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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : 1) pengaruh konsep diri 
guru terhadap kinerja guru SMK Negeri 3 Padang, 2) pengaruh  kebutuhan 
berprestasi terhadap kinerja guru SMK Negeri 3 Padang, 3) pengaruh konsep diri 
guru dan kebutuhan berprestasi guru secara bersama-sama terhadap kinerja guru 
SMK Negeri 3 Padang. 

Jenis penelitian ini adalah explanatory research. Penelitian ini dilakukan 
pada SMK Negeri 3 Padang dengan objek penelitian adalah semua guru yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada SMK Negeri 3 Padang. Populasi 
dalam penelitian ini adalah semua guru SMK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) pada SMK Negeri 3 Padang pada tahun pembelajaran 2010/2011 yang 
berjumlah 49 orang. Penetapan guru yang berstatus PNS sebagai populasi 
didasarkan pada pertimbangan bahwa PNS diasumsikan akan menjalankan tugas 
tugasnya sebagai suatu kewajiban dan tanggung jawab yang digariskan undang-
undang yang berlaku. Teknik penentuan besarnya sampel untuk anggota dalam 
penelitian ini menggunakan rumus Slovin. Jadi banyaknya sampel pada penelitian 
ini adalah 44 orang guru di SMK 3 Negeri Padang. Analisis data dilakukan 
dengan 2 cara yaitu analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan 
analisis regresi linear berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ; 1) Konsep diri  guru 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri 3 Padang. 
Semakin baik konsep diri guru dalam melaksanakan tugas yaitu berupa konsep 
diri akademik, fisik, sosial, pribadi dan moral maka semakin tinggi kinerja guru 
dalam melaksanakan tugas pada SMK 3 Padang. 2) Kebutuhan  Berprestasi guru  
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri 3 Padang. 
Semakin tinggi tingkat kebutuhan berprestasi pada diri guru dalam bekerja maka 
semakin tinggi pula kinerja guru dalam melaksanakan tugas pada SMK Negeri 3 
Padang. 3) Konsep diri dan kebutuhan berprestasi secara bersama-sama 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja guru SMK Negeri 3 Padang. 
Semakin baik konsep diri guru dalam melaksanakan tugas yaitu berupa konsep 
diri akademik, fisik, sosial, pribadi dan moral dan semakin tinggi tingkat 
kebutuhan berprestasi pada diri guru dalam bekerja maka semakin tinggi pula 
kinerja guru dalam melaksanakan tugas pada SMK 3 Padang.  
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