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ABSTRAK 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dan menentukan dalam 

proses manajemen pendidikan. Upaya meningkatkan pembangunan pendidikan 

telah mendapat kepedulian dari banyak pihak setelah menyadari esensi dan 

eksistensi pendidikan. Berbagai inovasi telah dilakukan antar komponen-

komponen dalam lembaga pendidikan diantaranya masukan utama (peserta didik) 

masukan instrument (guru, administrator, kurikulum, metode, sarana dan 

prasarana, manajemen serta dana), proses belajar mengajar dan output. 

Masalah dalam penelitian ini dirumuskan bagaimanakah motivasi kerja 

guru TK dengan pemberian stimulus di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui motivasi kerja guru TK di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019. 

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan 

penelitian deskripsional. Adapun langkah-langkah yang ditempuh oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: (1) identifikasi masalah yang akan diangkat; (2) membuat 

kerangka konseptual untuk masalah penelitian; (3) membuat spesifikasi masalah 

penelitian yang diformulasikan menjadi tujuan dan ruang lingkup penelitian; (4) 

memilih prosedur penelitian serta teknik sampling yang digunakan. 

Dari hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: motivasi kerja guru TK 

di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2016/2017 

mempunyai nilai rata-rata 84,4 dengan kategori Baik (B atau 60% mempunyai 

kategori Baik (B). 

 

Kata Kunci :Motivasi, Guru, Stimulus. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Upaya meningkatkan pembangunan pendidikan telah mendapat kepedulian 

dari banyak pihak setelah menyadari esensi dan eksistensi pendidikan. Berbagai 

inovasi telah dilakukan antar komponen-komponen dalam lembaga pendidikan 

diantaranya masukan utama (peserta didik) masukan instrument (guru, 

administrator, kurikulum, metode, sarana dan prasarana, manajemen serta dana), 

proses belajar mengajar dan output. Seluruh kumpulan tersebut merupakan satu 
kesatuan yang terpadu, terkait dan saling berhubungan antar satu dengan yang lain 

dalam pencapaian tujuan pendidikan.  
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Faktor manusia dalam suatu lembaga memegang peranan sangat penting, 

karena manusia merupakan sumber daya yang mengelola dan mengendalikan 

komponen-komponen di dalamnya. Demikian juga dengan keberhasilan dalam 

mencapai tujuan suatu lembaga juga tidak terlepas dari peran manusianya. 

Manusia merupakan unsur terpenting dalam proses manajemen bagi semua 

organisasi. Lancar tidaknya pencapaian suatu tujuan organisasi tergantung pada 

perilaku manusia.  

Guru sebagai subjek dalam proses belajar mengajar harus memiliki motivasi 

dan peran aktif dalam setiap kegiatan belajar. Peran guru dalam kegiatan ini 

dituntut sebagai salah satu faktor penyebab minimnya kualitas lulusan siswa. 

Kritikan mulai dari ketidakefektifan guru dalam menjalankan tugas, kurangnya 

motivasi dan etos kerja guru sampai kepada ketidak mampuan guru dalam 

mendidik dan mengajar kepada anak didiknya. Guru apabila tidak memiliki 

motivasi dan etos kerja yang tinggi pada lembaga akan cenderung melakukan 

afiensi terhadap pekerjaannya. Seperti kurang melibatkan diri dalam bekerja, 

selalu menolak kebijakan, nilai-nilai dari lembaga.  

Banyak faktor yang berperan dalam menentukan motivasi dan etos kerja 

guru. Salah satu faktor klasik adalah hal-hal yang menyangkut persoalan 

pemenuhan kebutuhan seorang guru, sudah bukan rahasia lagi bahwa sejak jaman 

dulu hingga sekarang. Faktor pemenuhan kebutuhan sangat penting karena sangat 

berpengaruh kepada etos kerjanya. Bagaimana guru akan belajar secara 

profesional sementara gaji yang diterimanya dari negara masih kurang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. 

Sebagai manusia biasa, seorang guru adakalanya memiliki motivasi yang 

kuat dan terkadang melemah dalam melaksanakan tugasnya, semua itu tergantung 

dari faktor internal dan eksternal dari performance seorang guru tersebut. 

Ketidakpuasan para guru dapat mengakibatkan turunnya motivasi kerja guru 

sebaliknya bila para guru memperoleh kepuasan dalam mengajar maka akan 

timbul motivasi diri untuk bertindak dalam mencapai produktivitas yang lebih 

besar.  

Demikian pula halnya dengan Taman Kanak-kanak (TK) di Kecamatan 

Banyakan Kabupaten Kediri sebagai sekolah yang cukup diminati memiliki jumlah 

tenaga guru dan siswa yang banyak, perlu adanya stimulus motivasi kerja dari 

atasan. Kita ketahui bersama bahwa motivasi kerja guru tidak selamanya 

kualitasnya selalu meningkat, tetapi ada pasang surutnya, kadang-kadang 

meningkat namun ada kemungkinan akan melemah. Bagi mereka yang melemah 

inilah yang memerlukan pembinaan lebih lanjut agar dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik sesuai dengan tugasnya.   

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan riset tentang motivasi kerja guru TK dengan pemberian stimulus di 

Kecamatan Banyakan  Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

Rumusan Masalah 

Berpedoman latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah 

penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:  Bagaimanakah motivasi kerja 
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guru TK dengan pemberian stimulus di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri 

Tahun Pelajaran 2018/2019? 

 

Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui motivasi kerja guru TK di Kecamatan Banyakan  

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019. 

 

KAJIAN TEORI 

Motivasi 

Motivasi merupakan salah satu faktor yang penting dan menentukan dalam 

proses manajemen pendidikan. Keberhasilan organisasi pendidikan dalam 

pencapaian tujuan sebagian besar tergantung pada kemauan guru untuk bekerja. 

Oleh karena itu, kepala sekolah atau pimpinan harus berusaha agar guru yang 

dipimpinnya mempunyai motivasi yang tinggi untuk melaksanakan tugasnya.  

Sebelum membahas lebih lanjut pengertian motivasi, perlu dipahami terlebih 

dahulu tentang pengertian motivasi itu sendiri dari segi bahasa istilah motivasi 

berasal dari kata Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan (to move). Namun 

dengan kata ini saja belumlah cukup untuk menjelaskan pengertian motivasi secara 

lebih jelas.  

Menurut Prench (dalam Suparmin, 2004:11) motivasi adalah Motivation 

may be defined as the desire and willingness of a person to ecpend effort to reach 

a particular goal or outcome. Motivasi adalah keinginan dan kemauan seseorang 

untuk mencurahkan segala upayanya dalam mencapai tujuan atau hasil tertentu. 

Pengertian lain menyebutkan motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan 

tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh 

kemampuan itu dalam memenuhi beberapa kebutuhan individu.  

Dari dua pengertian di atas terdapat tiga unsur kunci pengertian motivasi, 

yaitu adanya upaya, tujuan organisasi dan kebutuhan. Unsur upaya merupakan 

ukuran intensitas. Bila seseorang termotivasi, ia akan mencoba sekuat tenaga, dan 

tingkat upaya yang tinggi itu harus disalurkan dalam suatu arah yang bermanfaat 

bagi organisasi.  

Selanjutnya, Gitosudarmo dan Sudita (dalam Suparmin, 2004:11) 

mengatakan, motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang 

menggerakkan, mengarahkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu. 

Pengertian lain, motivasi adalah alasan-alasan, dorongan-dorongan yang ada 

dalam diri manusia untuk melakukan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu. Motivasi 

berhubungan dengan faktor psikologis seseorang yang mencerminkan hubungan 

atau interaksi antara sikap, kebutuhan dan kepuasan yang terjadi pada diri manusia  

Dari pengertian di atas, disimpulkan bahwa motivasi adalah faktor 

penggerak yang melatarbelakangi perilaku. Orang yang mempunyai motivasi yang 

kuat cenderung akan melipat gandakan usahanya. Sementara orang yang memiliki 

motivasi yang lemah akan mengurangi atau kurang semangat menjalankan 
usahanya. Menurut John Jung (1978:12) motivasi adalah : The concept motivation 

also implies the energy is involved to active the individual a level that enable the 

performance of appropriate behavior. Motivasi adalah dorongan atau kekuatan 
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dari dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku atau berbuat 

sesuatu untuk mencapai suatu tujuan tertentu.  

Jadi motivasi adalah keinginan dan kemauan seseorang untuk mencurahkan 

segala upayanya dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu tidak ada motivasi 

apabila tidak dirasakan adanya suatu keinginan atau kebutuhan. Kebutuhan-

kebutuhan tersebut merupakan rangsangan atau dorongan timbulnya motivasi 

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Lebih lanjut Ravianto 

mengemukakan bahwa motivasi kerja adalah besar kecilnya usaha yang diberikan 

seseorang untuk melaksanakan tugas-tugas pekerjaanya.  

Sedangkan J.W. Atkinson (dalam Suparmin, 2004:13) mengakui bahwa sulit 

mendefinisikan motivasi karena tidak mempunyai arti yang tetap dan digunakan 

dalam cara yang  sangat bervariasi. Namun secara umum dapat diartikan bahwa 

motivasi adalah suatu proses mengarahkan pilihan individu diantara berbagai 

bentuk kegiatan sukarela.  

Sementara itu John Capbell memperkuat pendapat  J.W. Atkinson dengan 

menambahkan bahwa motivasi menyangkut pengarahan perilaku, kekuatan 

menanggapi dan kegigihan perilaku. Didalamnya termasuk sejumlah konsep 

seperti dorongan, kebutuhan, rangsangan penghargaan, penguatan, pencapaian.  

Dari berbagai pengertian motivasi yang dikemukakan para ahli di atas, dapat 

dikatakan bahwa motivasi kerja adalah dorongan dalam diri seseorang untuk 

berperilaku dengan cara tertentu dalam pekerjaannya untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan sasaran organisasi maupun sasaran pribadi.  

Dengan kata lain, motivasi kerja merupakan salah satu faktor yang sangat 

mempengaruhi perilaku seseorang dalam melakukan sesuatu  pekerjaan, tindakan-

tindakan atau kegiatan-kegiatan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan 

 

Jenis/Tingkatan Motivasi  

Memotivasi orang lain, bukan sekedar mendorong atau bahkan 

memerintahkan seseorang melakukan sesuatu, melainkan sebuah seni yang 

melibatkan berbagai kemampuan dalam mengenali diri dan mengelola emosi diri 

sendiri dan orang lain. Paling tidak  kita harus tahu bahwa seseorang melakukan 

sesuatu karena di dorong oleh motivasinya. Ada tiga jenis atau tingkatan motivasi 

seseorang yaitu :  

1. Motivasi yang didasarkan atas ketekunan (fear motivation). Dia melakukan 

sesuatu karena takut, jika tidak maka sesuatu yang buruk akan terjadi, misalnya 

orang takut pada pimpinan karena takut dipecat, orang membeli polis asuransi 

takut jika terjadi sesuatu dengannya.  

2. Motivasi karena ingin mencapai sesuatu (achievement motivation). Motivasi ini 

jauh lebih baik dari motivasi yang pertama karena sudah ada tujuan 

didalamnya. Seseorang mau melakukan sesuatu karena dia ingin mencapai 

suatu sasaran atau prestasi tertentu.  

3. Motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam (inner motivation), yaitu 

karena didasarkan oleh misi atau tujuan hidupnya. Seseorang yang telah 
menemukan misi bekerja berdasarkan nilai (value) yang diyakininya. Nilai-nilai 

itu bisa berupa rasa kasih (love) pada sesama atau ingin memiliki makna dalam 

menjalani hidupnya. Orang yang memiliki motivasi seperti ini biasanya 
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memiliki visi yang jauh kedepan. Baginya bekerja bukan sekedar untuk 

memperoleh sesuatu (uang, harga diri, kebanggaan, prestasi) tetapi adalah 

proses belajar dan proses yang harus dilaluinya untuk mencapai misi hidupnya.  

Dalam buku The One Minute Manager, kedua penulis (Keneth Blanchard 

dan Spencer Jhonson) merangkum topik bahasan mengenai motivasi ini dalam 

sebuah topik bahasan mengenai motivasi ini dalam sebuah illustrasi yang amat 

menarik mengenai Manager Satu Menit. Untuk menjadi pemimpin yang efektif 

dan dapat memotivasi bawahannya untuk mencapai sasaran maka ada dua hal yang 

harus dilakukan yaitu :  

1. Membangkitkan inner motivation dari orang yang dipimpinnya dengan 

menetapkan berbagai misi atau sasaran yang akan dicapai. Kita sebagai 

pimpinan perlu berbagi dengan tim kita untuk secara bersama-sama melihat visi 

secara jelas dan mengapa kita melakukannya. Motivasi yang benar akan 

tumbuh  dengan sendirinya ketika seseorang telah mempunyai visi yang jauh 

lebih besar dari sekedar mencapai target. Sehingga setiap orang dalam 

organisasi dapat bekerja lebih efektif karena didorong oleh motivasi dari dalam 

dirinya.  

2. Memberikan pujian yang tulus dan teguran yang tepat kita dapat membuat 

orang lain melakukan sesuatu secara efektif dengan cara memberikan pujian, 

dorongan dan kata-kata yang positif. Jadi motivasi kerja tidak semata-mata 

didasarkan kepada nilai uang yang diperoleh (monetary value). Ketika 

kebutuhan dasar (to live) seseorang terpenuhi, maka dia akan membutuhkan 

hal-hal yang memuaskan jiwanya (to love) seperti kepuasan kerja, penghargaan, 

respek, suasana kerja dan hal-hal yang memuaskan hasratnya untuk 

berkembang (to learn), yaitu kesempatan untuk belajar dan mengembangkan 

dirinya. Sehingga akhirnya orang bekerja atau melakukan sesuatu karena nilai, 

ingin memiliki, hidup yang bermakna dan dapat mewariskan sesuatu kepada 

yang dicintainya (to leave a legacy) .  

 

Proses Motivasi 

Berbicara tentang motivasi tidak lepas kaitannya dengan beberapa 

pandangan tentang terbentuknya kepribadian manusia melalui proses pola awal 

terbentuknya motivasi dan beberapa teori kebutuhan manusia. 

Pada proses motivasi, orang akan berusaha memenuhi berbagai macam 

kebutuhannya, kebutuhan yang tidak terpenuhi menyebabkan orang akan mencari 

jalan untuk mengurangi ketegangan yang disebabkan oleh kekurangan-

kekurangannya. Oleh karena itu orang lalu memilih sesuatu tindakan maka 

terjadilah perilaku yang mengarah pada pencapaian tujuan. Setelah lewat beberapa 

waktu, para manajer menilai perilaku tersebut. Hasil penilaian dapat menetapkan 

pemberian imbalan atau hukuman. Hasil tersebut dinilai kembali oleh yang 

bersangkutan dan kebutuhan yang belum terpenuhi ditinjau kembali sehingga pada 

gilirannya akan menggerakkan proses dan pola perputaran.  

Ada 4 faktor yang dapat menimbulkan motivasi kerja guru yaitu : 
1) Dorongan untuk bekerja  

Seseorang akan melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, dimaksudkan 

sebagai upaya merealisir keinginan-keinginan yang ada. Keinginan-keinginan 
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yang dimaksudkan berkaitan dengan jenis-jenis kebutuhan yang ada. Dengan 

teori Maslow yang mengelompokkan kebutuhan-kebutuhan suatu hirarki yaitu 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan cinta kasih, kebutuhan 

penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Teori ERG menyebutkan ada 3 

kebutuhan yang mempengaruhi motivasi yaitu kebutuhan kekuasan, kebutuhan 

afiliasi dan kebutuhan kebersamaan. Kecenderungan dan intensitas perbuatan 

seseorang dalam bekerja kemungkinan besar dipengaruhi oleh jenis kebutuhan 

pada diri yang bersangkutan.  

Demikian halnya dengan motivasi kerja guru dalam memenuhi 

kebutuhannya baik kebutuhan individu dan organisasi sekolah akan dipengaruhi 

oleh keinginannya. Apabila ia mempunyai keinginan yang kuat sesuai dengan 

kebutuhannya ia akan berusaha melakukan tugas-tugasnya yang berkaitan 

dengan upaya untuk memenuhi kebutuhannya secara optimal.  

2) Tanggung Jawab terhadap tugas  

Sebagai konsekuensi atas jabatan yang diemban guru maka seorang guru 

akan mempunyai sejumlah tugas yang harus dilakukan sesuai dengan 

jabatannya. Tugas ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas yang diberikan 

guru. Dengan demikian berat ringannya beban tugas yang ada pada guru 

mempengaruhi usaha-usahanya sesuai kemampuannya.  

Motivasi kerja guru dalam memenuhi kebutuhannya akan ditentukan 

oleh besar kecilnya tanggung jawab yang ada dalam melaksanakan tugasnya. 

Dengan tanggung jawab ini, para guru akan memiliki kebebasan untuk 

memutuskan segala yang dihadapinya dan bagaimana menyelesaikannya sendiri 

tugas-tugas yang diberikannya. Pemberian tanggung jawab secara individu 

memungkinkan memberi kesempatan kepada guru untuk mengoptimalkan 

segenap potensi yang dimilikinya dalam bekerja. Pada akhirnya ia memperoleh 

kesuksesan dalam merealisir keinginan-keinginan yang didambakan.  

Tanggung jawab dapat diberikan sebagai suatu tuntutan yang ada dalam 

diri seseorang untuk melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya, 

bertanggung jawab terhadap tugasnya, akan selalu berusaha melaksanakan 

tugas-tugas yang menjadi kewajibannya dengan sebaik-baiknya dan 

kesungguhan. Jadi : “Tanggung  jawab mengembangkan kurikulum 

mengandung arti bahwa guru dituntut untuk selalu berusaha untuk 

menyempurnakan praktek pengajaran”.  

Tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas di sekolah ditandai 

dengan upaya tidak segera puas atas hasil yang dicapainya. Selalu mencari cara-

cara baru guru mengatasi setiap hambatan yang ada dan mengadakan 

penyempurnaan-penyempurnaan cara melaksanakan secara baik, dan merasa 

malu apabila ternyata kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu gagal/tidak dapat 

dilakukan.  

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa kadar motivasi kerja 

yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas di sekolah banyak sedikitnya 

beban tugas yang menjadi tanggung jawabnya yang harus dilaksanakan guru 
sehari-hari dan bagaimana cara menyelesaikan tugas ini yang ditekankan pada 

tugas mengajar, membimbing, melaksanakan administrasi di sekolah.  
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3) Minat terhadap tugas  

Guru melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada dirinya itu dapat 

dikatakan sebagai realisasi dari kegiatan-kegiatan yang pelaksanaan suatu tugas 

dapat berjalan dengan lancar dan mencapai sasarannya antara lain diwarnai oleh 

ada tidaknya minat guru terhadap tugas yang dibebankan. Jadi besar kecilnya 

minat guru terhadap tugas yang akan mempengaruhi kadar atau mutu motivasi 

kerja guru mengembangkan di sekolah. Hadari Nawawi mengatakan bahwa 

minat dan kemampuan terhadap suatu pekerjaan berpengaruh pula terhadap 

moral kerja.  

Minat (interest) adalah dorongan untuk memilih suatu objek atau tidak 

memilih objek lain yang sejenis. Objek minat dapat berupa benda atau 

pekerjaan, orang, dan lain-lain. Sedangkan minat yang diekspresikan dengan 

perasaan suka tidak suka terhadap objek.  

Dalam hubungannya dengan minat guru terhadap tugas dalam 

melaksanakan tugas di sekolah berarti di dalam guru terdapat perasaan 

melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam mengembangkan tugas-tugas di 

sekolah. Hal ini disebabkan karena pengaruh dari dalam diri atau dalam luar 

diri. Untuk mengetahui minat seseorang terhadap suatu objek dapat diketahui 

dengan memperhatikan apa yang ia tanyakan dan ia bicarakan pada waktu-

waktu tertentu. Oleh karena itu minat guru tentu dapat dilihat dari kerajinan 

dalam bekerja, mendalami tugas yang diberikan dan menerima tugas-tugas 

dengan perasaan tenang.  

4) Penghargaan atas Tugas  

Penghargaan atas suatu jabatan atau keberhasilan yang dicapai guru 

dalam bekerja merupakan salah satu motivator yang mendorongnya bekerja. 

Karena penghargaan, penghormatan, pengakuan serta pengakuan terhadap 

karyawan pendidik sebagai subyek yang memiliki kehendak, pikiran, perasaan 

dan lain-lain sangat besar pengaruhnya terhadap kerja seorang guru.  

Ada penghargaan terhadap tugas, dapat menyebabkan munculnya rasa 

cinta dan bangga terhadap tugas-tugas yang diberikan. Rasa cinta yang 

dimilikinya itu memungkinkan yang bersangkutan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan penuh kesungguhan dan tanggung jawab. Dengan adanya 

penghargaan ini dapat memberikan kepuasan kepadanya sehingga 

menyebabkan mereka bekerja lebih giat lagi. Karena suatu professi yang tidak 

memiliki kebanggaan sukar berkembang. Orang harus menyenangi 

pekerjaannya sebagai suatu professi.  

Diharapkan seorang guru memiliki kemampuan (kompetensi). Di sini 

peranan guru sebagai pengajar lebih berorientasi sebagai pemimpin kegiatan 

proses belajar mengajar, dimana ia harus merencanakan, melaksanakan, 

mengorganisasi dan mengawasi kegiatan proses belajar mengajar. Guru harus 

dapat memilih dan menetapkan metode belajar mengajar yang tepat sesuai dengan 

kemampuan dan karakteristik siswa serta lingkungan dan kondisi yang ada pada 

saat kegiatan belajar berlangsung.  
Bantuan bimbingan guru baik secara individu maupun secara kelompok 

kepada siswa dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar merupakan bagian 

terpenting dari tugas guru sebagai pemimpin kegiatan proses belajar mengajar. Hal 
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itu karena pada hakekatnya mengajar adalah membimbing kegiatan siswa dalam 

kegiatan proses belajar mengajar. Di sini sesuai dengan pernyataan Gagne : 

Teaching is guidance of Learning Activities.  

Jadi mengajar adalah suatu pekerjaan atau professi yang sangat kompleks 

karena membutuhkan penguasaan ilmu, seni dan keterampilan. Ilmu pengetahuan 

tentang dasar-dasar keguruan dan materi bidang studi sangat perlu dikuasai oleh 

guru agar ia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.  

 

METODE PENELITIAN 

Subjek, Waktu dan Lokasi Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah 20 guru TK atau 16,12 % dari jumlah 

populasi. Populasi penelitian ini adalah seluruh guru TK di Kecamatan Banyakan, 

Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019 sejumlah 124 orang. Penelitian ini 

dilaksanakan pada tahun pelajaran 2018/2019. Penelitan ini dilaksanakan di 

kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri. 

 

Teknik Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan untuk pengambilan data penelitian banyak 

macamnya. Oleh karena itu dalam rangka menggali data penelitian peneliti harus 

memilih metode apa yang paling sesuai dan paling tepat untuk menggali data. 

Dalam penelitian ini jenis metode yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian adalah metode observasi. Observasi menurut Young yang dikutip 

Walgito (1986 : 54) diartikan sebagai “suatu penyelidikan yang dijalankan secara 

sistematik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera (terutama mata) 

terhadap kejadian-kejadian yang langsung ditangkap pada waktu kejadian itu”.  

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipasi (langsung) yang disusun secara sistematik yaitu pelaksanaan 

menggunakan kerangka terlebih dahulu yang telah disistematisasi mengenai hal-

hal yang akan diobservasikan dan telah dibuat kategori-kategori tertentu. Alat 

observasi yang digunakan adalah format 3 lembar observasi.  

 

Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan peneliti dalam menganalisis data bermacam-

macam pada dasarnya teknik analisis data yang dipilih disesuaikan dengan tujuan 

peneliti, rancangan penelitian dan jenis data yang dikumpulkannya. Adapun teknik 

analisis data penelitian ini adalah teknik deskriftif  kuantitatif dengan mean (rata-

rata hitung atau X) dan persentase (%) dan deskriptif kualitatif dengan kategori-

kategori sangat baik (A), baik (B), cukup (C), kurang (D) dan sangat kurang (E). 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Untuk mempermudah langkah pengadaan analisis data maka terlebih dahulu 

disajikan data-datanya yang diperoleh dari hasil observasi. Berdasarkan hasil 
observasi maka data yang diperoleh dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :  
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Tabel 1. Data Lembar Observasi 

No Segi-segi 

Motivasi 

yang 

diobservasi 

A 

5 

B 

4 

C 

3 

D 

2 

E 

1 

N Jml 

Nilai 

X 

1 A 10 5 5 0 0 20 85 4,25 

2 B 10 6 4 0 0 20 80 4,00 

3 C 5 15 0 0 0 20 90 4,50 

4 D 0 8 2 10 0 20 72 3,60 

5 E 6 6 8 0 0 20 83 4,15 

6 F 7 10 3 0 0 20 75 3,75 

7 G 15 5 0 0 0 20 95 4,75 

8 H 5 5 5 5 0 20 70 3,50 

9 I 16 2 2 0 0 20 91 4,55 

10 J 8 10 2 0 0 20 81 4,05 

11 K 11 8 1 0 0 20 74 3,70 

12 L 10 5 5 0 0 20 90 4,50 

13 M 15 2 3 0 0 20 82 4,10 

14 N 1 0 1 8 10 20 50 2,50 

15 O 15 3 2 0 0 20 78 3,90 

 Jumlah 134 90 43 23 10 20 1266 59,80 

 Rata-rata       84,4 3,99 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Keterangan :  

A =  Tanggung jawab guru terhadap tugas-tugasnya  

B =  Mampu bekerja untuk mencapai tujuan pendidikan  

C =  Mampu melaksanakan perannya sebagai pendidik dan pengajar di  

      kelas  

D         =  Komitmen guru untuk lebih menjunjung tinggi martabat   kemanusiaan 

dari pada keuntungan sendiri  

E =  Selalu menambah wawasan pengetahuan dengan belajar terus-menerus  

F =  Disiplin dalam menjalankan tugas  

G =  Mempunyai loyalitas dedikasi yang tinggi terhadap lembaga  

H =  Mempunyai target prestasi yang akan diraih  

I =  Mempunyai hubungan yang baik dengan kepala sekolah , sesama  

     guru dan siswa.  

J =  Mempunyai etos kerja yang handal dibidang studinya  

K =  Penampilan guru dalam pembelajaran  

L =  Pemberian jaminan perlindungan dari lembaga kepada guru  
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M =  Pengaturan ruang guru yang tertata rapi  

N =  Kegiatan organisasi yang aktif di dalam dan di luar sekolah  

O  =  Mempunyai kehidupan pribadi yang bahagia  

 

Diketahui untuk nilai tertinggi hasil observasi adalah 5 (nilai option terbesar) 

x 20 (jumlah guru yang diobservasi) = 100 untuk nilai terendahnya 1 (nilai option 

terkecil) x 20 (jumlah guru yang diobservasi) = 20. Besar interval kelas ditentukan 

= 5. Dengan menggunakan range dan besar interval kelas, jumlah interval kelas 

dapat dicari sebagai berikut :  

K

R
idan

i

R
K   

Dimana :  

 K = Jumlah interval kelas  

i  = Besar interval kelas  

R = Range (Nazir, 1999 : 446) 

Jadi range 100 – 20 = 80, jika besar interval kelas ditetapkan = 5, maka jumlah 

kelasnya 80 : 5 = 16. Berdasarkan perhitungan tersebut  dapat dibuat pedoman 

analisisnya sebagai berikut :  

 

Tabel 2. Pedoman Analisis Motivasi Kerja Guru 

No Interval Kelas Bobot Kategori 

1 85 – 100 5 Sangat Baik (A) 

2 69 – 84 4 Baik (B) 

3 53 – 68 3 Cukup Baik (C) 

4 37 – 52 2 Kurang Baik (D) 

5 20 – 36 1 Sangat Kurang Baik (E) 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana disajikan pada tabel 2 maka hasil 

penelitian ini dapat dianalisis melalui dua teknik yaitu : dengan menggunakan nilai 

rata-rata dan kategori dan dengan menggunakan persentase (%) dan kategori. 

Analisis data dengan menggunakan nilai rata-rata dan kategori-kategori tentang 

motivasi kerja guru dapat dilihat pada tabel 3.  
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Tabel 3. Analisis Motivasi Kerja Guru Berdasarkan  

Nilai Rata-Rata dan Kategori 

No Segi-segi Motivasi yang 

diobservasi 

Jumlah 

Nilai 

Rata-rata Kategori 

1 Tanggung jawab guru  85 4,25 A 

2 Mampu bekerja 80 4,00 B 

3 Melaksanakan Peran 

Pendidik  

90 4,50 A 

4 Komitmen guru terhadap 

kemanusiaan  

72 3,60 B 

5 Menambah Wawasan  83 4,15 B 

6 Disiplin dalam tugas  75 3,75 B 

7 Loyalitas  dan dedikasi 

tinggi  

95 4,75 A 

8 Target prestasi  70 3,50 B 

9 Hub. Baik dengan KS, 

guru dan siswanya  

91 4,55 A 

10 Etos kerja di bidang 

studinya  

81 4,05 B 

11 Penampilan guru  74 3,70 B 

12 Jaminan perlindungan  90 4,50 A 

13 Pengaturan ruang guru  82 4,10 B 

14 Kegiatan organisasi  50 2,50 D 

15 Kehidupan pribadi bahagia 78 3,90 B 

 JUMLAH  1266 59,80 B 

 RATA-RATA  84,4 3,99 

Sumber : Hasil penelitian diolah (2018) 

 

Berdasarkan hasil analisis data maka dapat disimpulkan bahwa motivasi 

kerja guru di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri mempunyai nilai rata-rata 

84,4 dengan kategori BAIK (B). Analisis data dengan menggunakan persenntase 

(%) dan kategori tentang motivasi kerja guru dapat dilihat pada tabel 4.  
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Tabel 4. Analisis Motivasi Kerja Guru TK Dengan Persentase dan Kategori 

No Interval  F  (%) Kategori 

1 85-100 5 33,33 % Sangat Baik (A) 

2 69-84 9 60,00% Baik (B) 

3 53-68 0 0,00% Cukup (C) 

4 37-52 1 6,00% Kurang (D) 

5 20-36 0 0,00% Sangat Kurang (E) 

 JUMLAH  15 100%  

Sumber : Hasil Penelitian diolah (2018) 

  

Berdasarkan hasil analisis data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

motivasi kerja guru TK di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri sebagian besar 

atau 60% mempunyai kategori Baik (B).  

 

Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisis data di atas maka dapat di bahas sebagai berikut: 

Motivasi kerja guru TK di Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun 

Pelajaran 2018/2019 mempunyai nilai rata-rata 84,4 dengan kategori Baik (B).  

Meskipun kenyataannya jika dinilai berdasarkan nilai rata-rata hitung 

motivasi kerja guru TK berkategori Baik atau 60% data prosentasenya. Namun 

masih terdapat segi-segi motivasi kerja yang sangat kurang baik yaitu tentang 

kegiatan organisasi guru .  

Berdasarkan permasalahan tersebut maka tugas kepala sekolah yang paling 

utama adalah memberikan bimbingan kepada para guru agar dalam motivasi kerja 

guru juga dilahirkan dalam hal-hal berorganisasi di dalam sekolah atau di luar 

sekolah.  

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan  

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis data maka dapat 

disimpulkan bahwa motivasi kerja guru TK setelah pemberian stimulus di 

Kecamatan Banyakan Kabupaten Kediri Tahun Pelajaran 2018/2019 mempunyai 

nilai rata-rata 84,4 dengan kategori Baik (B atau 60% mempunyai kategori Baik  

(B).  

 

Saran  

Berdasarkan kesimpulan maka penulis memberikan saran-saran sebagai 

berikut :  

1. Hendaknya dalam rangka mengobservasi motivasi kerja guru TK, para 

pengawas sekolah memberikan saran, penghargaan, dan bimbingan sehingga 

guru tetap termotivasi untuk bekerja secara baik dan maksimal.  
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2. Agar motivasi kerja guru tetap stabil maka para guru perlu mengenali berbagai 

faktor penghambat motivasi, diantaranya kekurangpercayaan pada diri sendiri, 

cemas, opini negatif dan lain-lain  

3. Kepada para Kepala Sekolah agar selalu memotivasi kerja para guru setiap 

waktu dan rutin karena motivasi sekali tercapai tidaklah kekal  

4. Bagi peneliti lain yang memilih masalah sejenis untuk dijadikan penelitian 

hendaknya variabelnya diperbanyak dan  indikator  variabelnya diperluas, 

dengan menggunakan rancangan eksperimental atau korelasional agar hasilnya 

dapat dihubungkan dan dibandingkan dengan variabel lainnya.  
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