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Keunggulan aplikasi SEM dalam penelitian manajemen adalah karena 

kemampuannya untuk mengkonfirmasi dimensi-dimensi dari sebuah konsep 

atau faktor yang sangat lazim digunakan dalam manajemen serta 

kemampuannya untuk mengukur pengaruh hubungan-hubungan yang secara 

teoritis ada (Ferdinand, 2014). Aplikasi SEM digunakan pada penelitian ini 

karena mempunyai kemampuan untuk:  

1. Memperkirakan koefisien yang tidak diketahui dari persamaan struktural 

linear. 

2. Mencakup model yang memuat variabel-variabel laten. 

3. Memuat pengukuran kesalahan (error) baik pada variabel dependen 

maupun independen. 

4. Mengukur efek langsung dan tidak langsung dari variabel dependen dan 

independen. 

5. Memuat hubungan sebab akibat yang timbal balik, bersamaan (simultan), 

dan interdependensi. 

 

4.9.2 Pengembangan Model Teoritis 

Langkah pertama SEM adalah melakukan identifikasi secara teoretis 

terhadap permasalahan penelitian. Topik penelitian ditelaah secara mendalam 

dan hubungan antara variabel-variabel yang akan dihipotesiskan harus 

didukung oleh justifikasi teori yang kuat. Hal ini dikarenakan SEM adalah 

untuk mengkonfirmasikan apakah data observasi sesuai dengan teori atau tidak 

(Ghozali, 2017:93). 
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4.9.3 Pengembangan Diagram Alur (Path Diagram)  

Gambar 4.1 

Diagram Jalur 

 

 
 

 

 

Path diagram ini mempermudah peneliti melihat kausalitas yang 

diuji. Bagan alur digambarkan dengan hubungan antar konstruk melalui anak 

panah. Anak panah yang digambarkan lurus menyatakan hubungan kausal 

yang langsung antara satu konstruk dengan konstruk lainnya. Garis lengkung 

antar konstruk dengan anak panah pada setiap ujungnya menunjukkan korelasi 

antar konstruk. Model ini menunjukkan adanya konstruk-konstruk eksogen dan 

endogen (Ferdinand, 2014:63).  

1. Konstruk eksogen, dikenal juga sebagai source variables atau independent 

variables  yang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. 
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Konstruk eksogen adalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung 

panah.  

2. Konstruk endogen, merupakan faktor yang diprediksi oleh satu atau 

beberapa konstruk yang dapat memprediksi satu atau beberapa konstruk 

endogen lainnya tetapi konstruk eksogen hanya dapat berhubungan kausal 

dengan konstruk endogen. 

 

4.9.4 Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan  

Setelah teori atau model teoritis dikembangkan dan digambarkan dalam 

sebuah diagram alur, peneliti dapat mulai mengkonversikan spesifikasi model 

tersebut ke dalam rangkaian persamaan: 

Tabel 4.3 

Spesifikasi Model 

 

Variabel Endogen : Variabel Eksogen + Variabel Estimasi 

Sumber : Ghozali (2017). 

 

Analisis selanjutnya adalah analisis Structural Equation Model (SEM) 

secara Full Model yang dimaksudkan untuk menguji model dan hipotesis yang 

dikembangkan dalam penelitian ini. Pengujian model dalam Structural 

Equation Model dilakukan dengan dua pengujian, yaitu uji kesesuaian model 

dan uji signifikansi kausalitas melalui uji koefisien regresi. Hasil pengolahan 

data untuk analisis SEM terlihat pada tabel berikut; 

Tabel4.4 

Model Persamaan Struktural (Structural Equation Model) 

 

Y1 = α + X1 + X2 + X3 + e 

Y2 = α + Y1 + X1 + X2 + X3 + e 

Sumber : Ghozali (2017). 
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4.9.5 Memilih Matrik Input dan Estimasi Model Kovarians atau Korelasi  

SEM hanya menggunakan matrik varians atau kovarians atau matrik 

korelasi sebagai data input untuk keseluruhan estimasi yang dilakukannya. 

Ukuran sampel yang sesuai adalah antara 100-200. Estimasi model yang 

diusulkan adalah tergantung jumlah sampel, dengan kriteria berikut:  

100-200  : Maksimum Likelihood (ML) 

200- 500 : Maksimum Likelihood atau Generalized Least Square (GLS) 

500-2500 : Unweighted Least Square (ULS) atau Scale Free Least Square 

(SLS) 

> 2500  : Asymptotically Distribution Free (ADF) 

Langkah selanjutnya setelah model dikembangkan dan input data 

dipilih, peneliti harus memilih program komputer yang dapat digunakan untuk 

mengestimasi modelnya. Program Smart PLS Versi 3.3.2 digunakan untuk 

mengestimasi model karena dipandang sebagai program yang canggih dan 

mudah digunakan. 

 

4.9.6 Evaluasi Kriteria Goodness–of- fit 

1. Ukuran Sampel 

Ukuran sampel yang harus dipenuhi dalam permodelan ini adalah 

minimum berjumlah 100 dan selanjutnya digunakan perbandingan 5 

observasi untuk setiap estimasi parameter. 
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2. Normalitas dan Linearitas 

Sebaran data harus dianalisis untuk melihat apakah asumsi normalitas 

dipenuhi sehingga data dapat diolah lebih lanjut untuk permodelan SEM ini. 

Normalitas dapat diuji dengan melihat gambar histogram data atau dapat 

diuji dengan metode-metode statistik. 

3. Outliers. Outliers multivariate dilihat pada mahalanobis distance dan 

asumsi outliers multivariate terpenuhi jika nilai mahalanobis d-squared 

tertinggi di bawah nilai kritis. Nilai kritis sebenarnya adalah nilai chi-square 

pada degree of freedom sebesar jumlah sampel pada taraf signifikansi 

sebesar 0,001. Nilainya dapat dicari dengan Microsoft Excel seperti telah 

disampaikan di atas. Univariate outliers dilihat dengan mentransformasikan 

data observasi ke dalam bentuk Z-score. Transformasi dapat dilakukan 

dengan Program SPSS dan asumsi terpenuhi jika tidak terdapat observasi 

yang mempunyai nilai Z-score di atas + 3 atau 4. 

4. Multicollinearity. Multikolinearitas dilihat pada determinant matriks 

kovarians. Nilai yang terlalu kecil menandakan adanya multikolinearitas 

atau singularitas.  

 

4.9.7 Model Struktur Persamaan (Structure Equation Model). 

Model ini juga sering disebut dengan Full model, yaitu melakukan 

running programe dengan model penelitian. Langkah ini untuk melihat 

berbagai asumsi yang diperlukan, sekaligus melihat apakah perlu dilakukan 

modifikasi atau tidak dan pada akhirnya adalah menguji hipotesis penelitian. 
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4.9.8 Uji Kesesuaian dan Uji Statistik 

Beberapa indeks kesesuaian dan cut-off value-nya yang digunakan 

untuk menguji apakah sebuah model diterima atau ditolak adalah: 

1. X2– Chi-square Statistic  

Model ini sering disebut dengan Confirmatory Factor Analysis 

(CFA). Model yang diuji dipandang baik atau memuaskan apabila nilai chi-

square-nya rendah. Semakin kecil nilai  X2 semakin baik model itu dan 

diterima berdasarkan probabilitas dengan cut-off value sebesar p>0.005 atau 

p>0.10. 

2. Probabilitas. Dimunculkan dengan menu \p. Diharapkan nilai probabilitas 

lebih dari 0,05 (5%). 

3. RMSEA (The Root Mean Square Error of Approximation). Nilai RMSEA 

menunjukkan nilai goodness-of-fit yang dapat diharapkan bila model 

diestimasi dalam populasi. Nilai RMSEA yang kecil atau sama dengan 0.08 

merupakan indeks untuk dapat diterimanya model yang menunjukkan 

sebuah close fit dari model tersebut berdasarkan degrees of freedom.  

 

4. GFI (Goodness of Fit Indexs)  

Merupakan ukuran non statistikal yang mempunyai rentang nilai 

antara 0 (poor fit) sampai dengan 1.0 (perfect fit). Nilai yang tinggi dalam 

indeks ini menunjukkan sebuah “better fit”. Dimunculkan dengan perintah 

\gfi dan nilai yang diharapkan adalah lebih besar dari 0,9. 
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5. AGFI (Adjusted Goodness Fit Indexs)  

Tingkat penerimaan yang direkomendasikan adalah bila AGFI 

mempunyai nilai sama dengan atau lebih besar dari 0.90. GFI maupun AGFI 

adalah kriteris yang memperhitungkan proporsi tertimbang dari varians 

dalam sebuah matriks kovarians sampel. 

6. CMIN / DF  

CMIN / DF adalah the minimum sample discrepancy function yang 

dibagi dengan df-nya. CMIN / DF merupakan stastistik chi-square, X2, 

dibagi df-nya sehingga  X2 – relatif. Nilai X2– relatif kurang dari 2.0 atau 

3.0 adalah indikasi dari acceptable fit antara model dan data. 

7. TLI (Tucker Lewis Index)  

Merupakan incremental indexs yang membandingkan sebuah model 

yang diuji terhadap sebuah baseline model, dimana nilai yang 

direkomendasikan sebagai acuan diterimanya sebuah model adalah≥ 0.95 

dan nilai yang mendekati 1 menunjukkan α very good fit. 

8. CFI (Comparative Fit Index)  

Rentang nilai sebesar 0-1, dimana semakin mendekati 1, 

mengidentifikasi tingkat fit yang paling tinggi – a very good fit. Secara 

ringkas, indeks–indeks yang dapat digunakan untuk menguji kelayakan 

sebuah model disajikan dalam tabel berikut; 
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Tabel 4.5 

Goodness of Fit 

 

Goodness of fit indexs Cut of value 

Chi square df α 0.05 

Significancy Probability ≥ 0.05 

RMSEA ≤ 0.08 

GFI ≥ 0.80 

AGFI ≥ 0.90 

CMIN/DF ≤ 2.00 

TLI ≥ 0.95 

CFI ≥ 0.95 

Sumber : Ghozali (2017). 

 

4.10 Interpretasi dan Modifikasi Model  

Peneliti dapat melakukan modifikasi model untuk memperbaiki model 

yang telah disusun, dengan sebuah catatan penting, yaitu bahwa setiap 

perubahan model harus didukung oleh justifikasi teori yang kuat. Tidak boleh 

ada modifikasi model tanpa adanya dukungan teori yang kuat. Modifikasi 

model dapat dilakukan dengan menambahkan anak panah antar konstruk (juga 

bisa merupakan penambahan hipotesis) atau penambahan dua anak panah 

antara indikator, yang juga harus didukung dengan teori yang kuat. Penilaian 

kelayakan model modifikasi dapat dibandingkan dengan model sebelum 

adanya modifikasi. Penurunan Chi-Square antara model sebelum modifikasi 

dengan model setelah modifikasi diharapkan lebih dari 3,84. 

Modifikasi dapat dilakukan pada indikator dengan modification indeks 

terbesar. Artinya bahwa jika kedua indikator tersebut dikorelasikan (dengan 

dua anak panah) maka akan terjadi penurunan chi-square sebesar modification 

indeks (MI) sebesar angka tersebut. Sebagai contoh jika pada MI tertulis angka 

terbesar sebesar 24,5, maka jika kedua indikator tersebut dikorelasikan maka 
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akan terjadi penurunan Chi-square sebesar 24,5 yang signifikan karena lebih 

besar dari pada 3,84 seperti telah disebutkan di atas. 

Pengujian hipotesis juga dapat dilakukan pada langkah ketujuh ini 

dengan kriteria critical ratio lebih dari 2,58 pada taraf signifikansi 1% atau 

1,96 untuk signifikansi sebesar 5%. Langkah ini sama dengan pengujian 

hipotesis pada analisis regresi berganda yang sudah dikenal dengan baik. 

 

4.11 Analisis Mediasi  

Penelitimenganalisis kekuatan pengaruhantar konstruk baik hubungan 

langsung, tidak langsung maupunhubungan totalnya. 

1. Efek langsung (direct effect) adalah koefisien dari garis dengan anakpanah 

satu ujung dan terjadi pada dua konstruk yang dituju oleh garisanak panah 

satu arah. 

2. Efek tidak langsung (indirect effect) adalah efek yang munculmelalui 

sebuah variabel antara dan terjadi pada dua konstruk yangtidak dituju oleh 

garis anak panah satu arah. 

3. Efek total (total effect) adalah efek dari berbagai hubungan, efek 

totalmerupakan gabungan antara efek langsung dan efek tidak langsung. 
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BAB V 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Deskripsi Model 

Penelitian ini akan membahas hasil penelitian berdasarkan data kuesioner 

yang disebar melalui Link : https://bit.ly/3CdOHvm dengan jumlah populasi 

sebanyak 155 Guru ASN SMK di Kabupaten Rembang, dan terkumpul 

sebanyak 101 guru ASN SMK di Kabupaten Rembang. Data dikumpulkan 

melalui kuesioner. Hasil interpretasi evaluasi model disajikan dalam bentuk 

tabel yang terdiri atas pengujian model pengukuran yang berupa hasil uji 

validitas dan reliabilitas dan pengujian model struktural yang berupa uji r-

square dan f-square. Analisis data dilakuakan dengan bantuan program 

perangkat lunak SmartPLS versi 3.3.2. Pengujian model pengukuran dilakukan 

dengan uji validitas dan reliabilitas yang mencakup  2 tahap, yaitu evaluasi 

model pengukuran (outer model)  dan evaluasi model struktural (inner model). 

Model yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah pengaruh 

Kepemimpinan (X1) dan Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) dengan 

Kepuasan (Z) sebagai variabel mediasi. 

 

5.2 Uji Validitas 

Validitas merupakan kelayakan instrumen untuk mengukur apa yang 

seharusnya diukur. Tujuan pengujian validitas adalah untuk mengetahui 

apakah item pertanyaan yang diajukan pada responden hasilnya dapat 

https://bit.ly/3CdOHvm
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menerangkan variasi nilai yang ada pada tiap variabel. Dalam penelitian ini, 

pengujian validitas menggunakan bantuan software SmartPLS ver 3 yang 

dievaluasi melalui discriminant validity dan convergen validity. 

5.2.1 Validitas Konvergen (Convergen Validity)  

Uji convergen validity dilakukan dengan melihat nilai Average Variance 

Validity (AVE). Nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 sama besarnya dengan 

cross-loading yang berarti faktor harus menjelaskan setidaknya separuh variasi 

dari indikator yang terwakili (Chin, 1998; Hock dan Ringle, 2006 dalam 

Garson, 2016). Nilai AVE dibawah 0,5 berarti variasi eror melebihi variasi 

yang dijelaskan. Hasil uji validitas konvergen tersaji dalam tabel dibawah ini: 

Tabel 5.1. 

 Hasil Uji Convergent Validity  

Variabel Nilai AVE = 0,5 Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,618 > 0,5 Valid 

Kompetensi 0,530 > 0,5 Valid 

Kinerja 0,776 > 0,5 Valid 

Kepuasan 1,000 > 0,5 Valid 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa seluruh variabel penelitian ini 

dinyatakan valid karena memiliki nilai AVE lebih dari 0,5. Variabel yang 

memiliki nilai AVE sempurna (1,00) adalah variabel kepuasan. Variabel yang 

memiliki nilai AVE terendah adalah variabel kompetensi dengan nilai AVE 

sebesar 0,520. 
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5.2.2 Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 

Validitas diskriminan dalam penelitian ini diuji dengan kritreria 

Fornell- Larcker. Kriteria Fornell- Lacker mengharuskan nilai akar kuadrat 

AVE harus lebih tinggi dari nilai korelasinya dengan variabel laten manapun. 

Hal ini berarti untuk variabel laten appaun, variasi berbagi dengan blok 

indikatornya lebih besar dari variasi berbaginya dengan variabel laten lainnya 

(Garson, 2016). Dibawah ini merupakan hasil pengujian validitas diskriminan: 

Tabel 5.2  

Hasil Uji Validitas Diskriminan  

Variabel 
Nilai 

AVE 

Nilai Akar 

Kuadrat AVE 
Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,618 0,786 Valid 

Kompetensi 0,530 0,728 Valid 

Kinerja 0,776 0,880 Valid 

Kepuasan 1,000 1 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh variabel memiliki nilai kuadrat AVE 

yang lebih besar dari nilai AVE sehingga dapat disimpulkan bahwa semua 

konstruk dalam model penelitian ini memenuhi kriteria validitas diskriminan. 

Terdapat 1 variabel yang memiliki hasil uji validitas diskriminan sempurna, 

yaitu variabel kepuasan. 

 

 

5.3 Uji Reliabilitas 
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Reliabilitas merupakan nilai konsistensi alat pengukur dalam mengukur 

gejala yang sama. Kuesioner dikatakan reliabel apabila jawaban pertanyaan 

konsisten dari waktu ke waktu (Ghazali, 2006). Uji reliabilitas dilakukan dengan 

bantuan software SmartPLS ver 3 dengan alat uji composite reliability dan 

cronbach’s alpha. 

 

5.3.1 Composite Reliability 

Standar penilaian dengan menggunakan composite reliability sama 

dengan standar penilaian reliabilitas yang lain, termasuk cronbach’s alpha. 

Nilai composite reliability bervariasi dari 0 ke 1, dengan 1 sebagai estimasi 

reliabilitas sempurna. Sholihin dan Ratmono (2013) menyatakan bahwa untuk 

mengukur reliabilitas dengan konsistensi internal, nilai composite reliability 

harus lebih besar dari 0,7 (0,6- 0,7) masih diperbolehkan untuk penelitian 

explanatory). Berikut merupakan hasil pengujian composite reliability: 

Tabel 5.3  

Hasil Uji Composite Reliability  

Variabel Nilai Composite 

Reliability  

= 0,7 Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,906 > 0,7 Valid 

Kompetensi 0,811 > 0,7 Valid 

Kinerja 0,874 > 0,7 Valid 

Kepuasan 1,000 > 0,7 Valid 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa seluruh variabel dalam 

model penelitian dinyatakan reliabel karena memiliki nilai composite reliability 

lebih dari 0,7. Variabel yang memiliki nilai composite reliability paling tinggi 
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adalah variabel kepuasan dengan nilai composite reliability sempurna yaitu 

sebesar 1,000. Variabel yang memiliki nilai composite reliability terendah 

adalah variabel kompetensi dengan nilai composite reliability sebesar 0,811. 

 

5.4 Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Model struktural dinilai melalui pengujian R-square dan f-square. R-

square merupakan ukuran efek keseluruhan yang diukur untuk model struktural. 

Garson (2016) mengkategorikan nilai R-square menjadi 3 kategori, yaitu kuat (> 

0,67), sedang (>0,33 -0,67), dan lemah (>0,19 – 0,33). Sedangkan f-square 

merupakan ukuran efek yang menjelaskan seberapa besar proporsi variance yang 

tidak dijelaskan dan dihitung oleh perubahan R-square (Garson, 2016). Cohen 

(1998, dalam Garson, 2016) mengelompokkan nilai f-square dalam 3 kategori, 

yaitu efek kecil (0,02), efek medium (0,15), dan efek besar (0,35). 

 

5.4.1 Koefisien Determinasi (R-Square) 

R-square berfungsi untuk menjelaskan kemampuan variabel independen 

menjelaskan variabel dependen. Dibawah merupakan hasil nilai R-Square: 

 

 

Tabel 5.4 

 R-Square dan R-Square Adjusted 

Variabel R-Square R-Square Adjusted 

Kepuasan 0,215 0,199 

Kinerja 0,403 0,385 
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   Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

Berdasarkan tabel diatas, nilai R-Square variabel kepuasan sebesar 0,215 

sehingga termasuk dalam kategori lemah (>0,33 – 0,67). Nilai ini berarti bahwa 

21,5% variance pada variabel kepuasan berhasil dijelaskan oleh variabel 

kepemimpinan dan kompetensi. Selain itu, nilai R-Square variabel kinerja sebesar 

0,403 sehingga termasuk dalam kategori sedang (<0,67). Nilai ini berarti bahwa 

40,3% variance pada variabel kinerja berhasil dijelaskan oleh variabel dalam 

penelitian ini.  

 

5.4.2 Ukuran Efek (f- square Effect Size) 

Berbeda dengan R-square, f-square merupakan ukuran efek yang 

menjelaskan seberapa besar proporsi variance yang tidak dijelaskan yang dihitung 

oleh perubahan R-square (Garson, 2016). Berikut merupakan hasil perhitungan f-

square: 

Tabel 5.5  

Effect Size for Path Coefficient 

Variabel f-square Kinerja Rantai 

Pasokan 

Interpretasi 

Kepemimpinan 0,226 Medium 

Kompetensi 0,245 Medium 

Kepuasan 0,157 Medium 

Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa seluruh variabel dalam penelitian 

ini memiliki kekuatan efek dengan kategori medium. Variabel kompetensi dapat 

menjelaskan 24,5% variansi yang tidak dijelaskan oleh R-square. Variabel 
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kepemimpinan dapat menjelaskan 22,6% variansi, sedangkan variabel kepuasan 

hanya dapat menjelaskan 15,7% variansi yang tidak dijelaskan oleh R-square. 

 

5.4.3 Evaluasi Goodness of Fit (Uji Kelayakan) 

Goodness of Fit (GoF) merupakan sebuah pengukuran yang 

mengkombinasikan effect size dengan validitas yang disarankan oleh Tenenhaus et 

al (2005, dalam Garson, 2016). Fungsi GoF adalah untuk memvalidasi performa 

gabungan antara model pengukuran dan model struktural untuk menguji kelayakan 

model penelitian. GoF tidak termasuk output SmartPLS sehingga harus 

dikomputasikan secara manual. GoF merupakan hasil akar dari perkalian antara 

Average Communalities Index dengan R-square dengan hasil nilai bervariasi 

dantara 0 sampai 1. Garson (2016) mengelompokkan nilai GoF dalam 3 kategori, 

yaitu kelayakan rendah (0,1), kelayakan moderat (0,25), dan kelayakan tinggi 

(0,36). Berikut merupakan rumus indeks GoF: 

GoF = √𝑪𝒐𝒎 𝒙 𝑹𝟐 

Dimana:  

Com = Average Communalities Index 

R2 = Nilai koefisien determinasi (R-square) 

Dalam penelitian ini, nilai average communalities index didapat dari nilai AVE 

variabel kepuasan dan kinerja. Nilai AVE intensi menggunakan vaksin dapat dilihat 

pada Tabel 1. Hasil uji kelayakan model penelitian adalah sebagai berikut: 

GoF = √𝐶𝑜𝑚 𝑥 𝑅2 

GoF = √(1 x 0,776) 𝑥 (0,215 𝑥 0,403) 
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GoF = 0,259 

Berdasarkan perhitungan diatas, diapat nilai GoF sebesar 0,259 untuk model 

penelitian. Mengacu pada kategorisasi Garson, nilai tersebut lebih dari 0,25 sehigga 

termasuk dalam kategori kelayakan moderat. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

penelitian fit dan layak untuk digunakan. 

 

5.5 Uji Hipotesis 

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik resampling dengan 

metode Bootstrapping pada SmartPLS ver 3. Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini melalui prosedur direct effect untuk menguji pengaruh langsung. Hubungan 

antar variabel dapat dilihat melalui nilai T-statistik, nilai p-value dan original 

sample pada output Path Coefficient.  Hipotesis diterima jika nilai p-value kurang 

dari 0,05 atau 5%. Nilai p-value digunakan untuk melihat signifikansi hubungan 

antar varibel. Taraf signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5%. 

Sedangkan original sample digunakan untuk mengetahui arah hubungan antar 

variabel. Nilai original sample negatif menunjukkan arah hubungan negatif 

sedangkan nilai original sample positif menunjukkan arah hubungan positif. Model 

yang akan dievaluasi dalam penelitian ini adalah pengaruh Kepemimpinan (X1) dan 

Kompetensi (X2) terhadap Kinerja (Y) dengan Kepuasan (Z) sebagai variabel 

mediasi. Berikut merupakan hasil uji hipotesis yang dilakukan dengan 

menggunakan metode Bootstrapping melalui software SmartPLS ver 3. 

 

Gambar 1 Uji Hipotesis Model  
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Gambar 1. merupakan model konstruk untuk model penelitian yang terdiri 

atas variabel kepemimpinan dan kompetensi sebagai variabel independen, variabel 

kinerja sebagai variabel dependen, dan variabel kepuasan sebagai variabel mediasi.  

 

5.5.1 Uji Pengaruh Langsung (Direct Effect) 

Uji pengaruh langsung antar variabel dilakukan melalui teknik resampling 

dengan metode bootstrapping. Dalam penelitian ini, uji pengaruh pengaruh 

langsung dilakukan dengan Basic Bootstrapping dengan 500 subsamples, uji 

hipotesis One-tailed dengan taraf signifikansi 5%. Berikut merupakan hasil uji 

pengaruh langsung dari Path Coefficient melaui metode Bootstrapping: 

Tabel 5.6  

Hasil Uji Pengaruh Langsung Output Path Coefficient  
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 Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T 

Statistics 

P 

Values 

Interpretasi 

X1 -> Z 0,263 0,271 0,081 3,240 0,001 Signifikan positif 

X1 -> Y -0,390 -0,379 0,091 4,281 0,000 Signifikan negatif 

X2 -> Y 0,334 0,353 0,082 4,083 0,000 Signifikan positif 

X2 -> Z 0,416 0,431 0,087 4,083 0,000 Signifikan positif 

Z -> Y 0,345 0,337 0,098 3,513 0,000 Signifikan positif 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 

 Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat bahwa :  

1. Pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kepuasan kerja ASN Kabupaten 

Rembang  (X1->Z) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. 

(Karena memiliki  p value kurang dari 0,05 dan nilai original sample yang 

positif). 

2. Pengaruh variable kompetensi terhadap kinerja ASN Kabupaten Rembang 

(X2->Y) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. 

(Karena memiliki  p value kurang dari 0,05 dan nilai original sample yang 

positif). 

3. Pengaruh variable kompetensi terhadap kepuasan kepuasan kerja ASN 

Kabupaten Rembang  (X2->Z) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. 

(Karena memiliki  p value kurang dari 0,05 dan nilai original sample yang 

positif). 

4. Pengaruh variable kepuasan terhadap kinerja ASN Kabupaten Rembang         

(Z->Y) memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. 
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(Karena memiliki  p value kurang dari 0,05 dan nilai original sample yang 

positif). 

5. Pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja ASN Kabupaten Rembang  

(X1->Y) memiliki pengaruh yang signifikan namun dengan arah hubungan 

yang negatif. 

(Karena memiliki  p value kurang dari 0,05 dan nilai original sample negatif). 

 

5.5.2 Uji Pengaruh Tidak Langsung (Spesifict Indirect Effect) 

Uji pengaruh tidak langsung merupakan output dalam uji Boostrapping 

yang digunakan untuk melihat efek mediasi dari variabel moderasi. Berikut 

merupakan hasil uji pengaruh tidak langsung dari Path Coefficient melaui metode 

Bootstrapping: 

 

Tabel 5.7 

 Hasil Uji Pengaruh Tidak Langsung Output Spesific Indirect Effect  

 Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T 

Statistics 

P 

Values 

Interpretasi 

X1 -> Z -> Y 0,115 0,119 0,046 2,515 0,006 Signifikan positif 

X2 -> Z -> Y -0,390 -0,379 0,091 4,281 0,006 Signifikan negatif 

   Sumber: Data primer yang diolah, 2021 

 

 Dari tabel diatas, terlihat bahwa : 

1. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ASN 

Kabupaten Rembang melalui kepuasan. 
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(dalam uji pengaruh tidak langsung memiliki nilai <0,05 dengan nilai 

original sampel positif). 

2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kinerja 

ASN Kabupaten Rembang melalui kepuasan. 

(dalam uji pengaruh tidak langsung memiliki nilai <0,05 dengan nilai 

original sampel positif).  

 

5.6 Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan guna mengukur dan mengevaluasi kinerja para guru 

ASN SMK di Kabupaten Rembang dalam segi kepemimpinan transformasional, 

kompetensi dan kepuasan, dan apakah variable-variabel dalam penelitian ini 

terbukti berpengaruh signifikan sesuai dengan teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian ini. Peneliti memilih kepemimpinan dengan gaya transformasional 

karena yang cenderung paling cocok untuk jenis penelitian yang ada dari 5 jenis 

gaya kepemimpinan yang paling umum, yaitu: demokratis, autokratis, 

transformasional, transaksional, dan laissez-faire. Karena  gaya transformasional 

pemimpin cenderung ingin selalu melakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan 

bisa berupa peningkatan kinerja, peningkatan kompetensi dan juga peningkatan 

kepuasan Guru atau karyawan. 

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SmartPLS versi 3.3.2. 

diperoleh bahwasanya kepemimpinan transformasional dan variable kompetensi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 0,403 atau 40,3% sedangkan 

selebihnya sebesar 60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam 
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penelitian ini. Kepemimpinan transformasional dan kompetensi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja sebagai moderasi sebesar 21,5% atau 0,215% dan 

selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian 

ini. Berikut ini adalah interpretasi pengaruh antar variabel dalam penelitian ini 

berdasarkan hasil pengolahan data dan disesuaikan dengan hasil penelitian 

terdahulu yang mendasarinya: 

5.5.1 Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

guru ASN SMK di Kabupaten Rembang 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukan bahwa hubungan 

kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan karyawan pada guru 

ASN SMK di Kabupaten Rembang menunjukan nilai T statistics sebesar 

3,240 dan nilai P Valuesnya sebesar 0,001% yang artinya kurang dari 

0,05%. Hasil tersebut menjelaskan bahwasanya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

kerja. Hasil tersebut menjelaskan bahwasanya ketika adanya seorang 

pemimpin atau atasan yang menerapkan gaya kepemimpinan 

transformasional di lingkungan karyawan maka karyawan juga akan 

mendapatkan kepuasan kerja tersebut. Pemimpin yang baik dapat 

merasakan kebutuhan apa yang dibutuhkan pegawainya sehingga 

pegawai merasa puas. Hal tersebut dapat diperhatikan oleh para 

pimpinan sebab karyawan merupakan aset perusahaan yang sangat 

berharga yang harus dikelola dengan baik oleh perusahaan agar dapat 

memberikan kontribusi kerja yang optimal. Hasil ini selaras dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Siagian dan Khair (2018), Suprapta et 

al., (2015), dan Hariyansyah et al., (2014) yang menunjukkan bahwa 

gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

 

5.5.2 Kompetensi berpengaruh terhadap kepuasan kerja guru ASN SMK di 

Kabupaten Rembang 

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukan bahwa hubungan 

kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan karyawan pada guru 

ASN SMK di Kabupaten Rembang menunjukan nilai T statistics sebesar 

4,083 dan nilai P Valuesnya sebesar 0,000% yang artinya kurang dari 

0,05%. Hasil tersebut menjelaskan bahwasanya kompetensi 

berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hasil tersebut 

menjelaskan bahwa kompetensi karyawan menjadi hal penting yang 

perlu diperhatikan dalam bekerja dan perlu untuk dikelola dengan baik 

untuk mencapai efektifitas dan efisiensi kerja karyawan sehingga 

karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan dan tanggung jawab dengan 

baik dan benar. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Bahriansyah et al., (2018) dan Cesilia et al., (2017) yang menjelaskan 

bahwa kompetensi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

 

5.5.3 Kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja kerja 

guru ASN SMK di Kabupaten Rembang  
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Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukan bahwa hubungan 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan pada guru 

ASN SMK di Kabupaten Rembang menunjukan nilai T statistics sebesar 

4,281 dan P Values sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05%. Hasil 

tersebut menunjukan bahwasanya hubungan kepemimpinan 

trasnfromasional terhadap kinerja karyawan berpengaruh signifikan. 

Tetapi pada original sample dan sample mean menjelaskan bahwasanya 

pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan menjelaskan arah 

signifikan tetapi hubungan yang negatif. Yang artinya bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja, hanya 

saja tidak kearah yang baik  tetapi kearah negatif. 

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi oleh sistem kepemimpinan trasnformasional tetapi dampak 

yang diberikan tidak lebih baik. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Siswanto et al., (2017) namun selaras dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Sunya et al., (2017) yang menunjukkan 

bahwa kepemimpinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

kinerja. 

5.5.4 Kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan guru ASN SMK 

di Kabupaten Rembang 

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukan bahwa hubungan 

kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan karyawan guru 

ASN SMK di Kabupaten Rembang menunjukan nilai T statistics sebesar 
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3,513 dan nilai P Valuesnya sebesar 0,000% yang artinya kurang dari 

0,05%. Hasil tersebut menjelaskan bahwasanya kepemimpinan 

trasnformasional berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan 

kerja. Hal itu menunjukan kepuasan bekerja ketika mendapatkan 

penghargaan seperti promosi, insentif dan perhatian lebih memang 

dibutuhkan untuk menunjang kinerja karyawan. Hasil penelitian ini 

berlainan atau tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Purwadi et al., (2020) dan Katily et al., (2021) yang menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja. 

5.5.5 Kompetensi berpengaruh terhadap kinerja kerja guru ASN SMK di 

Kabupaten Rembang 

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukan bahwa hubungan 

kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan karyawan pada guru 

ASN SMK di Kabupaten Rembang menunjukan nilai T statistics sebesar 

4,083 dan nilai P Valuesnya sebesar 0,000% yang artinya kurang dari 

0,05%. Dari hasil tersebut menjelaskan bahwasanya kompetensi 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepuasan kerja. Hal 

tersebut tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Adam & 

Kamase (2019) serta Sunya et al., (2017) yang menjelaskan bahwa 

kompetensi memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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5.5.6 Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

ASN Kabupaten Rembang melalui kepuasan. 

Hasil uji pengaruh tidak langsung yang pertama menunjukkan 

bahwa  kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja ASN Kabupaten Rembang Melalui Kepuasan, ditunjukkan nilai 

T statistics sebesar 2,515 dan nilai P Valuesnya sebesar 0,006 % yang 

artinya kurang dari 0,05%.  

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Angga 

Debby Frayudha / Educational Management 4 (4) (2016) yang 

menjelaskan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

5.5.7 Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja kinerja 

ASN Kabupaten Rembang melalui kepuasan. 

Hasil uji pengaruh tidak langsung yang kedua menunjukkan 

bahwa  kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

ASN Kabupaten Rembang Melalui Kepuasan, ditunjukkan nilai T 

statistics sebesar 4,281 dan nilai P Valuesnya sebesar 0,006 % yang 

artinya kurang dari 0,05%.  

Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Handayaningtyas, Rini (2021) yang menjelaskan bahwa kompetensi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

5.7 Keterbatasan Penelitian 
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Dari hasil pembahasan tesis ini maka dapat disampaikan beberapa 

keterbatasan penelitian sebagai berikut: 

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian dan pengambilan data di lapangan 

karena dampak dari pandemi Covid-19 pada guru ASN SMK di Kabupaten 

Rembang sebagai sumber informasi sehingga data yang di peroleh kurang 

maksimal.  

2. Adanya keterbatasan jumlah responden yang hanya berjumlah 100 orang. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Setelah dilakukan penelitian yang menguji kelima hipotesis yang diajukan pada 

pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian atas kelima hipotesis tersebut adalah 

sebagai berikut: 

6.1.1 Pengaruh antara Kepemimpinan Transformasional dan Kinerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang 

Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

kerja guru ASN di Kabupaten Rembang. 

6.1.2  Pengaruh kompetensi terhadap kepuasan kerja guru ASN di SMK Kabupaten Rembang 

 Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja guru ASN di 

Kabupaten Rembang. 

6.1.3 Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja guru ASN di SMK 

Kabupaten Rembang 

 Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

guru ASN di Kabupaten Rembang. 

6.1.4 Pengaruh kompetensi terhadap kinerja guru ASN di SMK Kabupaten Rembang 

Kompetensi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru ASN di Kabupaten 

Rembang. 

Pengujian hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara kompetensi dan kinerja dengan nilai nilai T statistics sebesar 4,083 dan nilai 

P Valuesnya sebesar 0,000% (p < 0,05%). 

6.1.5 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja guru ASN di SMK Kabupaten Rembang 
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 Kepuasan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja guru ASN di Kabupaten 

Rembang. 

6.2 Implikasi 

6.2.1 Implikasi Teoritis 

Implikasi teoritis merupakan sebuah cerminan bagi setiap penelitian. Implikasi teoritis 

ini memberikan gambaran mengenai rujukan-rujukan yang dipergunakan dalam penelitian ini, 

baik itu rujukan permasalahan, permodelan, hasil-hasil dan agenda penelitian terdahulu.  

Implikasi teoritis yang dikembangkan atas variabel kepemimpinan transformasional dan 

kinerja yang dikembangkan dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari penelitian Siagian & 

Khair (2018), Suprapta et al., (2015), Hariyansyah et al., (2014), Sunya et al., (2017) dan Dewi 

(2017). Variabel kompetensi dan kepuasan kerja dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari 

penelitian Cesilia et al., (2017), Bahriansyah et al., (2018), Adam & Kamase (2019), dan Purwadi 

et al., (2020). Studi mengenai kinerja karyawan dalam penelitian ini merupakan adaptasi dari 

Siswanto (2017), Sunya et al., (2017), Purwadi et al., (2020), dan Sunya et al., (2017). 

6.2.2 Implikasi Praktis 

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif 

terhadap komitmen organisasional, namun variabel kinerja menunjukkan hasil yang tidak 

signifikan positif terhadap komitmen organisasional. Di sisi lain, hubungan antara komitmen 

organisasional terhadap kinerja karyawan tidak signifikan positif, seperti yang dihipotesiskan dari 

awal pembahasan. Sedangkan variabel kepuasaan kerja dan motivasi, menunjukan pengaruh yang 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Maka, beberapa hal yang dapat dilakukan oleh 

pimpinan masing-masing SMK di Kabupaten Rembang sehubungan dengan usaha meningkatkan 

kinerja karyawan antara lain: 

1) Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa indikator kepuasan kerja yang paling besar 

adalah kepuasan terhadap fasilitas yang diberikan, sedangkan indikator yang paling kecil 
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adalah kepuasan terhadap sistem upah atau gaji yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa 

karyawan tidak merasa puas dengan sistem upah atau gaji yang diterimanya. Oleh karena 

itu, perlu adanya pertimbangan dan peninjauan ulang kembali terkait dengan sistem upah 

atau gaji yang diberikan saat ini agar setiap karyawan dapat bekerja dengan sebaik-

baiknya. 

2) Dari model yang diajukan, kepemimpinan transformasional dan kinerja lebih berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan dibandingkan dengan kepemimpinan 

transformasional dan kinerja karyawan. Jadi, pimpinan dapat menfokuskan pada kepuasan 

kerja dan kompetensi karyawan jika ingin meningkatkan kinerja karyawan karena untuk 

meningkatkan kinerja karyawan melalui kepemimpinan transformasional cenderung 

membutuhkan waktu yang cukup lama serta membutuhkan perhatian secara detail sampai 

dengan hal-hal kecil sebab karyawan adalah manusia biasa yang memiliki keunikan 

masing-masing. 

 

5.3 Agenda Penelitian Mendatang 

Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan melihat keterbatasan-keterbatasan pada 

penelitian ini yang dapat dijadikan sebagai sumber ide bagi pengembangan penelitian di masa 

yang akan datang. Perluasan penelitian yang disarankan dari penelitian ini adalah  meneliti 

indicator kompetensi yang harus dipunyai seorang Guru untuk meningkatkan kinerja karyawan, 

yang diantaranya kompetensi pedagogic, kepribadian, social dan profesional. Selain itu indikator-

indikator penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat ditambah dengan indikator-indikator 

lain diluar penelitian ini yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal lain yang dapat 

dilakukan adalah menambah jumlah responden penelitian. 
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DAFTAR KUESIONER 

 

PENINGKATAN KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL, KOMPETENSI, DAN KEPUASAN KERJA PADA 

SMK NEGERI KABUPATEN REMBANG  

(Studi pada Guru ASN SMK di Kabupaten Rembang) 

 
PENGANTAR 

 

Demi tercapainya penelitian ini, maka penyusun mohon kesediaan dari 

Bapak/Ibu/Saudara untuk membantu mengisi angket atau daftar pertanyaan yang telah 

disediakan (terlampir berikut ini). Penyusunan skripsi dibuat dalam rangka memenuhi 

syarat untuk dapat menyelesaikan pendidikan Strata Dua (S2) pada program Studi 

Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus, 

diperlukan data-data dan informasi-informasi yang mendukung kelancaran penelitian 

ini. 

Untuk itu diharapkan para responden dapat memberikan jawaban yang 

sebenar-benarnya demi membantu penelitian ini. Atas kesediannya saya ucapkan 

terima kasih, semoga penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. 

 
 

Peneliti, 

 

 

 

     WIDODO 

  NIM. 201901072 

LAMPIRAN 
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I. IDENTITAS RESPONDEN 

 

a. Nama : ……………………………. 

 

b. Jenis Kelamin : 1. Pria 2. Wanita 

 

c. Usia                             : a. 20 s/d 30 Tahun  

 

b. 31 s/d 40 Tahun  

 

c. 41 s/d 50 Tahun 

 

d. 50 Tahun Keatas 

 

 

e. Pendidikan Terakhir   : a. Strata 1 (S1)  

 

b. Strata 2 (S2) 

 

c. . Strata 3 (S3)  

 

f. Masa Kerja : a. 1 tahun ke bawah b. 1-5 tahun 

 

c. 5-10 tahun d. Di atas 10 tahun 

 

 
 

II. PETUNJUK PENGISIAN 

 

Untuk pertanyaan di bawah ini pilihlah salah satu jawaban yang 

menurut Bapak/Ibu/Saudara paling tepat dengan cara menyilang (X) huruf 

pilihan yang tersedia, isilah jawaban sesuai dengan keadann yang sebenarnya. 

Keterangan : 

 

SS      : Sangat Setuju 

 

S        : Setuju 

 

TS       : Tidak Setuju 

 

STS : Sangat Tidak Setuju 
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III. DAFTAR PERTANYAAN VARIABEL 

 

VARIABEL KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL (X1) 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah sudah senantiasa bersikap adil pada 

semua guru / pegawai sekolah? 

    

2 Menurut   Bapak/Ibu/Saudara apakah 

pimpinan sekolah sudah bersikap aktif dalam 

memberikan sugesti maupun dorongan 

motivasi dalam bekerja? 

    

3 Menurut Bapak/ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah senantiasa mendukung dari tujuan 

yang sudah ditetapkan bersama dalam bekerja? 

    

4 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah selalu tampil sebagai pelopor dan 

pembawa perubahan serta memberi respon 

semaksimal mungkin dan semangat? 

    

5 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah sudah menciptakan rasa aman dalam 

bekerja? 

    

6 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah sudah bertindak sebagai wajah dari 

sekolah serta mewakili sekolah dalam 

beberapa kegiatan? 
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7 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah mampu menjadi sumber inspirasi  

Bapak/Ibu/Saudara dalam bekerja? 

    

8 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah pimpinan 

sekolah sudah bersikap menghargai sesama 

terhadap perbedaan maupun pendapat dalam 

bekerja? 

    

VARIABEL KOMPETENSI (X2) 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah 

keterampilan kerja (skill) yang 

Bapak/Ibu/Saudara miliki saat ini sudah sesuai 

dengan pekerjaan yang Bapak/Ibu/Saudara 

kerjakan? 

    

2 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah 

kemampuan intelektual yang Bapak/Ibu/Saudara 

miliki saat ini sudah sesuai dengan pekerjaan 

yang Bapak/Ibu/Saudara kerjakan? 

    

3 Setujukah Bapak/Ibu/Saudara jika pengalaman 

kerja yang Bapak/Ibu/Saudara miliki mampu 

membantu Bapak/Ibu/Saudara dalam bekerja 

dengan baik dan maksimal? 
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4 Setujukah Bapak/Ibu/Saudara apakah jika 

karakteristik kepribadian mampu membantu 

Bapak/Ibu/Saudara dalam bekerja dengan baik 

dan maksimal? 
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VARIABEL KEPUASAN (Y1) 

NO PERTANYAAN SS S TS STS 

1 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah sistem upah 

yang diberikan sudah sesuai dengan kinerja yang  

Bapak/Ibu/Saudara berikan? 

    

2 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah  fasilitas 

yang diberikan saat ini sudah menunjang  

Bapak/Ibu/Saudara dalam bekerja dengan baik? 

    

3 Setujukah Bapak/Ibu/Saudara bahwa adanya 

kesempatan promosi jabatan yang diberikan 

dapat mendorong guru / pegawai dalam bekerja 

dengan maksimal? 

    

4 Menurut Bapak/Ibu/Saudara apakah kondisi 

lingkungan kerja yang ada saat ini sudah 

menunjang  Bapak/Ibu/Saudara dalam bekerja 

dengan maksimal? 
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VARIABEL KINERJA (Y2) 

NO PERNYATAAN SS S TS STS 

1 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan dengan baik dan benar 

    

2 Saya mampu bekerja mencapai atau melebihi 

target 

    

3 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan batas waktu yang diberikan atau bahkan 

sebelum batas waktunya 

    

4 Saya mampu berinovasi untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan cepat 

    

5 Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya 

sendiri dengan baik tanpa harus menunggu 

bantuan dari orang lain 

    

6 Saya merasa nyaman dalam bekerja dan 

bersedia untuk bertahan di pekerjaan saya saat 

ini 

    



 

114 

 

DATA RESPONDEN PENELITIAN 

 

No Nama Jenis Kelamin Usia Pendidikan   Tempat Mengajar Masa Kerja

1 Desy Imansari Perempuan 21 s/d 30 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 1 Gunem 1 tahun ke bawah

2 Widodo Laki-laki 45 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 1 Gunem 2 tahun ke bawah

3 Ana Dwi Jayanti Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 1 tahun ke bawah

4 Drs. Legik Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

5 Sumtingah, S.Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

6 Drs. Bakti Asto Broto Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

7 Mintardi, ST Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

8 Abdul Roni, S,Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

9 Sumiyana, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

10 Bambang Hadi, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

11 MALIKI Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

12 Eko Widiyanto Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

13 Anisa Rahmanti Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

14 Erna Tutihana Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

15 Irkham Wahid Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

16 Kasni Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

17 Bambang Dwi Anggoro Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

18 SUHARTADI SPd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

19 Imam Syafi'i Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

20 Sugiyono Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

21 Sri Sasi Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

22 Andre Yulian Akbar Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

23 Rochmah Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

24 Dian Lusiana Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

25 Laila Mufidah Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun  
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26 Tiwiek C Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

27 Budi Priya Hutomo Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

28 Dra. Ninik Harsiwi Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

29 Nugraheni widyastuti Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

30 Mas Sucahyo A.P Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

31 Agus Tiyono Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

32 Muhammad Arif , S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

33 Sri Endang Muryani, S.Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

34 Nugraheni widyastuti Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

35 Harmawan Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

36 Dian Lusiana Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

37 Eko w Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

38 Drs. Suwignyo Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

39 Sri fatmawati Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

40 Zulfa umi Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

41 Manihah Ulya, S.Pd Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

42 Lailatul Mutoharoh, S.Pd Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang 5-10 tahun

43 Siswati, S.Pd Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

44 Agus Prasetyo, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

45 Simon edi Suryono eko Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

46 Tulus Widodo, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

47 Suratno, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

48 Abdul Roni, S,Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

49 Sumiyana, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Rembang Di atas 10 tahun

50 Sri Hidayah Istiyarti, M.Pd Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun  
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51 Faizin Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

52 DRS. LUWASI	 Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

53 MULTAZAM Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

54 Yayuk Tri Rahayu, S. Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

55 Zaenab, S.Pd Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

56 Atik riwayati, S.Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

57 Mokhamad Muklisin, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

58 Dian andriani, S,ST,Pi Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang 5-10 tahun

59 Sukristiyo, S.Kel Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

60 Irawan karyo, S.Pi Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

61 Affi R, S.Psi Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

62 Atik riwayati, S.Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

63 Muhammad Ali, S.Pd Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

64 Amiruddin Habibi, S,Pd Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

65 Faizin Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

66 Muhammad Ali, S.Pd Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

67 Sri Hidayah Istiyarti, M.Pd Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

68 Mursidi, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

69 Heru Widyatmoko, S.Pd Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

70 Sri raharjo, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

71 Saptiningrum, S.Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang Di atas 10 tahun

72 Nurul Aini, S.Pd Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 2 Rembang 5-10 tahun

73 Bambang Bintarto Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale Di atas 10 tahun

74 Manihah Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale Di atas 10 tahun

75 Dra. Karomah Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale Di atas 10 tahun  
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75 Dra. Karomah Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale Di atas 10 tahun

76 Bibin Rubiyanto, S.Sos Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale 5-10 tahun

77 Dery rosardian, S.Kom Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale 5-10 tahun

78 Puji Harsoyo Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale 5-10 tahun

79 Bisri, S.Ag Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale Di atas 10 tahun

80 Sonny Luckyta Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sale 5-10 tahun

81 Drs. Eko Suhartono	 Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sumber Di atas 10 tahun

82 Sutiman, S.Pd Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sumber Di atas 10 tahun

83 Sutono Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sumber Di atas 10 tahun

84 Mohamad sokran, S.Pd Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sumber Di atas 10 tahun

85 Sri Windarti Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sumber Di atas 10 tahun

86 Endang Wati Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

87 Syaiful Anwar Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

88 Imam Surono Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

89 Catik maryami, S.Pd Perempuan > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

90 Sri Handayani, S.Pd Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

91 Sabar Suhardi, S.Pd Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

92 Agus Yudianto, S.Pd Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

93 Anang Suharminto Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

94 Sigit Wahyu Wibowo Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 2 (S2) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

95 Muhammad Ghozin Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

96 Hanan Sulistyanto, S. Pd. Laki-laki 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

97 Imam Surono Laki-laki > 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

98 Maryono, S.Pd Laki-laki 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan 5-10 tahun

99 Dwi Putri N Perempuan 31 s/d 40 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun

100 Sri Handayani, S.Pd Perempuan 41 s/d 50 tahun Strata 1 (S1) SMK Negeri 1 Sedan Di atas 10 tahun  
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TABEL INDUK 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

1 4 4 4 3 4 3 22 4 4 4 4 4 16 4

2 3 4 3 3 3 3 19 3 3 4 3 3 13 3

3 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

4 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 13 3

5 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

6 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

7 4 4 3 3 4 3 21 4 4 3 3 3 13 3

8 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 15 4

9 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

10 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 3 3 13 3

11 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

12 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

13 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

14 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 4 4 14 3

15 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 4 13 3

16 3 3 3 3 3 3 18 3 3 4 3 3 13 3

17 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 4 4 14 3

18 3 4 3 4 3 4 21 3 3 3 3 3 12 3

19 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

20 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 16 4

21 3 3 4 3 4 3 20 3 3 4 4 3 14 3

22 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 12 3

23 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

24 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 3 3 13 3

25 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 3 3 13 3

No.

VARIABEL PENELITIAN

Variabel Kepemimpinan
Jumlah

Mean

Skor

Variabel Kompetensi
Jumlah

Mean

Skor
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25 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 3 3 13 3

26 4 4 3 3 4 3 21 4 4 3 3 3 13 3

27 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

28 4 4 4 4 4 3 23 4 4 4 3 3 14 4

29 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 16 4

30 3 4 4 3 3 3 20 3 3 4 3 3 13 3

31 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 4 4 15 4

32 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 3 3 13 3

33 4 4 4 4 4 4 24 4 4 3 4 4 15 4

34 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 16 4

35 3 4 4 3 3 3 20 3 3 4 3 3 13 3

36 3 3 3 3 3 3 18 3 2 3 3 3 11 3

37 3 3 4 4 4 4 22 4 3 4 4 3 14 3

38 3 3 3 3 4 4 20 3 3 3 4 3 13 3

39 3 2 4 3 3 3 18 3 2 4 4 3 13 4

40 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 14 4

41 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 3 3 13 3

42 4 4 4 3 4 3 22 4 3 4 3 3 13 3

43 4 4 3 3 4 3 21 4 4 3 3 3 13 3

44 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

45 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

46 3 3 3 3 3 2 17 3 3 3 4 4 14 3

47 3 4 3 4 3 4 21 3 3 3 3 3 12 3

48 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 15 4

49 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

50 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3  
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51 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 13 3

52 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 3 3 14 4

53 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 13 3

54 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 15 4

55 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 16 4

56 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 4 4 14 3

57 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

58 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

59 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

60 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

61 2 3 3 3 2 3 16 3 4 3 3 3 13 3

62 3 4 3 3 4 3 20 3 3 3 4 4 14 3

63 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 4 13 3

64 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 16 4

65 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 13 3

66 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 4 13 3

67 3 4 4 4 4 4 23 4 3 4 3 3 13 3

68 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 15 4

69 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 3 3 14 4

70 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 13 3

71 3 4 4 4 3 4 22 4 4 4 3 4 15 4

72 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 4 14 3

73 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 4 4 15 4

74 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 4 4 16 4

75 3 3 4 3 4 3 20 3 3 4 4 3 14 3  
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75 3 3 4 3 4 3 20 3 3 4 4 3 14 3

76 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 3 3 14 4

77 4 4 4 4 3 3 22 4 4 4 3 3 14 4

78 4 4 4 4 4 4 24 4 3 4 3 3 13 3

79 3 3 3 3 4 3 19 3 3 3 3 3 12 3

80 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 4 4 15 4

81 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 4 4 15 4

82 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 3 12 3

83 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 4 4 15 4

84 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 4 4 15 4

85 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 14 4

86 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 4 4 14 3

87 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 4 4 15 4

88 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 4 14 3

89 4 4 4 4 4 3 23 4 3 4 3 3 13 3

90 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 14 4

91 3 3 4 3 3 3 19 3 3 4 4 4 15 4

92 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 4 14 3

93 3 4 3 4 3 4 21 3 3 3 4 3 13 3

94 3 3 4 3 3 3 19 3 3 3 3 4 13 3

95 3 3 4 3 3 3 19 3 4 3 3 3 13 3

96 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

97 4 4 4 3 4 4 23 4 3 4 3 4 14 3

98 3 3 3 3 3 3 18 3 3 3 3 3 12 3

99 4 3 3 3 4 3 20 3 3 3 3 3 12 3

100 4 4 4 4 4 4 24 4 4 4 3 3 14 4  
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1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

1 3 4 3 2 12 3 3 4 3 3 3 4 20 3

2 4 3 3 3 13 3 3 4 3 3 3 3 19 3

3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

4 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 4 19 3

5 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

6 3 3 3 3 12 3 3 3 4 3 3 3 19 3

7 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

8 3 3 3 3 12 3 4 3 4 3 3 4 21 4

9 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

10 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 4 3 4 20 3

12 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

13 3 4 4 3 14 3 3 4 3 3 3 3 19 3

14 4 4 4 4 16 4 4 3 4 4 4 3 22 4

15 3 4 4 3 14 3 4 3 4 3 3 3 20 3

16 3 3 3 3 12 3 3 2 3 3 4 4 19 3

17 4 4 3 3 14 4 4 4 3 3 3 4 21 4

18 3 4 4 4 15 4 3 2 3 3 4 3 18 3

19 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 2 3 17 3

20 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 2 3 17 3

21 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 3 18 3

22 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 3 3 18 3

23 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

24 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

25 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

No.

VARIABEL PENELITIAN

Variabel Kepuasan
Jumlah

Mean

Skor

Variabel Kinerja
Jumlah

Mean

Skor
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26 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

27 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

28 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

29 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 4 19 3

30 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 4 19 3

31 4 4 4 3 15 4 3 3 4 3 3 4 20 3

32 3 3 4 3 13 3 3 2 3 3 3 3 17 3

33 3 4 4 4 15 4 3 3 3 3 2 4 18 3

34 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 4 19 3

35 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 4 19 3

36 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

37 4 4 4 4 16 4 3 3 4 3 3 4 20 3

38 3 4 3 4 14 3 3 3 3 3 3 4 19 3

39 3 4 3 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

40 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

41 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

42 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

43 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

44 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

45 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 3 3 18 3

46 4 4 3 3 14 4 4 4 3 3 2 4 20 4

47 3 4 4 4 15 4 3 2 3 3 2 3 16 3

48 3 3 3 3 12 3 4 3 4 3 3 4 21 4

49 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

50 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 3 3 18 3  
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51 4 4 4 3 15 4 3 3 3 4 2 3 18 3

52 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

53 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 4 19 3

54 3 3 3 3 12 3 4 3 4 3 3 4 21 4

55 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 4 19 3

56 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 24 4

57 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

58 3 3 3 2 11 3 3 3 3 3 3 2 17 3

59 3 3 3 3 12 3 3 3 3 2 3 3 17 3

60 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

61 3 4 3 3 13 3 3 4 3 3 3 3 19 3

62 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 24 4

63 3 4 4 3 14 3 4 3 4 3 3 3 20 3

64 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 2 3 17 3

65 4 4 4 3 15 4 3 3 3 4 3 3 19 3

66 3 4 4 3 14 3 4 3 4 3 3 3 20 3

67 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 3 3 18 3

68 4 3 4 4 15 4 4 4 3 3 4 4 22 4

69 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

70 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 4 19 3

71 3 3 3 3 12 3 4 3 4 3 3 4 21 4

72 3 4 3 4 14 3 3 3 4 4 4 4 22 4

73 4 3 4 4 15 4 4 4 3 3 4 4 22 4

74 4 4 4 4 16 4 3 3 3 3 3 4 19 3

75 3 4 4 4 15 4 3 3 3 3 3 3 18 3  
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76 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

77 3 4 4 3 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

78 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 4 19 3

79 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 3 3 18 3

80 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 3 18 3

81 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 3 18 3

82 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

83 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 3 18 3

84 4 4 4 3 15 4 3 3 3 3 3 3 18 3

85 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 4 3 19 3

86 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 4 3 23 4

87 4 4 3 3 14 4 3 3 3 4 4 4 21 3

88 3 4 3 4 14 3 3 3 4 4 4 4 22 4

89 4 4 3 3 14 4 3 3 3 3 3 3 18 3

90 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3

91 4 4 3 3 14 4 3 3 3 4 4 4 21 3

92 3 4 3 4 14 3 3 3 4 4 4 4 22 4

93 3 3 3 3 12 3 4 3 3 4 3 3 20 3

94 3 3 3 3 12 3 3 4 3 3 3 3 19 3

95 3 3 3 3 12 3 3 3 4 4 3 3 20 3

96 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

97 3 4 3 4 14 3 3 3 4 4 4 4 22 4

98 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 3 18 3

99 3 3 4 4 14 3 3 3 3 3 3 3 18 3

100 3 3 4 3 13 3 3 3 3 3 3 3 18 3  
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HASIL OLAH DATA 

I. IDENTITAS RESPONDEN       

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

Jumlah  
Laki-laki 60,0%  

 
60  

Perempuan 40,0%  40  
 100,0%  100  
   

 

  

     

     

     

     

     

         

Responden Berdasarkan Usia 
 

Jumlah  
20-29 tahun 1,0% 

 

1  
30-39 tahun 21,0% 21  
40-49 tahun 37,0% 37  
≥ 50 tahun 41,0% 41  
 100,0% 100  
    

    

    

    

         

Responden Berdasarkan Pendidikan 
 

Jumlah  
Strata 1 (S1) 93,0% 

 

93  
Strata 2 (S2) 7,0% 7  
 100,0% 100  
    

    

    

    

    

         

         

Responden Berdasarkan Tempat 
Mengajar 

 

Jumlah  
SMK N 1 Rembang 47,0% 

 

47  
SMK N 2 Rembang 23,0% 23  
SMK N 1 Sedan 15,0% 15  
SMK N 1 Sumber 5,0% 5  
SMK N 1 Sale 8,0% 8  
SMK N 1 Gunem 2,0% 2  
 100,00% 100  
    

60%
40%

Responden Berdasarkan Jenis 
Kelamin

Laki-laki

Perempuan

1%21%

37%

41%

Responden Berdasarkan Usia 

20-29 tahun 30-39 tahun

40-49 tahun ≥ 50 tahun

93%

7%

Responden Berdasarkan 
Pendidikan

Strata 1 (S1) Strata 2 (S2)

47%

23%

15%

5%
8%2%

Responden Berdasarkan Tempat 
Mengajar 

SMK N 1
Rembang

SMK N 2
Rembang

SMK N 1 Sedan

SMK N 1
Sumber
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Responden Berdasarkan Masa Kerja  

 

Jumlah  
< 1 Tahun 2,0%  

 

2  
1 - 5 Tahun 1,0%  1  
5 - 10 Tahun 15,0%  15  
> 10 Tahun 82,0%  82  
 100,0%  100  
     

     

     

         

         

II. VARIABEL KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL     

1. Pimpinan Bersikap Adil  

 

Jumlah  
Sangat Setuju 49,0%  

 

49  
Setuju 50,0%  50  
Tidak Setuju 1,0%  1  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

     

     

     

         

  

 

        

2. Pimpinan Aktif Memberi Sugesti dan Motivasi    Jumlah  
Sangat Setuju 64,0%      64  
Setuju 35,0%      35  
Tidak Setuju 1,0%      1  
Sangat Tidak Setuju 0,0%      0  
 100,0%      100  
         

         

         

         

3. Pimpinan Mendukung Tujuan Bersama 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 64,0%   64  
Setuju 36,0%  36  

2% 1%
15%

82%

Responden Ber dasar kan 
Masa Ker j a  

< 1 Tahun
1 - 5 Tahun
5 - 10 Tahun

49%50%

1%

Pimpinan Bersikap Adil

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak Setuju

Sangat Tidak
Setuju

64%
35%

1%

Pimpinan Aktif Memberi Sugesti dan 
Motivasi

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak Setuju

64%

36%

Pimpinan Mendukung Tujuan 
Bersama

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak Setuju
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4. Pimpinan Menjadi Pelopor Perubahan dan Memberi 
Respon Maksimal 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 58,0% 

 

58  
Setuju 41,0% 41  
Tidak Setuju 0,0% 0  
Sangat Tidak Setuju 0,0% 0  
 100,0% 100  
    

    

    

    

    

 

5. Pimpinan Menciptakan Rasa Aman  

 

Jumlah  
Sangat Setuju 58,0%  

 

58  
Setuju 41,0%  41  
Tidak Setuju 1,0%  1  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

     

         

         

6. Pimpinan Menghargai Perbedaan Pendapat 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 42,0%  

 

42  
Setuju 56,0%  56  
Tidak Setuju 2,0%  2  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

         

         

III. VARIABEL KOMPETENSI        

1. Skill Sesuai Pekerjaan   

 

Jumlah  
Sangat Setuju 29,0%  29  
Setuju 71,0%  71  
Tidak Setuju 0,0%  0  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  

59%
41%

Pimpinan Menjadi Pelopor 
Perubahan dan Memberi Respon 

Maksimal

Sangat Setuju

Setuju

58%
41%

1%

Pimpinan Menciptakan Rasa 
Aman

Sangat
Setuju

Setuju

42%
56%

2%

Pimpinan Menghargai Perbedaan 
Pendapat

Sangat
Setuju

Setuju

29%

71%

Skill Sesuai Pekerjaan

Sangat
Setuju

Setuju
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2. Kemampuan Intelektual Sesuai Pekerjaan 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 34,0%  

 

34  
Setuju 66,0%  66  
Tidak Setuju 0,0%  0  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

         

         

3. Pengalaman Kerja Mendukung Pekerjaan 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 36,0%  

 

36  
Setuju 64,0%  64  
Tidak Setuju 0,0%  0  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

     

         

4. Kepribadian Membantu Bekerja Maksimal 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 58,0%  

 

58  
Setuju 42,0%  42  
Tidak Setuju 0,0%  0  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

     

         

IV. VARIABEL KEPUASAN        

1. Sistem Upah Sesuai Kinerja  

 

Jumlah  
Sangat Setuju 50,0%  

 

50  
Setuju 50,0%  50  
Tidak Setuju 0,0%  0  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

         

2. Fasilitas yang Diberikan Menunjang Bekerja 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 22,0%   22  
Setuju 76,0%  76  

36%
64%

Pengalaman Kerja Mendukung 
Pekerjaan

Sangat
Setuju

Setuju

50%50%

Sistem Upah Sesuai Kinerja 

Sangat Setuju

Setuju

34%
66%

Kemampuan Intelektual Sesuai 
Pekerjaan

Sangat
Setuju

Setuju

58%
42%

Kepribadian Membantu Bekerja 
Maksimal

Sangat
Setuju

Setuju

22%

76%

2%

Fasilitas yang Diberikan Menunjang 
Bekerja

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju
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3. Promosi Jabatan Mendorong Kinerja Maksimal 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 23,0% 

 

23  
Setuju 76,0% 76  
Tidak Setuju 1,0% 1  
Sangat Tidak Setuju 0,0% 0  
 100,0% 100  
    

         

         

4. Kondisi Lingkungan Kerja Menunjang Bekerja 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 16,0%  

 

16  
Setuju 81,0%  81  
Tidak Setuju 3,0%  3  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

         

         

V. VARIABEL KINERJA  
 

  

1. Menyelesaikan Pekerjaan dengan Baik dan Benar Jumlah  
Sangat Setuju 16,0%  

 

16  
Setuju 84,0%  84  
Tidak Setuju 0,0%  0  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

         

         

2. Bekerja Melebihi Target  

 

Jumlah  
Sangat Setuju 12,0%  

 

12  
Setuju 84,0%  84  
Tidak Setuju 4,0%  4  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

         

3.  Menyelesaikan Pekerjaan Tepat Waktu 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 19,0%  

 19  

23%

76%

1%

Promosi Jabatan Mendorong Kinerja 
Maksimal

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju

16%

81%

3%

Kondisi Lingkungan Kerja Menunjang 
Bekerja

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak Setuju

16%

84%

Menyelesaikan Pekerjaan dengan 
Baik dan Benar

Sangat
Setuju

Setuju

12%

84%

4%

Bekerja Melebihi Target

Sangat
Setuju

Setuju

Tidak Setuju

19%

81%

Menyelesaikan Pekerjaan Tepat 
Waktu

Sangat
Setuju

Setuju
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4. Berinovasi Menyelesaikan Pekerjaan dengan Cepat 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 15,0%  

 

15  
Setuju 84,0%  84  
Tidak Setuju 1,0%  1  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

     

     

         

5. Menyelesaikan Pekerjaan Secara Mandiri 

 

Jumlah  
Sangat Setuju 15,0%  

 

15  
Setuju 78,0%  78  
Tidak Setuju 7,0%  7  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

    

        

        

6. Merasa Nyaman dan Bersedia Bertahan  Jumlah 

Sangat Setuju 33,0%  

 

33  
Setuju 66,0%  66  
Tidak Setuju 1,0%  1  
Sangat Tidak Setuju 0,0%  0  
 100,0%  100  
     

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

84%

1%

Berinovasi Menyelesaikan 
Pekerjaan dengan Cepat

Sangat
Setuju
Setuju

Tidak Setuju

15%

78%

7%

Menyelesaikan Pekerjaan Secara 
Mandiri

Sangat
Setuju

Setuju

33%
66%

1%

Merasa Nyaman dan Bersedia 
Bertahan

Sangat Setuju

Setuju

Tidak Setuju
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TABEL DAN GRAFIK   
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135 
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HASIL UJI REABILITAS 

 

A. Composite Reliability 

Variabel Nilai 

Composite 

Reliability  

= 0,7 

Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,906 > 0,7 Reliabel 

Kompetensi 0,811 > 0,7 Reliabel 

Kinerja 0,874 > 0,7 Reliabel 

Kepuasan 1,000 > 0,7 Reliabel 

 

 
B. Cronbach’s Alpha 

Variabel Nilai 

Composite 

Reliability  

= 0,7 

Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,875 > 0,7 Reliabel 

Kompetensi 0,776 > 0,7 Reliabel 

Kinerja 0,713 > 0,7 Reliabel 

Kepuasan 1,000 > 0,7 Reliabel 
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HASIL UJI VALIDITAS 

 

A. Validitas Konvergen (Convergen Validity) 

Variabel Nilai AVE = 0,5 Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,618 > 0,5 Valid 

Kompetensi 0,530 > 0,5 Valid 

Kinerja 0,776 > 0,5 Valid 

Kepuasan 1,000 > 0,5 Valid 

 

 
B. Validitas Diskriminan (Discriminant Validity) 

Variabel Nilai AVE 

Nilai Akar 

Kuadrat 

AVE 

Kesimpulan 

Kepemimpinan 0,618 0,786 Valid 

Kompetensi 0,530 0,728 Valid 

Kinerja 0,776 0,880 Valid 

Kepuasan 1,000 1 Valid 
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HASIL UJI MODEL STRUKTURAL 

 

A. Koefisien Determinasi (R-Square) 

Variabel R-Square R-Square Adjusted 

Kepuasan 0,215 0,199 

Kinerja 0,403 0,385 

 

 

 



 

141 

 

 

B. Ukuran Efek (f- square Effect Size) 

Variabel f-square Kinerja Rantai 

Pasokan 

Interpretasi 

Kepemimpinan 0,226 Medium 

Kompetensi 0,245 Medium 

Kepuasan 0,157 Medium 
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Uji Hipotesis Model 

 

A. Kontruk Model Penelitian 

 
 

B. Uji Pengaruh Langsung Output Path Coefficient 

 Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T 

Statistics 

P 

Values 

Interpretasi 

X1 -> Z 0,263 0,271 0,081 3,240 0,001 Signifikan 

positif 

X1 -> 

Y 

-0,390 -0,379 0,091 4,281 0,000 Signifikan 

negatif 

X2 -> 

Y 

0,334 0,353 0,082 4,083 0,000 Signifikan 

positif 

X2 -> Z 0,416 0,431 0,087 4,083 0,000 Signifikan 

positif 

Z -> Y 0,345 0,337 0,098 3,513 0,000 Signifikan 

positif 
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C. Uji Pengaruh Tidak Langsung Output Spesific Indirect Effect 

 Original 

Sample 

Sample 

Mean 

Standard 

Deviation 

T 

Statistics 

P 

Values 

Interpretasi 

X1 -> Z -> 

Y 

0,115 0,119 0,046 2,515 0,006 Signifikan 

positif 

X2 -> Z -> 

Y 

-0,390 -0,379 0,091 4,281 0,006 Signifikan 

negatif 
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