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ABSTRAK 

Mediasti Ikhwatin (1138020140): Pengaruh Lingkungan Kerja dan 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai MI 

Attaqwa 18, SMP Attaqwa 02 dan SMK Attaqwa 01 Bekasi) 

Pendidikan merupakan peran yang sangat penting dalam perkembangan 

dan kelangsungan hidup bangsa. Pengelolaan atau manajemen tenaga 

kependidikan bertujuan untuk memberdayagunakan tenaga kependidikan secara 

efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap dalam kondisi 

yang menyenangkan. Untuk meraih mutu pendidikan yang baik sangat 

dipengaruhi oleh bagaimana kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya sehingga 

kinerja guru menjadi tuntutan penting untuk mencapai keberhasilan pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai. Dimana 

variabel independen adalah Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja. Sedangkan 

untuk variabel dependent adalah Kinerja Pegawai. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif yaitu hasil penelitian yang 

kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya. Sampel penelitian 

ini sebanyak 60 responden diambil dari jumlah populasi. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja dan variabel terikat 

adalah Kinerja Pegawai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi, uji 

validitas, uji reliabilitas, matriks korelasi, analisis regresi linear berganda, uji t, uji 

F, dan koefisien determinasi (R Square). 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear beganda. 

Berdasarkan hasil analisis data, secara parsial Lingkungan Kerja dan Kepuasan 

Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Kinerja Pegawai. 

Diketahui dari hasil koefisien regresi Lingkungan Kerja sebesar 0,214 dengan 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2,735 > 1,672 dan tingkat signifikansi sebesar  0,008 (0,008 

< 0,05). Kemudian diketahui dari hasil koefisien regresi Kepuasan Kerja sebesar 

0,373 dengan 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 5,642 > 1,672 dan tingkat signifikansi sebesar 

0,000 (0,000 < 0,05). Berdasarkan uji simultan, diketahui nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  

yaitu sebesar 50,560 > 3,16 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil perhitungan 

Analysis Path (Koefisien Determinasi) menghasilkan R Square sebesar 0.640 atau 

sebesar 64,0%. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh 

variabel independen yaitu Lingkungan Kerja dan Kepuasan Kerja, dan variabel 

dependen Kinerja Pegawai sebesar 64%. Sedangkan sisanya 36% dipengaruhi 

atau dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian. 
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