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ABSTRAK 

Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh motivasi, tingkat pendidikan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja Guru Pada SMPN 33 Makassar. Penelitian 

menggunakan metode kuantitatif dengan anggota sampel sebanyak 45 orang/guru SMPN 33 

Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dokumentasi, dan 

memberikan kuesioner kepada guru yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data 

dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda, uji t, dan uji f pada taraf 

signifikansi 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh motivasi, tingkat 

pendidikan dan lingkungan kerja baik secara parsial maupun secara simultan pada guru 

SMPN 33 Makassar. Fakta ilmiah yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa kinerja guru dapat ditingkatkan melalui pemberian motivasi, tingkatan pendidikan 

dan lingkungan kerja sehingga lebih menambah pengalaman kerja dan dapat menghasilkan 

kinerja yang lebih baik. 

Kata kunci: Motivasi, tingkat pendidikan, lingkungan kerja, dan kinerja 

 

 

ABSTRACT 

The research aimed to analyze the influence of motivation, level of education and work 

environments, especially for teachers SMPN 33 Makassar. Research conducted at SMPN 

33 Makassar, November 2011 until January 2012. The research using quantitative methods 

with a sample of 45 members/teachers SMPN 33 Makassar. Randomly selected. Data 

collection techniques used are observation, documentation, and gave questionnaires to 

teachers according to the research conducted. Data were analyzed using multiple 

regression analysis, t test, and F test at a significance level of 5 percent. The results showed 

there are effect of motivation, level of education and the work environment either partially 

or simultaneously teacher at the SMPN 33 Makassar. Scientific facts found in this study 

suggests that teacher performance can be increased by providing motivation, level of 

education and the work environment so that further add to the experience of work and can 

result in better performance. 

Keywords: Motivation, level of education, work environment, and performance
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PENDAHULUAN 

Pendidikan nasional bertugas dan 

bertanggung jawab untuk menghantar 

bangsa ini agar mampu bersaing dengan 

adanya era globalisasi dan perubahan 

menjadi peluang dan kemudian 

mengelolanya menjadi kekuatan yang 

mampu meningkatkan kualitas hidup, 

kehidupan bangsa dan Negara di masa 

depan. Pendidikan perlu mengambil posisi 

dan peran nyata yang dinamis, proaktif, 

interaktif, serta berorientasi ke masa 

depan. Artinya pendidikan harus mampu 

bergerak lugas dalam menghadapi 

rintangan-rintangan dan memanfaatkan 

peluang yang ada.  

Pemerintah saat ini sedang berusaha 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

di segala bidang. Untuk mempercepat 

tercapainya usaha tersebut, kualitas 

sumberdaya manusia memegang peran 

yang sangat penting. Dikatakan demikian 

karena dalam menghadapi tantangan 

kehidupan yang makin dinamis dan 

akseleraif, dibutuhkan ihsan pembangunan 

yang berkualitas dan handal. 

Dalam pendidikan perlu dikembangkan 

strategi-strategi yang tepat untuk 

mendayagunakan peluang yang dibuka 

oleh pemerintah dengan kebijakan 

desentralisasi dan otonomi yang sudah 

digulirkan. Strategi pendidikan terarah 

pada pemanfaatan kondisi yang ada agar 

perserta didik mampu dan mau 

memecahkan sendiri permasalahan yang 

dihadapi dengan sumber-sumber yang 

tersedia dilingkungannya, sehingga 

pendidikan tidak dihindari masyarakat 

tetapi dicari karena manfaatnya. 

Sumber daya yang berkualitas antara lain 

ditunjukkan oleh kinerja dan produktivitas 

yang tinggi. Kinerja seseorang berkaitan 

dengan kulitas perilaku yang berorientasi 

pada tugas dan pekerjaan. Demikian 

halnya dengan kinerja guru yang mana 

kinerja guru ini dapat dilihat dari dua 

sudut administrasi dan pengembangan 

profesi. Pendidikan dan pelatihan 

merupakan dua pengertian yang berkaitan 

sangat erat. Pendidikan lebih menekankan 

pada aspek intelektualitas melaui proses 

interaksi antara pelatih dan peserta dengan 

tujuan membuka cakrawala berpikir yang 

luas dan gagasan yang rasional. Pelatihan 

lebih memfokuskan pada aspek-aspek 

yang bersifat keterampilan motorik.  

Upaya untuk membina dan 

mengembangkan sumberdaya manusia 

diakui merupakan tugas yang cukup berat 

dan memerlukan keterlibatan dari semua 

pihak dalam hal ini melalui pendidikan 

sekolah. Hal ini didukung pendapat 

Hasibuan (2001) yang menyatakan bahwa 

manusia selalu berperan aktif dan 

dominan dalam setiap organisasi. Sebaik-

baiknya program yang dibuat oleh 

perusahaan akan sulit untuk dapat 

dijalankan tanpa peran aktif karyawan 

yang dimiliki perusahaan tersebut. Dari 

pernyataan tersebut dapat diketahui arti 

penting anggota dalam suatu organisasi.  

Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan 

baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, 

sehat, aman, dan nyaman. Kesesuaian 

lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya 

dalam jangka waktu yang lama lebih jauh 

lagi lingkungan-lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat menuntut tenaga kerja 

dan waktu yang lebih banyak dan tidak 

mendukung diperolehnya rancangan 

sistem kerja yang efisien.  

Jenis lingkungan kerja terbagi menjadi 

dua yaitu pertama lingkungan kerja fisik 

merupakan suatu keadaan berbentuk fisik 

yang terdapat disekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi guru baik secara 

langsung maupun tidak langsung kedua 

lingkungan kerja non fisik merupakan 

semua keadaan terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan 

dengan atasan maupun dengan hubungan 
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sesama rekan kerja, ataupun dengan 

bawahan. 

Setiap kegiatan atau usaha yang dilakukan 

manusia dalam suatu perusahaan tidak 

terlepas dari motif pribadi untuk 

memenuhi kebutuhannya. Melalui kerja 

manusia berharap dapat memperoleh 

imbalan yang akan digunakan untuk 

memenuhi kebutuhannya tersebut. 

Kebutuhan manusia bermacam-macam 

dan berbeda-beda antara yang satu dengan 

yang lainnya. Kinerja merupakan 

perwujudan kerja yang dilakukan oleh 

karyawan yang biasanya dipakai sebagai 

dasar penilaian terhadap karyawan atau 

organisasi, sehingga perlu diupayakan 

untuk meningkatkan kinerja. Dan faktor-

faktor yang mempengaruhi baiknya suatu 

pekerjaan ini diantaranya ialah tingkat 

pendidikan, lingkungan kerja dan motivasi 

kerja. 

Komponen yang paling strategis dan 

sistematik di antara komponen-komponen 

yang dikemukakan di atas adalah 

komponen pengajar atau guru, terutama 

yang berkenaan dengan kinerja dalam 

menampilkan kemampuan profesionalnya. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Tinggi rendahnya kinerja seorang guru 

berkaitan erat dengan sistem lingkungan 

yang diterapkan oleh lembaga/organisasi 

tempat mereka bekerja. Tingkat 

pendidikan juga dapat berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja seseorang. 

Pendidikan merupakan suatu 

permasalahan yang sangat kompleks, 

mengingat banyak faktor-faktor dan 

beberapa komponen-komponen yang 

mempengaruhinya. Faktor dan komponen 

tersebut adalah guru. Guru merupakan 

komponen pengajaran yang memegang 

peranan penting dan utama, karena 

keberhasilan proses belajar mengajar 

sangat ditentukan oleh guru. Guru menjadi 

subyek pendidikan yang mempunyai tugas 

menyampaikan materi pelajaran kepada 

siswa melalui interaksi dan komunikasi 

secara langsung dalam proses belajar 

mengajar. 

Dalam hal ini, pendidik (guru) adalah 

pelanggan internal yang perlu 

diperhatikan agar puas dalam 

menyampaikan proses pembelajaran di 

kelas dan puas dengan hasil yang di capai 

siswa. Kualitas guru akan dicapai apabila 

dapat dipenuhinya kebutuhan-kebutuhan 

yang diharapkan oleh guru. Kebutuhan 

guru yang sangat mendasar adalah 

kebutuhan kompensasi, dimana 

kompensasi masih dirasakan belum 

memuaskan, namun kinerja guru tidak 

dipengaruhi oleh faktor kompensasi 

semata, tetapi faktor lingkungan sekolah, 

motivasi, pendidikan, gaya kepimpinan 

kepala sekolah yang bijaksana, mau 

mendengar dan dikritik oleh bawahan atau 

para guru, akan menentukan pola kinerja, 

hubungan antar sejawat, kebersihan 

sekolah juga sangat menentukan kinerja 

guru. 

Pendidikan nasional berfungsi me-

ngembangkan kemampuan dan mem- 

bentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif mandiri, dan menjadi warga yang 

demokratis, serta bertanggung jawab. 

Untuk mencapai butir-butir pendidikan 

tersebut perlu didahului oleh proses 

pendidikan yang memadai. Agar proses 

pendidikan dapat berjalan dengan baik, 

maka semua aspek yang dapat 

mempengaruhi belajar siswa hendaknya 

dapat meningkatkan kualitas pendidikan. 

Lingkungan kerja dalam suatu organisasi 

mempunyai arti penting bagi manusia 
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yang melakukan aktivitas di dalamnya, 

karena lingkungan kerja ini akan 

mempengaruhi secara langsung maupun 

tidak langsung manusia di dalamnya. 

Dalam evaluasi kinerja Kepala Sekolah di 

SMPN 33 Makassar, perlu juga ditinjau 

ulang perihal lingkungan kerjanya. 

Sebuah pengamatan menarik, ketika 

kinerja harus dikaitkan dengan lingkungan 

kerja. Secara psikologis, faktor kejenuhan 

terhadap pekerjaan yang diakibatkan 

buruknya lingkungan pekerjaan dengan 

aktivitas rutin akan mempunyai dampak 

terhadap kebosanan kerja. 

 

Motivasi di sini adalah hal yang 

menyebabkan menyalurkan dan 

mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil 

yang optimal. Menurut Mardiana (2001), 

guru sebagai salah satu komponen dalam 

kegiatan belajar mengajar memiliki peran 

yang sangat menentukan keberhasilan 

pembelajaran karena fungsi utama guru 

adalah merancang, menegelola, 

melaksanakan dengan mengevaluasi 

pembelajaran. 

Tujuan penelitian adalah menjelaskan dan 

menganalisis pengaruh motivasi, tingkat 

pendidikan dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja Guru Pada SMPN 33 Makassar. 

 

BAHAN DAN METODE 

1. Tempat dan Waktu 

Penelitian dilaksanakan di SMPN 33 

Makassar, berlangsung bulan November 

2011 sampai Januari 2012. 

2. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang 

terdiri atas objek/subjek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari 

dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dari 

pengertian tersebut maka populasi dalam 

penelitian ini adalah guru SMPN 33 

Makassar sebanyak 54 orang. Sedangkan 

teknik yang digunakan adalah probability 

sampling yaitu pengambilan sampel yang 

memberikan peluang yang sama bagi 

setiap anggota populasi untuk dipilih 

menjadi anggota sampel. Untuk 

pengambilan sampelnya ditentukan 

dengan simple random sampling. Besarnya 

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

berjumlah 54 orang. 

3. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang lebih mudah dibaca dan 

diinterpretasikan. Dengan menggunakan 

metode kuantitatif, diharapkan akan 

didapatkan hasil pengukuran yang lebih 

akurat tentang respon yang diberikan oleh 

responden, sehingga data yang berbentuk 

angka tersebut dapat diolah dengan 

menggunakan metode statistik. Dengan 

tujuan untuk menjawab rumusan masalah 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

a. Analisis Regresi Linear Berganda 

Untuk menghitung besarnya pengaruh 

secara kuantitatif dari perubahan kejadian 

(Variabel Y (Kinerja Guru SMPN 33 

Makassar) dipengaruhi oleh variabel 

bebas motivasi (X1), tingkat pendidikan 

(X2), lingkungan kerja (X3), sehingga 

rumus umum dari regresi linear berganda 

ini adalah: 

               Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

b. Uji t  

Untuk mengetahui apakah antara variabel 

bebas mempunyai pengaruh secara parsial 

atau tidak terhadap variabel terikat, maka 

dilakukan uji hipotesis. Selanjutnya untuk 

mengetahui signifikansi kontanta dari setiap 

variabel independen terhadap variabel terikat, 

maka dilakukan Uji t, yang sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sugiyono (2005) dengan 

rumus: 

t = 
 𝑛−1
𝑟

 1−𝑟2
 

Dimana:  
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t =  nilai t yang dihitung selanjutnya 

disebut t-hitung  

r  =    Koefisien korelasi  

n  =   Jumlah Sampel  

3. Uji F 

Uji F adalah pengujian signifikansi 

persamaan yang digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar pengaruh 

variable independen (X) secara bersama-

sama terhadap variabel dependen (Y) 

yaitu kinerja guru Rumus menghitung F 

hitung:  

𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝑅2 / (𝐾 − 1)

1− 𝑅2 / (𝑛 − 𝑘)
 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Analisis Pengaruh Motivasi ter-

hadap Kinerja Guru Pada SMPN 33 

Makassar 

Berdasarkan hasil statistik dengan 

menggunakan program SPSS dapat 

dilihat dengan jelas bahwa secara parsial 

(individu) semua variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Pengaruh yang diberikan kedua variabel  

bebas tersebut bersifat positif artinya 

semakin tinggi motivasi, tingkat 

pendidikan dan lingkungan kerja maka 

mengakibatkan semakin tinggi pula 

kinerja guru yang akan dihasilkan. Hasil 

tersebut sesuai dengan hipotesis yang 

diajukan. Penjelasan dari masing-masing 

pengaruh variabel dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Hasil penelitian pertama telah 

membuktikan terdapat pengaruh antara 

motivasi terhadap kinerja guru. Melalui 

hasil perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai t hitung sebesar thitung 

2,188 > ttabel 1,676 dengan demikian Ha 

diterima dan H0 ditolak. Pengujian ini 

secara statistik membuktikan bahwa 

motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru. Artinya bahwa ada pengaruh 

antara variabel motivasi terhadap kinerja 

guru SMPN 33 Makassar.  

Pemberian dorongan sebagai salah satu 

bentuk motivasi, penting dilakukan untuk 

meningkatkan gairah kerja seorang guru 

sehingga dapat mencapai hasil  yang 

dikehendaki oleh manajemen. Hubungan 

motivasi, gairah  kerja dan hasil optimal 

mempunyai bentuk linear dalam arti 

dengan pemberian motivasi kerja yang 

baik, maka gairah guru akan meningkat 

dan hasil kerja akan optimal sesuai dengan 

standar kinerja yang ditetapkan. Menurut 

Robbin (2002) bahwa motivasi adalah 

keinginan untuk melakukan sebagai 

kesediaan untuk mengeluarkan tingkat 

upaya yang tinggi untuk tujuan-tujuan 

organisasi, yang dikondisikan oleh 

kemampuan upaya itu untuk memenuhi 

suatu kebutuhan individual. Sedangkan 

pendapat Dessler (1993) motivasi 

merupakan hal yang sederhana karena 

orang-orang pada dasarnya termotivasi 

atau terdorong untuk berprilaku dalam 

cara tertentu yang dirasakan mengarah 

kepada peroleh ganjaran. 

Tabel 1. Hasil SPSS secara Parsial 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Cooficents t Sig 
B Std Error Beta 

Constant 

Motivasi 

Pendidikan 

Lingkungan 

24, 387 

2,480 

3, 281 

1,896 

4, 157 

,120 

,187 

,186 

- 

,291 

,273 

,069 

5,867 

2,188 

1,961 

1,871 

,000 

,003 

,001 

,002 
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Dalam arti yang demikian motivasi dapat 

ditempatkan sebagai bagian yang 

fundamental dari kegiatan manajemen, 

sehingga segala sesuatunya dapat 

ditujukan kepada pengarahan potensi dan 

daya kerja manusia dengan jalan 

menimbulkan tingkat semangat dan 

kegairahan yang tinggi serta 

meningkatkan kebersamaan dalam 

menjalankan tugas individu maupun 

kelompok dalam suatu organisasi. Dalam 

hubungan ini pelaksanaan tugas atau 

pekerjaan yang dibebankan kepada guru 

maka motivasi berperan sebagai 

pendorong kemauan dan keinginan untuk 

bekerja menurut ukurannya. Oleh sebab 

itu dapat ditegaskan bahwa salah satu 

faktor penting dalam suatu organisasi atau 

pendidikan khususnya di SMPN 33 

Makassar yaitu motivasi. 

2. Analisis Pengaruh Tingkat 

Pendidikan Terhadap Kinerja Guru 

SMPN 33 Makassar 

Hasil penelitian kedua secara parsial telah 

membuktikan terdapat pengaruh tingkat 

pendidikan terhadap kinerja guru. Melalui 

hasil perhitungan yang telah dilakukan 

diperoleh nilai thitung sebesar 1,961 > ttabel 

1,676, yang berarti bahwa hipotesis dalam 

penelitian ini menerima Ha dan menolak 

H0. Pengujian ini secara statistik 

membuktikan bahwa tingkat pendidikan 

berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Artinya bahwa ada pengaruh antara 

variabel tingkat pendidikan terhadap 

kinerja guru SMPN 33 Makassar.  

Pendidikan diartikan sebagai pendidikan 

formal yang dicapai atau diperoleh 

dibangku sekolah. Pendidikan formal 

yang ditempuh merupakan modal yang 

amat penting karena dengan pendidikan 

seseorang mempunyai kemampuan dan 

dapat dengan mudah mengembangkan diri 

dalam bidang kerjanya (Handoko, 2003). 

Sedangkan pengertian lain dari pendidikan 

menurut  Heidjrahman (2001) pendidikan 

adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan 

pengetahuan umum seseorang termasuk di 

dalamnya peningkatan penguasaan teori 

dan keterampilan memutuskan terhadap 

persoalan-persoalan yang menyangkut 

kegiatan untuk mencapai tujuan.  

Tingkat pendidikan berupa pendidikan 

formal dan non formal mempunyai tujuan 

untuk mengembangkan kualitas sumber 

daya manusia yang terarah, terpadu dan 

menyeluruh melalui berbagai upaya 

proaktif dan reaktif dalam membentuk 

manusia seutuhnya agar manusia menjadi 

sadar akan dirinya dan dapat 

memanfaatkan lingkungannya untuk 

meningkatkan taraf hidup. Pendidikan 

yang dicapai atau diperoleh oleh guru 

merupakan hal yang sangat penting karena 

pendidikan dapat menambah ilmu 

pengetahuan, pengalaaman, wawasan 

yang luas dan dapat dengan mudah 

mengembangkan diri dalam bidang 

kerjanya. Sehingga apabila guru yang 

memiliki tingkat pendidikan yang tinggi 

maka mampu untuk bersaing dan dapat 

menghasilkan kinerja yang baik khusunya 

di SMPN 33 Makassar. 

3. Analisis Pengaruh Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Guru SMPN 33 

Makassar 

Hasil penelitian ketiga secara parsial telah 

membuktikan terdapat pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja guru. 

Melalui hasil perhitungan yang telah 

dilakukan diperoleh nilai thitung sebesar 

1,871 > ttabel 1,676, yang berarti bahwa 

hipotesis dalam penelitian ini menerima 

Ha dan menolak H0. Pengujian ini secara 

statistik membuktikan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh terhadap kinerja guru. 

Artinya bahwa ada pengaruh antara 

variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 

guru SMPN 33 Makassar.  

Menurut Supardi dalam Subroto (2002), 

“lingkungan kerja merupakan keadaan 

sekitar tempat kerja baik secara fisik 

maupun non fisik yang dapat memberikan  
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Tabel. 2 Hasil SPSS secara simultan 

Model Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig 

Regression 

Residual 

Total 

11,451 

63,530 

74,981 

3 

50 

53 

3, 817 

1,271 

3,004 ,003 

 

kesan yang menyenangkan, me-

ngamankan, menentramkan, dan betah 

kerja. Menurut Sedarmayati dalam 

Intanghina (2008) mendefinisikan 

lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapi 

lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta 

pengaturan kerjanya, baik sebagai 

perseorangan maupun sebagai kelompok. 

Lingkungan kerja merupakan keadaan 

sekitar tempat kerja baik secara fisik 

maupun non fisik yang dapat memberikan 

kesan yang menyenangkan, me-

ngamankan, menentramkan, dan betah 

kerja. Lingkungan kerja salah satu 

penyebab dari keberhasilan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan tetapi juga 

dapat menyebabkan suatu kegagalan 

dalam pelaksanaan suatu pekerjaan karena 

ruang kerja dapat mempengaruhi seorang 

pekerja, terutama lingkungan kerja di 

SMPN 33 Makassar yang dapat 

memberikan sifat psikologis bagi guru 

karena pengaruh itu sendiri dapat bersifat 

positif dan dapat pula bersifat negatif. 

4. Analisis Pengaruh Motivasi Tingkat 

Pendidikan Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Guru SMPN 33 

Makassar 

Berdasarkan hasil statistik dengan 

menggunakan program SPSS dapat 

dilihat dengan jelas bahwa secara 

simultan semua variabel bebas 

berpengaruh terhadap variabel terikat. 

Pengaruh  yang  diberikan  ketiga  

variabel  bebas  tersebut  bersifat  positif  

artinya semakin tinggi motivasi, tingkat 

pendidikan dan lingkungan kerja maka 

mengakibatkan semakin tinggi pula 

kinerja guru yang akan dihasilkan. Hasil 

tersebut sesuai dengan SPSS dapat 

dilihiat pada Tabel 2. 

Hasil penelitian secara simultan telah 

membuktikan terdapat pengaruh motivasi, 

tingkat pendidikan, dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja guru.  Melalui hasil 

perhitungan yang telah dilakukan didapat 

nilai thitung = 3,004 > ttabel= 0,279 yang 

berarti bahwa hipotesis dalam penelitian 

ini H0 ditolak dan Ha diterima, Pengujian 

ini secara statistik membuktikan bahwa 

motivasi, tingkat pendidikan, dan 

lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kinerja guru. 

Artinya bahwa motivasi, tingkat 

pendidikan, dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja guru di 

SMPN 33 Makassar.  

 

KESIMPULAN 

1. Motivasi, tingkat pendidikan dan 

lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan secara parsial terhadap 

kinerja guru SMPN 33 Makassar.  

2. Motivasi, tingkat pendidikan, dan 

lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan secara simultan terhadap 

kinerja guru SMPN 33 Makassar. 
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