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ABSTRAK 

Adanya fenomena mengenai penurunan kinerja guru dan tenaga kependidikan 

yang disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan para guru dan tenaga kependidikan 

baik kedisiplinan dari segi waktu maupun pekerjaan itu sendiri. Hal ini dapat terlihat 

dari guru dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan tugas, yang mengajar 

saja tapi fungsi mendidiknya berkurang, absen yang kurang memadai, serta 

keterlambatan dalam kedatangan di sekolah . Hal tersebut menunjukkan bahwa 

tingkat kepuasan guru dalam menjalankan tugasnya belum optimal. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Disiplin 

Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan Di SMP 

Negeri 1 Banyusari. 

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode yang digunakan 

adalah metode deskriptif verifikatif. metode deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran 

ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuannya untuk membuat 

deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat-sifat secara hubungan antar fenomena yang diteliti. 

Hasil penelitian menunjukan pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja dengan 

menunjukan nilai t������ >  t��	
� (2,423>1.668), Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

kinerja menujukan nilai t������ >  t��	
� (2,074>1.668). Dan berdasarkan signifikansi 

pada uji t untuk Disiplin Kerja  kurang dari 0,05 (0,018 <  0,05) dan signifikansi uji t 

untuk Kepuasan kerja  kurang dari 0,05 (0,042 <  0,05). Artinya Disiplin kerja dan 

kepuasan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja Guru dan 

Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Banyusari Karawang. Sedangkan hasil F������ 

lebih besar dari F��	
� (5,981>3,14), maka Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya 

bahwa Disiplin Kerja dan kepuasan Kerja secara simultan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja Guru dan Tenaga Kependidikan di SMP Negeri 1 

Banyusari. Sedangkan secara simultan Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja secara 

bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja dengan memiliki pengaruh sebesar 

60,5% sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh faktor lain. 
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