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ABSTRACT- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
Struktur Organisasi, tim kerja, dan motivasi, terhadap Kinerja.  

Penelitian di lakukan di PTM Sumatera Barat bulan Desember 
2016- Maret 2017. Sampel penelitian berjumlah 75 orang 

tenaga kependidikan. Teknik pengambilan sampel secara simple 
random sampling, menggunakan analisis jalur (path analisys). Hasil 

penelitian disimpulkan bahwa variasi yang terjadi pada kualitas 
variabel kinerja di pengaruhi secara langsung oleh kualitas 

variabel struktur organisasi dan variabel motivasi dan secara 
tidak langsung oleh variabel tim kerja. Implikasi kebijakannya 
adalah: 1)Perbaikan pola penyusunan Struktur organisasi dengan 

mempertimbangkan kebutuhan dalam rangkan meningkatkan 
motivasi dan kinerja. 2) Perbaikan cara menyusun tim kerja 

untuk melakukan pekerjaaan atau tugas sehingga akan 
memberikan keberhasilan dalam pencapaian tujuan pekerjaan, 

dan 3) Memberikan motivasi tenaga kependidikan untuk 
senantiasa meningkatkan kinerjanya agar lebih baik dan 

produktif 
Kata kunci: struktur organisasi, kerja tim, motivasi dan 

kinerja 
 

I. PENDAHULUAN 
Sebagai suatu organisasi yang bertanggungjawab 

terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi, tenaga 
kependidikan di PTM Sumatera Barat di tuntut untuk 

dapat bekerja secara efektif dan produktif sehingga 
mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas 
para dosennya. Oleh karena itu untuk mendukung 

efektifitas kerja organisasi, maka dibutuhkan kinerja 
tenaga kependidikan yang memiliki kehandalan dalam 
bekerja dan mampu memberikan pelayanan yang baik 

terhadap para dosen, mahasiswa dan masyarakat yang 
memiliki kepentingan dengan lembaga tersebut. 

Menurut Jason A. Colquitt, Jeffery A. Lepine, dan 

Michael J. Wesson: “Job performance is formally defined as 
the value of the set of employee behaviors that contribute, 
either positively or negatively, to organizational goal 

accomplishment. This definition of job performance includes 
behaviors that are within the control of employees, but it 
places a boundary on which behaviors are (and are not) 

relevant to job performance. Dapat dijelaskan bahwa Kinerja 
secara formal merupakan nilai dari perilaku karyawan 
yang memberikan kontribusi, baik positif maupun negatif, 

untuk pencapaian tujuan organisasi. Definisi kinerja 
meliputi perilaku yang berada dalam kontrol karyawan, 
tetapi menempatkan batas yang mana perilaku yang  

relevan dan tidak relevan dengan kinerja. Sedangkan 
James L. Gibson, et al., mengemukakan bahwa Kinerja 
dalam konteks pelaksanaan tugas adalah tingkat 
keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan kemampuan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. A. Poropat  
mengemukakan bahwa Dimensi kinerja yang merupakan 
Komponen kemampuan menjalankan tugas pokok, 

menjalankan tugas di luar tugas pokok, berkomunikasi 
secara tertulis, dan lisan serta menjalankan tugas 
manajemen atau administrasi terkait dengan kinerja 

tugas, sedangkan komponen kemauan berusaha, disiplin, 
dukungan terhadap kinerja teman dan kelompok dan 
kemampuan supervisi atau memimpin terkait dengan 

kinerja kontekstual.   
Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan antara 

kinerja perorangan (individual Performance) dengan kinerja 
organisasi (Organization Performance). Berdasarkan 

fenomena dilapangan, informasi yang diperoleh 
menyatakan bahwa tenaga kependidikan PTM di 
Sumatera Barat  di pengaruhi oleh struktur organisasi, 

tim kerja yang dibentuk untuk mengelola tugas serta 
motivasi pegawai yang masih rendah sehingga tidak 
memberikan hasil kinerja yang baik. Tenaga kependidikan 

yang berada pada bidang pendidikan dituntut mempunyai 
sikap yang responsif terhadap lingkungan, termasuk 
tuntutan untuk selalu meningkatkan kinerjanya dengan 

bekerja lebih cepat, tepat dan tanggap pada kebutuhan 
mahasiswa, dosen dan fakultas. Kinerja yang belum 
maksimal akan memungkinkan organisasi tidak berjalan 

secara efektif dan akan mengecewakan konsumen dalam 
hal ini adalah mahasiswa, oleh sebab itu pada umumnya 
mahasiswa sebagai konsistuennya menuntut untuk 

mendapatkan pelayanan yang baik dari organisasinya di 
mana mereka menuntut ilmu.  

Menurut Lookman  Buky Folami bahwa Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja aparatur meliputi penampilan 
hasil kerja pegawai baik secara kuantitas maupun kualitas. 
Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh 

kemampuan dan keahlian dalam bekerja, tetapi juga 
sangat dipengaruhi oleh semangat kerjanya (motivasi) 
serta struktur organisasi dan tim yang dibentuk untuk 
melakukan tugas atau pekerjaan. Ada beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja diantaranya faktor konteks 
yang mempengaruhi kinerja meliputi variabel struktur 
organisasi (sentralisasi, formalisasi, kompleksitas dan 

kekakuan organisasi), lingkungan kerja, ketidakpastian 
pekerjaan dan ketidakpastian lingkungan. AB Shane, 
Dawn Cadler, Jeans Francois Coget, James B Lau  

mengemukakan bahwa Faktor yang mempengaruhi 
perilaku dan kinerja organisasi yang dikelompokan ke 
dalam lima kategori, yaitu: konteks, menunjuk kepada 

ukuran, teknologi dan lingkungan organisasi. Tujuan, 
dalam mendefinisikan tujuan mempertimbangkan 
bagaimana organisasi menafsirkan lingkungan untuk 

mengembangkan misi, visi, sasaran, strategi, tujuan dan 
taktik. Proses transformasi, adalah proses konversi yang 
mengubah input menjadi output. Struktur, mengacu pada 

metode pengelompokkan karyawan bersama-sama ke 
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unit-unit kerja, departemen dari keseluruhan organisasi. 

Manusia, organisasi hanya memiliki anggota dengan 
beragam atribut mencakup pengetahuan, ketrampilan dan 
kemampuan serta gaya belajar dalam pemecahan masalah.  

Masalah yang sering dihadapi di antaranya kinerja dan 
motivasi kerja. Kedua faktor itu juga sangat berhubungan 
dengan penggunaan struktur organisasi, dan tim kerja. 
Hal inilah yang menjadi perhatian peneliti sehingga perlu 

dilakukan penelitian tentang pengaruh struktur 
organisasi, tim kerja, motivasi terhadap kinerja tenaga 
kependidikan di PTM Sumatera Barat. Berdasarkan 

masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya 
sebagai berikut: 1) Apakah struktur organisasi 
berpengaruh langsung terhadap kinerja?, 2) Apakah tim 

kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja?, 3) Apakah 
motivasi berpengaruh langsung terhadap kinerja? (4) 
Apakah struktur organisasi berpengaruh langsung 

terhadap motivasi? 5) Apakah tim kerja berpengaruh 
langsung terhadap motivasi? .  

Manfaat penelitian ini adalah: 1) Dapat dijadikan 

informasi, masukan bagi PTM Sumatera Barat dalam 
menyusun struktur organisasi dan pembentukan tim 
kerja. 2) Dapat dijadikan informasi, sebagai bahan 

masukan bagi PTM Sumatera Barat untuk menjadi bahan 
pertimbangan dalam memaksimalkan Tupoksi dari suatu 
organisasi yang ada di PTM Sumatera Barat, 3) Dapat 

dijadikan referensi bagi penyusunan struktur organisasi 
dan pembentukan tim untuk bekerja yang dapat 
meningkatkan kinerja aparatur dalam suatu organisasi.              

4) Dapat dijadikan informasi dan referensi yang relevan 
dibidang teori pendidikan yang bertalian dengan Struktur 
organisasi, timkerja dan motivasi terhadap kinerja.  

 

II. METODE PENELITIAN 
 Tujuan penelitian ini secara umum untuk 
mendapatkan data empirik, fakta, dan informasi yang 
sahih (valid) dan dapat dipercaya (reliable) mengenai: 1) 

Struktur Organisasi; 2) Tim kerja, 4) Motivasi, 5) Kinerja. 
Penelitian ini dilakukan di PTM Sumatera Barat dengan 
waktu penelitian selama 4 (empat) bulan yaitu Desember 

2016- Maret 2017. Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai 
dalam penelitian ini, maka  metode penelitian yang 
digunakan adalah metode kuantitatif dengan 

menggunakan path analisys. Dengan Variabel penelitian  
yaitu: variabel exogenous (variabel yang tidak ada 
penyebab) yaitu Struktur Organisasi (X1) dan Tim Kerja 

(X2), dan variabel endogenous (variabel yang disebabkan 
dan atau menyebabkan) yaitu Motivasi (X3) dan Kinerja 
(Y). Populasi dan sampel  penelitian adalah tenaga 

kependidikan yang ada di PTM Sumatera Barat. Sampling 
frame dalam penelitian ini berjumlah 113 orang pegawai. 
Prosedur pengambilan sampel menggunakan teknik 

sample random sampling. Sampel diambil secara acak 
sebanyak 75 orang tenaga kependidikan  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik 
penyebaran angket. Sebelum angket disebarkan, maka 

dilakukan uji validitas dan reliabiltas instrumen penelitian.  
Teknik analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis jalur (path analysis) untuk 

mengetahui adanya pengaruh antar variabel sesuai dengan 

metode kausal yang terbentuk. Adapun tahapan analisis 

jalur adalah sebagai berikut: 1) Analisis pendahuluan 
dengan menggunakan statistik diskriptif, yaitu 
mendiskripsikan data untuk masing-masing variabel 

secara parsial, statitik diskriptif yang di gunakan adalah 
rata-rata, modus (nilai yang sering muncul), median (nilai 
tengah), standar deviasi, variansi, frekuensi dan 
histogram; 2) Uji persyaratan analisis dengan 

menggunakan uji normalitas galat taksiran dengan rumus 
Lilliefors, uji signifikansi dan uji linearitas regresi dengan 
ANAVA; 3) Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan 

analisis uji signifikansi – t.  
     

III. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN  
Untuk memaparkan beberapa data statistik deskriptif 

dari variabel-variabel yang diukur dalam penelitian ini, 
meliputi ukuran pemusatan data yang mencakup nilai 
rata-rata hitung, modus, dan median, sedangkan ukuran 

penyebaran data terdiri dari range, atau jangkauan dan 
standar deviasi data.  
Tabel 1.  Rangkuman Statistik data dasar Penelitian. 

Tendensi 

Sentral 

X1-

Struktur 

Organisasi 

X2-Tim 

Kerja 

X3-

Motivasi 

Y-

Kinerja 

N 75 75 75 75 

Mean 98,12 95,31 96,57 101,81 

Median 98,00 94,00 96,00 102,00 

Mode 93,00 89,00 85,00 92,00 

Std. Deviation 9,39 8,91 10,34 9,43 

Variance 88,350 79,38 106,92 88,99 

Range 42,00 41,00 40,00 36,00 

Minimum 81,00 75,00 77,00 84,00 

Maximum 123,00 116,00 117,00 120,00 

Sum 7359 7148 7243 7636 

k (Jml kelas 

interval) = 1 + 

3,3 log n 

5,13 7,23 7,23 7,23 

Dibulatkan 5 8 8  

Rentang Kelas 36 41 41  

Di bulatkan 8 6 6  

 

A. Pengujian Persyaratan Analisis 
Uji Normalitas 

Pengujian persyaratan yang pertama dilakukan 

adalah uji normalitas galat taksiran. Uji persyaratan 
normalitas ini dilakukan terhadap  (Y atas X1, Y atas X2, 
Y atas X3, X3 atas X1, dan X3 atas X2). dengan 

menggunakan rumus lilliefors.  
Tabel  2.  Rangkuman hasil uji normalitas data 

dilakukan untuk galat taksiran  
Galat 

Taksiran 
Lo 

Lt α 

(0,05) 
Kesimpulan Keterangan 

Y atas X1 0,065 0,079 
Ho 

diterima 
Normal 

Y atas X2 0,069 0,079 
Ho 

diterima 
Normal 

Y atas X3 0,066 0,079 
Ho 

diterima 
Normal 

X2 atas 

X1 
0,039 0,079 

Ho 

diterima 
Normal 

X3 atas 

X2 
0,060 0,079 

Ho 

diterima 
Normal 

X3 atas 

X1 
0,038 0,079 

Ho 

diterima 
Normal 
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1. Pengujian Siginifikansi dan linearitas Model 

Regresi 
Tabel 3.  Rangkuman hasil uji linearitas dan uji signifikansi 
 

l 

ANAVA terhadap model ini seperti pada tabel diatas, 

diperoleh bahwa Fhitung regresi = 13,855 > Ftabel (α = 0,05) 
= 3,972. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa 

model dugaan regresi tersebut adalah sangat siginifikan. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaruh 
Struktur Organisasi (X1) terhadap Kinerja (Y) adalah 

sangat signifikan dan linear. Dari hasil perhitungan 
diperoleh koefisien korelasi sebesar   r1Y = 0,25 bahwa 
thitung = 3,72 lebih besar  dari pada ttabel = 1,99.  
  

II. Pengujian Persyaratan Analisis 
Uji Normalitas 

Pengujian persyaratan yang pertama dilakukan 

adalah uji normalitas galat taksiran. Uji persyaratan 
normalitas ini dilakukan terhadap  (Y atas X1, Y atas X2, 
Y atas X3, X3 atas X1, dan X3 atas X2). dengan 

menggunakan rumus lilliefors.  
Tabel  4.  Rangkuman hasil uji normalitas data 

dilakukan untuk galat taksiran  
Galat 

Taksiran 
Lo 

Lt α 

(0,05) 
Kesimpulan Keterangan 

Y atas X1 0,065 0,079 
Ho 

diterima 
Normal 

Y atas X2 0,069 0,079 
Ho 

diterima 
Normal 

Y atas X3 0,066 0,079 
Ho 

diterima 
Normal 

X2 atas 

X1 
0,039 0,079 

Ho 

diterima 
Normal 

X3 atas 

X2 
0,060 0,079 

Ho 

diterima 
Normal 

X3 atas 

X1 
0,038 0,079 

Ho 

diterima 
Normal 

 
 
 

2. Pengujian Siginifikansi dan linearitas Model 
Regresi 

Tabel 5.  Rangkuman hasil uji linearitas dan uji signifikansi 

Hasil ANAVA terhadap model ini seperti pada tabel 

diatas, diperoleh bahwa Fhitung regresi = 13,855 > Ftabel (α 
= 0,05) = 3,972. Dengan demikian dapat dikemukakan 

bahwa model dugaan regresi tersebut adalah sangat 

siginifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
pengaruh Struktur Organisasi (X1) terhadap Kinerja (Y) 
adalah sangat signifikan dan linear. Dari hasil perhitungan 

diperoleh koefisien korelasi sebesar   r1Y = 0,25 bahwa 
thitung = 3,72 lebih besar  daripada ttabel = 1,99 pada derajat 

kebebasan 74 baik taraf nyata  α = 0,05 walaupun thitung 
lebih kecil jika dibandingkan taraf nyata α = 0,01 (ttabel = 
2,64), hal ini berarti bahwa hubungan antara struktur 
organisasi (X1) dengan motivasi (X3) adalah signifikan. 

Hasil ANAVA terhadap model ini seperti pada tabel 

diatas, diperoleh bahwa Fhitung regresi = 9,625 > Ftabel (α = 
0,05) = 3,972. Dengan demikian dapat dikemukakan 
bahwa model dugaan regresi tersebut adalah sangat 
siginifikan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

pengaruh tim kerja (X2) terhadap motivasi (X3) adalah 
sangat signifikan dan linear. Dari hasil perhitungan 
diperoleh koefisien korelasi sebesar r23 = 0,58, bahwa 

thitung = 3,10 lebih besar  daripada ttabel = 1,99 pada 
derajat kebebasan 74 baik taraf nyata α = 0,05 maupun 

taraf nyata α = 0,01 (ttabel = 2,64) hal ini berarti bahwa 
hubungan antara tim kerja (X2) dengan motivasi (X3) 
adalah sangat signifikan. 

 
III. Pengujian jalur   

Jalur p31 memiliki thitung = 2,20 lebih besar dari pada 

ttabel = 1,99 pada derajat kebebasan 74 dan taraf nyata α 
= 0,05. Sedangkan dengan p32 thitung = 2,40 lebih besar 
dari pada ttabel = 1,99 pada derajat kebebasan 74 dan taraf 

nyata α = 0,05 dan ttabel = 2,64 pada derajat kebebasan 74 

pada taraf nyata α = 0,01. Berdasar-kan perhitungan 
tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur dari X1 menuju 
X3 terdapat jalur, begitupula pada perhitungan untuk X2 
menuju X3 terdapat jalur. Hasil perhitungan pada pY1 

thitung = 2,41 lebih  besar dari pada ttabel = 1,99 pada 
derajat kebebasan 74 dan taraf nyata α = 0,05 dan ttabel = 

2,64 pada derajat kebebasan 74 pada taraf nyata α = 0,01. 
Berdasarkan perhitungan tersebut dapat disimpulkan 
bahwa jalur pY1 terdapat jalur. Sedangkan perhitungan 

untuk pY2 thitung = 0,81 lebih  kecil dari pada  ttabel = 1,99 
pada derajat kebebasan 74 dan taraf nyata α = 0,05 dan 

ttabel = 2,64 pada derajat kebebasan 74 pada taraf nyata α 
= 0,01. Hasil menunjukkan bahwa X2 menuju Y tidak 
terdapat jalur.  

Pada perhitungan pY3 thitung = 5,17 lebih  besar dari 
pada  ttabel = 1,99 pada derajat kebebasan 74 dan taraf 

nyata α = 0,05 dan ttabel = 2,64 pada derajat kebebasan 74 
pada taraf nyata α = 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa 
terdapat jalur dari X3 menuju Y. Namun untuk jalur pY2 
tidak terbukti. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian 

jalur (jalur mengalami trimming), dengan menghilangkan 
jalur pY2. Kefisien jalur perlu disesuaikan dengan 
menghilangkan jalur (trimming) karena pada jalur pY2 tidak 

terbukti terdapat jalur yang signifikan.  
Tabel 4.   Koefisien Jalur Model Struktur Penelitian  yang 

Modifikasi 

Jalur 
Koefisien 

Jalur 
thitung 

ttabel 

α = 0,05 α = 0,01 

pY1 0,24 2,41* 1,99 2,64 

pY3 0,50 5,17** 1,99 2,64 

p31 0,25 2,20* 1,99 2,64 

Regresi 

Pengujian Liearitas Pengujian Signifikansi 

Fhitung 
Ftabel 

(0,05) 
Hasil Fhitung 

Ftabel 

(0,05) 
Hasil 

Y atas X1 13.855 3,972 Linear 3.72 1,99 Signifikan 

Y atas X2 7,719 3,972 Linear 2,78 1,99 Signifikan 

Y atas X3 37,175 3,972 Linear 6,09 1,99 Signifikan 

X3 atas 

X1 
8,682 3,972 Linear 2,95 1,99 Signifikan 

X3 atas 

X2 
9,625 3,972 Linear 3,10 1,99 Signifikan 

Regresi 

Pengujian Liearitas Pengujian Signifikansi 

Fhitung 
Ftabel 

(0,05) 
Hasil Fhitung 

Ftabel 

(0,05) 
Hasil 

Y atas X1 13.855 3,972 Linear 3.72 1,99 Signifikan 

Y atas X2 7,719 3,972 Linear 2,78 1,99 Signifikan 

Y atas X3 37,175 3,972 Linear 6,09 1,99 Signifikan 

X3 atas 

X1 
8,682 3,972 Linear 2,95 1,99 Signifikan 

X3 atas 

X2 
9,625 3,972 Linear 3,10 1,99 Signifikan 
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p32 0,27 2,40* 1,99 2,64 

** = Sangat Signifikan; * = Signifikan 
ns = Non signifikan 

Berdasarkan perhitungan diper-oleh koefisien jalur 
awal untuk model empirik penelitian yang di modifikasi 
adalah sebagai berikut: 

   
Gambar 1.   Model Empirik Hubungan Strukutral 
Antarvariabel Berdasarkan hasil perhi-tungan Analisis Jalur di      

modifikasi. 

 
B. Pengujian Hipotesis 

Hipotesis pertama:  
Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur pY1 = 0,24 

dengan nilai thitung = 2,41, sedangkan ttabel = 1,99 (α = 

0,05) dan ttabel = 2,64 (α = 0,01), karena thitung > ttabel (α 
= 0,05),  maka Ho ditolak, yang berarti bahwa struktur 
organisasi (X1) berpengaruh positif secara langsung 

terhadap kinerja (Y). 
Hipotesis kedua:  

Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur pY2 = 0,08 

dengan nilai thitung = 0,81, sedangkan ttabel = 1,99 (α = 

0,05) dan ttabel = 2,64 (α = 0,01), karena thitung < ttabel (α 
= 0,05),  maka Ho diterima, yang berarti bahwa tim kerja 
(X2) tidak berpengaruh positif secara langsung terhadap 
kinerja (Y). 
Hipotesis ketiga: 

Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur pY3 = 0,50 

dengan nilai thitung = 5,17, sedangkan ttabel = 1,99 (α = 
0,05) dan ttabel = 4,94 (α = 0,01), karena thitung > ttabel (α = 
0,05),  maka Ho ditolak, yang berarti bahwa motivasi (X3) 
berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja (Y). 

Hipotesis Keempat: 
Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur p31 = 0,25 

dengan nilai thitung = 2,20 sedangkan ttabel = 1,99 (α = 0,05) 
dan ttabel = 2,64 (α = 0,01), karena thitung > ttabel (α = 
0,05),  maka Ho ditolak, yang berarti bahwa struktur 

organisasi (X1) berpengaruh positif secara langsung 
terhadap motivasi (X3). 
Hipotesis kelima: 

Hasil perhitungan diperoleh koefisien jalur p32 = 0,27 
dengan nilai thitung = 2,40, sedangkan ttabel = 1,99 (α = 

0,05) dan ttabel = 2,64 (α = 0,01), karena thitung > ttabel (α 
= 0,05),  maka Ho ditolak, yang berarti bahwa tim kerja 
(X2) berpengaruh positif secara langsung terhadap 

motivasi (X3). 
 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis 
menunjukkan bahwa tujuh hipotesis yang diajukan dalam 
penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang tidak terbukti, 

yaitu Struktur Organisasi ternyata tidak berpengaruh 
langsung dengan motivasi, struktur organisasi juga tidak 
bepengaruh langsung dengan kinerja melalui motivasi, dan 

tim kerja tidak berpengaruh langsung dengan kinerja. 

Hasil analisis dan pengujian hipotesis ini juga mengandung 
makna bahwa secara umum tenaga pendidik PTM di 
Sumatera Barat terdapat pengaruh langsung: (1) Struktur 

Organisasi terhadap Kinerja; (2) Tim Kerja terhadap 
Motivasi; (3) motivasi terhadap kinerja. Selain itu 
terdapat pengaruh tidak langsung sebagai berikut: (1) Tim 
kerja terhadap Kinerja melalui Motivasi; (2) Struktur 

Organisasi terhadap Kinerja melalui Motivasi. 

IV. KESIMPULAN  

Kesimpulan penelitian sebagai berikut: 1) Struktur 

organisasi berpengaruh positif secara langsung terhadap 
Kinerja, artinya struktur organisasi yang baik dapat 
memberikan keberhasilan yang tinggi untuk meningkatkan 

kinerja tenaga kependidikan. 2) Tim kerja tidak 
berpengaruh positif secara langsung terhadap kinerja, 
artinya bahwa tidak dapat melakukan pekerjaan dengan 

baik sehingga tidak memberikan keberhasilan kinerja 
secara langsung karena di sebabkan tim tidak memahami 
rancangan pekerjaan, komposisi tim, pengaruh 

karakteristik lain, 3) Motivasi berpengaruh positif secara 
langsung terhadap kinerja, artinya dengan memiliki 
motivasi dan dorongan yang tinggi dapat menyebabkan 

meningkatkan kinerja, 4) Struktur organisasi berpengaruh 
positif secara langsung terhadap motivasi, artinya 
struktur organisasi dapat memberikan dorongan pegawai 

untuk meningkatkan kinerja, 5) Tim kerja berpengaruh 
positif secara langsung terhadap motivasi,  artinya tim 
kerja Tim akan saling bergantung karena akan lebih baik 

bekerja secara bersama-sama daripada terpisah, 
ketergantungan terhadap tugas yang dilakukan secara 
bersama-sama cenderung akan meningkatkan motivasi 
dan kepuasaan,  

Berdasarkan temuan tersebut di atas, dapat 
disimpulkan bahwa variasi yang terjadi pada kualitas 
variabel kinerja di pengaruhi secara langsung oleh kualitas 

variabel struktur organisasi dan variabel motivasi 
sedangkan tim kerja terhadap kinerja melalui motivasi.. 
Oleh karena itu apabila ingin mengoptimalkan variasi 

pada kinerja faktor struktur organisasi, tim kerja dan 
motivasi dapat di kembangkan. Demikian pula dengan 
variasi untuk terjadi pada variabel motivasi dan kinerja 

sehingga untuk memaksimalkan variasi motivasi faktor-
faktor yang berhubungan dengan kualitas variabel tim 
kerja perlu di kembangkan. 

 
Saran 

Berdasarkan temuan dan kesimpulan hasil penelitian 

yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam upaya 
peningkatan kinerja, khususnya kinerja tenaga 
kependidikan PTM Sumatera Barat: 1) Pembenahan 

dalam Struktur organisasi di PTM Sumatera Barat, agar 
kinerja dapat meningkat. 2) Diharapkan dalam 
penyusunan struktur organisasi mempertimbangkan 

sesuai dengan kondisi kebutuhan yang diperlukan untuk 
tugas pokok dan fungsi organisasi.  3) Dalam membentuk 
tim kerja untuk melakukan pekerjaan atau tugas 
diharapkan mempertimbangkan karakteristik dari 

pekerjaan yang akan dilakukan sehingga kinerja tenaga 
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pendidik menjadi lebih meningkat; 4) Kepada tenaga 

kependidikan senantiasa melakukan upaya-upaya yang 
dapat meningkatkan motivasi dan kinerjanya, agar tujuan 
organisasi dapat di capai dengan baik.  
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