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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu  

Abu Samman Lubis (2010), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai (studi pada KPPN kupang). 

Pada penelitian terdapat dua variabel bebas yaitu motivasi dan kemampuan dan satu 

variabel terikat yaitu kinerja. Adapun hasil penelitian yaitu : 

1. Secara simultan (bersama-sama) variabel kemampuan yang terdiri dari 

pengetahuan (X1.1) dan keterampilan (X2.2) berpengarh signifikan terhadap 

variabel kinerja (Y). besarnya pengaruh kedua variabel tersebut terhadap 

kinerja adalah 30,10% 

2.  Secara parsial (sendiri-sendiri) vriabel pengetahuan dan keterampilan juga 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. 

3. Secara simultan (bersama-sama) variabel motivasi yang terdiri dari variabel 

fisiologis (X2.1), keamanan dan keselamatan (X2.2), kebutuhan social (X3.3), 

penghargaan (X2.4) dan aktualisasi diri (X2.5) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel kinerja. Besarnya pengaruh kelima variabel tersebut terhadap kinerja 

adalah 46,80%.  

4.  Secara parsial hanya variabel fisiologis (X2.1), keamanan dan keselamatan 

kerja (X2.2), kebutuhan social (X2.3) dan variabel aktualisasi diri (X2.5) yang 
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berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja, sedangkan variabel 

penghargaan (X2.4) berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kinerja. 

 Wangsit Adi Winoto (2013), melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Motivasi dan Kemampuan Tehadap Kinerja Karyawan CV. Cahaya Mas Malang. 

Pada penelitian terdapat dua variabel bebas yaitu: Motivasi dan Kemampuan, serta 

satu variabel terikat yaitu: Kinerja. Hasil dari penelitian ini adalah variabel motivasi 

masuk dalam kategori tinggi, varibel kemampuan masuk dalam kategori tinggi, dan 

varibel kinerja masuk dalam kategori tinggi, varibel motivasi dan kemampuan 

berpengaruh secara simultan dan signifikan, dan variabel motivasi lebih berpengaruh 

terhadap kinerja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

TABEL 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama Judul Variabel Hasil Penelitian 

Abu 

Samman 

Lubis 

(2010) 

Pengaruh 

kemampuan 

dan motivasi 

kerja terhadap 

kinerja pegawai 

(studi pada 

KPPN kupang). 

Variabel 

bebas: 

motivasi 

dan 

kemampuan, 

variabel 

terikat 

adalah 

kinerja. 

 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara simultan dan 

parsial motivasi dan 

kemampuan berpengaruh 

terhadap kinerja. 

 

Wangsit 

Adi Winoto 

(2013) 

Pengaruh 

Motivasi dan 

Kemampuan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan CV 

Cahaya Mas 

Malang 

Variabel 

Bebas:  

Motivasi 

dan 

Kemampuan 

Variabel 

Terikat: 

Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi dalam kriteria  

tinggi, kemampuan tinggi, 

kinerja tinggi, motivasi dan 

kemampuan secara simultan 

berpengaruh terhadap kinerja, 

dan motivasi lebih dominan 

berpengaruh terhadap kinerja. 

 

Octavian 

Wahyu 

Irawan 

(2015) 

Pengaruh 

Motivasi Kerja 

Dan 

Kemampuan 

Terhadap 

Kinerja Guru 

Pada SMKN 4 

Malang. 

Variabel 

Bebas: 

Motivasi 

dan 

Kemampuan 

Variabel 

terikat: 

Kinerja 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi kerja masuk 

dalam kategori tinggi, 

kemampuan masuk dalam 

kategori sangat tinggi, kinerja 

masuk dalam kategori sangat 

tinggi. Secara simultan 

motivasi kerja dan kemampuan 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja guru. 

kemampuan lebih berpengaruh 

terhadap kinerja guru.  
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Posisi Peneliti 

Posisi peniliti dibandingkan dengan peniliti lain yang memanfaatkan hasil 

penelitian sebelumnya untuk dijadikan sebagai acuan dalam melanjutkan penelitian 

serta membandingkan hasil penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Perbedaan 

dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini adalah terletak pada tahun 

pembuatan yang peneliti lakukan yaitu pada tahun 2015, objek penelitian yang diteliti 

yaitu pada SMKN 4 Malang. 

Indikator yang dipakai dalam penelitian ini pada motivasi kerja menggunakan 

teori dari Abraham Maslow dalam Wilson Bangun (2012:316) yaitu kebutuhan 

fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Indikator 

kemampuan menggunakan teori dari Mangkunegara (2001:67) yaitu pengetahuan dan 

keterampilan. Indikator dari kinerja menurut UU no. 14 tahun 2005 yaitu mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Alat 

analisis yang dipakai dalam penelitian ini yaitu Uji Validitas, Uji Reliabilitas, 

Rentang Skala, Regresi Linier Bergandan, Uji F, dan Uji t. 

 

B. Tinjauan Teoritis   

1. Pengertian Motivasi 

 Menurut T. Hani Handoko (2003:252) menyatakan motivasi adalah keadaan 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan 

tertentu guna mencapai tujuan yang diinginkan. Motivasi juga dinyatakan oleh H. 
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Hadari Nawawi (2003:351) yaitu  suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab 

seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar.  

 Menurut Malayu S.P. Hasibuan (2003:143) menyatakan bahwa motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terinteregasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan, sedangkan menurut Robert L Mathis dan H. 

Jackson (2001:89) motivasi merupakan didalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut melakukan tindakan. 

 

2. Teori-Teori Motivasi  

a. Teori Hirarki Kebutuhan  

 Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow dalam Wilson Bangun 

(2012:316), mungkin bisa dikatakan teori inilah yang paling popular bila 

dibandingkan dengan teori-teori motivasi lainya. Teori ini menjelaskan bahwa setiap 

manusia mempunyai kebutuhan (need) yang munculnya sangat bergantung kepada 

kepentingannya secara individu. Berdasarkan hal tersebut, Maslow membagi 

kebutuhan manusia tersebut menjadi lima tingkatan, sehingga teori motivasi ini 

disebut sebagai “The Five Hierarchy Need” mulai dari kebutuhan yang pertama 

sampai pada kebutuhan yang tertinggi. 5 tingkatan teori hirarki kebutuhan Abraham 

Maslow dalam Wilson Bangun (2012:317):   
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1) Kebutuhan Fisiologis  

  Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan paling dasar dalam kehidupan 

manusia. Manusia dalam hidupnya lebih mengutamakan kebutuhan fisiologis, karena 

kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi hidup manusia. 

Setelah kebutuhan ini terpenuhi, manusia baru dapat memikirkan  kebutuhan yang 

lebih tinggi. Kebutuhan fisiologis ini sering juga disebut sebagai kebutuhan tingkat 

pertama (the first need), antara lain, kebutuhan makan, minum, tempat tinggal, seks, 

dan istirahat. 

2) Kebutuhan Rasa Aman  

  Setelah kebutuhan tingkat pertama terpenuhi maka muncul kebutuhan tingkat 

kedua sebagai penggantinya, yaitu kebutuhn rasa aman. Ini merupakan kebutuhan 

akan keselamatan dan perlindungan atas kerugian fisik. Manusia mendirikan rumah 

yang bebas dari bahaya, seperti mendirikan rumah bukan ditepi pantai, atau 

mendirikn rumah yang bebas dari ancaman binatang buas, dan bebas dari 

banjir.Dalam sebuah perusahaan, dimisalkan adanya rasa aman tenaga kerja untuk 

mengerjakan pekerjaanya, misalnya adanya asuransi, tunjangan kesehatan, dan 

tunjangan pensiun. 

3) Kebutuhan Sosial 

  Kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan sosial, setiap manusia ingin hidup 

untuk berkelompok. Kebutuhan sosial mencakup kasih sayang, rasa memiliki, 

diterima dengan baik dalam kelompok tertentu, dan persahabatan. Umumnya manusia 

setelah dapat memenuhi kebutuhn fisiologis dan rasa aman ingin untuk memenuhi 
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kebutuhn social. Pada tingkat ini manusia sudah ingin bergabung dengan kelompok-

kelompok lain ditengah masyarakat. 

4) Kebutuhan Harga Diri 

  Kebutuhan harga diri menyangkut faktor kehormatan diri seperti, harga diri, 

otonomi dan prestasi; dan faktor penghormatan dari luar, misalnya, status, 

pengakuan, dan perhatian.Pada tingkat ini, manusia sudah menjaga image, karena 

merasa harga dirinya sudah meningkat dari sebelumnya. Perilakunya sudah berbeda 

dari sebelumnya baik cara bicara, tidak sembarang tempat untuk berbelanja, dan lain 

sebagainya. 

5) Kebutuhan Aktualisasi Diri 

   Akhirnya sampailah kebutuhan yang tertinggi yaitu kebutuhan aktualisasi diri. 

Kebutuhan ini muncul setelah keempat kebutuhan sebelumnya terpenuhi. Kebutuhan 

ini merupakan dorongan agar menjadi seseorang yang sesuai dengan ambisinya dan 

mencakup pertumbuhan, pencapaian potensi, dan pemenuhan kebutuhan 

diri.Demikianlah setiap kebutuhan yang telah dapat memberikan kepuasan, maka 

kebutuhan yang berikutnya menjadi dominan. Dari titik pandang motivasi, teori ini 

mengatakan bahwa meskipun tidak ada kebutuhan yang pernah dipenuhi secara 

lengkap, suatu kebutuhan yang dapat memberikan kepuasan yang cukup banyak tidak 

akan termotivasi lagi. 
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b.  Teori Motivasi Prestasi 

 Edy Sutrisno (2011:128) teori kebutuhan yang dikemukakan oleh David 

McCleland disebut juga dengan teori motivasi prestasi. Menurut teori ini ada tiga 

komponen dasar yang digunakan untuk memotivasi orang bekerja yaitu: 

a) Need for Achievement 

Merupakan kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur berdasarkan standar 

kesempurnaan dalam diri seseorang. Kebutuhan berhubungan erat dengan 

pekerjaan, dan mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai prestasi 

tertentu. 

b) Need for Affiliation 

Merupakan kebutuhan akan kehangatan dan sokongan dalam hubunganya 

dengan orang lain. Kebutuhan ini mengarahkan tingkah laku untuk mengadakan 

hubungan secara akrab dengan orang lain. 

c) Need for Power 

Kebutuhan untuk menguasai dan mempengaruhi terhadap orang lain. 

Kebutuhan ini, menyebabkan orang yang bersangkutan tidak atau kurang 

memedulikan perasaan orang lain. 

c. Teori X dan Y 

 Teori X dan Y dikemukakan oleh Douglas McGregor dalam Wilson Bangun 

(2012:320). Dalam teori ini akan dikemukakan dua pandangan berbeda mengenai 

manusia, pada dasarnya yang satu adalah negatif yang ditandai dengan teori X, dan 

yang lainya adalah bersifat positif yang ditandai dengan teori Y. McGregor 
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menyimpulkan bahwa pandangan seorang manajer mengenai sifat manusia 

didasarkan pada suatu pengelompokan dengan asumsi-asumsi tertentu.  

d. Teori ERG  

 Clayton P Alderfer dalam Edy Sutrisno (2011:135) mengemukakan teorinya 

dengan nama teori ERG (Exsistence, Relatedness, Growth). Teori ini merupakan 

modifikasi dari teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, dalam memodifikasi ini 

memanfaatkan kelima tingkatan kebutuhan maslow menjadi tiga macam kebutuhan 

saja.  

a) Exsistence 

Merupakan kebutuhan seseorang untuk dapat dipenuhi dan terpeliharanya 

keberadaan yang bersangkutan sebagai seorang manusia di tengah-tengah 

masyarakat atau perusahaan. Exsistence disini meliputi kebutuhan psikologi 

(rasa lapar, haus, tidur). 

b) Relatedness 

Merupakan keterkaitan antara seseorang dengan lingkungan sosial sekitarnya. 

Dalam teori ini mencakup semua kebutuhan yang melibatkan hubungan 

seseorang dengan orang lain. 

c) Growth 

Kebutuhan akan pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan kebutuhan 

yang berkaitan dengan pengembangan potensi diri seseorang, seperti 

pertumbuhan kreativitas dan pribadi. 
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3. Pengertian Kemampuan 

 Mangkunegara (2001:67) secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai 

terdiri dari : 

1. Pengetahuan (Knowledge) yaitu kemampuan potensi (IQ)  

2. Keterampilan (Skill) / kemampuan reality  

Artinya, pegawai yang memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabatanya dan terampil dalam mengerjakan 

pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih mudah mencapai kinerja yang diharapkan. 

Menurut Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2014:135) keterampilan yaitu 

kapasitas spesifik untuk memanipulasi objek secara fisik, Sedangkan kecerdasan yang 

juga dikemukan oleh Robert Kreitner dan Angelo Kinicki (2014:137) yaitu 

melakukan pemikiran, penalaran dan pemecahan masalah yang konstruktif.  

 Kemampuan adalah kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas 

dalam suatu pekerjaan, Stephen P. Robbins (2008:57). Pengertian lain dari 

kemampuan yaitu, kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat 

dilakukan seseorang. Kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri 

atas dua kelompok faktor: faktor intelektual dan faktor fisik. 

1. Kemampuan Intelektual  

 Kemampuan intelektual (intellectual ability) adalah kemampuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas mental-berpikir, menalar, dan 

memecahkan masalah. Individu dalam sebagian besar masyarakat menempatkan 

kecerdasan, dan untuk alasan yang tepat, pada penilaian yang tinggi. Individu cerdas 
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biasanya mendapatkan lebih banyak uang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi. 

Individu yang cerdas juga lebih mungkin menjadi pemimpin dalam suatu kelompok. 

2. Kemampuan Fisik 

  Pada tingkat yang sama dimana kemampuan intelektual memainkan sebuah 

peran yang lebih besar dalam pekerjaan kompleks dengan tuntutan kebutuhan 

pemrosesan informasi, kemampuan fisik (physical abilities) tertentu bermakna 

penting bagi keberhasilan pekerjaan yang kurang membutuhkan keterampilan dan 

lebih terstandar. Misalnya, pekerjaan-pekerjaan yang menuntut stamina, ketegangan 

fisik, kekuatan kaki, atau bakat-bakat serupa yang membutuhkan manajemen untuk 

mengidentifikasi kemampuan fisik seorang karyawan. 

 

4. Pengertian Kinerja 

  Kinerja guru berarti tingat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seorang guru 

dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan yang telah 

ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi Samsudin (2006:159). Menurut 

Wirawan (2009:5) menyatakan konsep kinerja merupakan singkatan dari kinetika 

energy kerja yang dalam bahasa inggris adalah performance, kinerja adalah keluaran 

yang dihasilkan oleh fungsi-fungsi atau indikator-indikator suatu pekrjaan atau suatu 

profesi dalam waktu tertentu.  

 Istilah kinerja berasal dari kata Job Performance atau Actual Performance 

(prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian 

kinerja (prestasi kerja) adalah suatu hasil dari proses kerja secara kualitas dan 
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kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara (2001:67)).  

 Menurut Hasibuan (2002:94) prestasi kerja adalah  suatu hasil dari proses kerja 

yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu. Prestasi kerja merupakan gabungan dari tiga faktor penting, yaitu kemampuan 

dan minat seorang karyawan, kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi 

tugas, serta peran dan tingkat motivasi seorang karyawan. Semakin tinggi ketiga 

faktor di atas, semakin besarlah prestasi kerja karyawan bersangkutan. 

 

5. Kinerja Guru 

 Kinerja guru menurut UU no. 14 tahun 2005 “adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Peran guru ini 

semata-mata untuk meningkatkan serta mengembangkan potensi anak didik yang ada. 

Dimana ini bertujuan untuk menjadikan kualitas  sumber daya manusia menjadi 

meningkat dan mampunyai daya saing.  

Definisi indikator kinerja guru yaitu: 

1) Mendidik adalah sebuah proses penanaman sikap dan nilai dasar yang diberikan 

guru kepada peserta didiknya Syamsul Ma’arif (2011:34). 
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2) Mengajar adalah menyampaikan pengetahuan pada anak didik Sardiman 

(2012:47). 

3) Membimbing adalah kegiatan menuntun anak didik dalam perkembanganya 

dengan jalan memberikan lingkungan dan arah yang sesuai dengan tujuan 

pendidikan Sardiman (2012:140). 

4) Mengarahkan yaitu berkaitan dengan jiwa kepemimpinan yang ada dalam diri 

seorang guru. Guru dalam hal ini harus dapat membimbing dan mengarahkan 

kegiatan belajar siswa sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan Sardiman 

(2012:145). 

5) Menurut Syamsul Ma’arif (2011:37) melatih yaitu proses memberikan latihan 

kepada peserta didik dengan sejumlah keterampilan , harapanya peserta didik 

memiliki ketrampilan dasar yang dapat dikembangkan sendiri dan siap untuk 

berdaya saing.  

6) Menilai yaitu otoritas dari seorang guru untuk menilai prestasi anak didik dalam 

bidang akademis maupun tingkah laku sosialnya, sehingga dapat menentukan 

anak didiknya berhasil atau tidak Sardiman (2012:146) 

7) Mengevaluasi menurut Ralph and Tyler dalam Suharsimi Arikunto (2009:3) 

menyatakan bahwa: 

Evaluasi merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh 

mana, dalam hal apa, dan bagian mana tujuan pendidikan sudah tercapai.   

  

 



22 
 

6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja 

a. Faktor Kemampuan  

 Secara psikologis, kemampuan (ability) pegawai terdiri dari kemampuan 

potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). Artinya, pegawai yang 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang memadai untuk 

jabatanya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, maka ia akan lebih 

mudah mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlianya (the right man in the 

right place, the right man on the right job). 

 

b. Faktor Motivasi 

 Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi (tujuan kerja). 

 Menurut Simanjutak (2005:10) dijelaskan bahwa kinerja setiap orang dipengaruhi oleh 

banyak faktor yang dapat digolongkan pada tiga kelompok, yaitu: 

1) Kompetensi individu 

  Kompetensi ini merupakan kemampuan dan ketrampilan dalam melakukan 

pekerjaan. Kompetensi setiap orang dipengaruhi oleh beberapa fakto yang dapat 

dikelompokkan dalam dua golongan, yaitu:  

a) Kemampuan dan ketrampilan kerja 

b) Motivasi dan etos kerja 
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2) Dukungan organisasi 

  Dukungan organisasi disini berarti kinerja setiap orang dalam perusahaan 

bergantung pada dukungan organisasi dalam bentuk pengawasan, penyediaan sarana 

dan prasarana kerja, bentuk pengorganisasian, pemilihan teknologi, kenyamanan 

motivasi kerja serta kondisi dan syarat kerja. 

3) Dukungan Manajemen 

  Dukungan Manajemen berarti kinerja perusahaan dan kinerja setiap orang juga 

sangat bergantung kemampuan manajerial para manajer atau pimpinan, baik itu 

sengan membengun sisem kerja dan hubungan industrial yang aman dan harmonis 

maupun dengan mengembangkan kompetensi pekerja. 

 

7. Hubungan Antara Variabel Motivasi, Kemampuan, Dan Kinerja 

 Hubungan antar variabel ini sesuai dengan pendapat Keith Davis dalam 

Mangkunegara (2001:67) yang merumuskan bahwa:  

Human Performance  = Ability + Motivation  

Motivation            = Attitude + Situation 

Ability             = Knowledge + Skill 
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C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Mangkunegara (2001:67) 

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 

 Pada kerangka konseptual diatas dapat dilihat dalam hal ini motivasi serta 

kemampuan tenaga pengajar mempunyai pengaruh terhadap kinerja para tenaga 

pengajar kepada institusi pendidikan yang terkait. Peran motivasi menjadikan faktor 

yang dapat memicu meningkatnya tingkat kinerja pada seorang tenaga pengajar. 

Semisal ketika seorang tenaga pengajar tersebut mengalami kesulitan dalam 

meningkatkan kualitas didik siswa-sisiwi nya peran motivasi dapat membantu untuk 

menghindari penurunan kinerja pada guru. Kemampuan dapat memicu seorang 

tenaga pengajar dalam menjalankan tugas sebagai tenaga pendidik. 

Kemampuan (X2) 

Indikator  : 

- Pengetahuan (X2.1) 

- Keterampilan (X2.2) 

 

 

      Kinerja Guru (Y) 

 

Indikator : 

- Mendidik (Y.1) 

- Mengajar (Y.2) 

- Membimbing (Y.3) 

- Mengarahkan (Y.4) 

- Melatih (Y.5) 

- Menilai (Y.6) 

- Mengevaluasi (Y.7) 
 

 

Motivasi (X1) 

    Indikator : 

- Kebutuhan Fisiologis 

(X1.1) 

- Kebutuhan Rasa Aman 

(X1.2) 

- Kebutuhan Sosial 

(X1.3) 

- Kebutuhan Harga Diri 

(X1.4) 

- Kebutuhan Aktualisasi 

Diri (X1.5) 
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 Teori yang menghubungkan antara variabel motivasi dan kinerja menurut  

Abraham Maslow dalam Wilson Bangun (2012:316) dengan teori hierarki 5 

kebutuhan. Teori yang menghubungkan antara variabel kemampuan terhadap kinerja 

dikemukakan oleh Mangkunegara (2001:67) yaitu dengan indikator kemampuan 

pengetahuan dan ketrampilan. Teori yang menghubungkan antara motivasi dan 

kemampuan berpengaruh terhadap kinerja Mangkunegara (2001:67) yaitu Human 

Performance = Ability + Motivation. 

 

D. HIPOTESIS PENELITIAN 

 Berlandaskan landasan teori yang dijelaskan sebelumnya Mangkunegara 

(2001:67) merumuskan bahwa Human Performance = Ability+Motivation atau 

Kinerja Seseorang = Kemampuan+Motivasi dan juga dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Wangsit Adi Winoto (2013) dengan hasil penelitian variabel motivasi 

lebih berpengaruh terhadap kinerja, maka dapat dikemukakan hipotesis sebagai 

berikut: 

1. Motivasi secara parsial diduga berpengaruh secara posistif dan signifikan 

terhadap kinerja guru pada SMKN 4 Malang. 

2. Kemampuan secara parsial diduga berpengaruh secara posistif dan signifikan 

terhadap kinerja guru pada SMKN 4 Malang. 

3. Motivasi dan kemampuan diduga berpengaruh secara posistif dan signifikan 

terhadap kinerja guru pada SMKN 4 Malang. 
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4. Diduga variabel motivasi lebih berpengaruh terhadap kinerja guru pada 

SMKN 4 Malang. 

 




