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SARI 
 

Nur Qosim. 2008. Pengaruh Kompetensi Guru, Status Sosial Ekonomi, Sikap 
dan Minat Terhadap Perilaku Profesional Guru di SMA / MA Se- 
Kabupaten Demak. Tesis. Program Studi Pendidikan IPS PPS, 
Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing  I. 
Prof. Dr. Ph. Dewanto, M.Pd,   II. Prof.. Soedarno W., Ph.D. 

 
Kata Kunci : Kompetensi guru, Status Sosial Ekonomi, Sikap, Minat, 
Perilaku Profesionalisme guru. 
 

Penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui pengaruh kompetensi guru dan 

status sosial ekonomi, sikap dan minat terhaap perilaku profesionalisme guru 

SMA/MA se Kabupaten Demak. Populasi penelitian ini adalah 1.871 guru yang 

tersebar di 76 SMA/MA se Kabupaten Demak. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah standard error sampling. Proporsional sampling. Dari 

pengacakan tersebut diperoleh sampel sebanyak 250 responden. Data 

dikumpulkan melalui angket langsung yang dijawab oleh para guru. Berdasarkan 

uji signifikansi pengaruh variabel kompetensi guru terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 702,509 dengan 

signifikansi 0,000 sehingga variabel kompetensi guru secara signifikan 

berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Sementara itu kekuatan hubungan antara kedua variabel tersebut dinyatakan 

dalam koefisien korelasi (r) 0,860 dengan p = 0,000. Berdasarkan uji signifikansi 

pengaruh variabel status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 51,151 dengan signifikansi 

0,000 sehingga variabel status sosial ekonomi secara signifikan berpengaruh 

terhadap perilaku profesional guru. Kekuatan hubungan antara status sosial 

ekonomi terhadap perilaku profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,414 dengan p = 0,000. Berdasarkan uji 

signifikansi pengaruh variabel sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 700,559 dengan signifikansi 

0,000 sehingga variabel sikap secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku 

profesional guru. Kekuatan hubungan antara sikap terhadap perilaku profesional 

guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 



 vii

0,859 dengan p = 0,000. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel minat 

terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh 

nilai F hitung 682,221 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel minat secara 

signifikan berpengaruh terhadap perilaku profesional guru. Kekuatan hubungan 

antara minat terhadap perilaku profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,856 dengan p = 0,000. 

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan: (1) untuk meningkatkan 

kinerja guru maka seyogyanya selalu melibatkan secara aktif para guru dengan 

kegiatan yang mendukung proses belajar mengajar, agar terjadi peningkatan mutu 

pendidikan dan didapatkan anak didik yang pandai dan prosentase kelulusan yang 

tinggi; (2) Dalam melibatkan para guru hendaknya para kepala sekolah juga harus 

memperhatikan kompetensi, status sosial ekonomi berupa kompensasi yang dapat 

diberikan kepada guru yang bersangkutan agar semangat kerjanya selalu tinggi 

sehingga didapatkan hasil kerja yang bagus; (3) Terlepas adanya kompetensi atau 

tidak, seorang guru adalah seorang pendidik, dalam hal ini tanggung jawab moral 

sebagai seorang pendidikan sangat dipertaruhkan, karena jika anak didik yang 

dihasilkan dari produk sekolah tidaklah berkualitas maka masa depan bangsa akan 

ikut hancur dikarenakan guru tidak profesional dalam mengajar. 
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ABSTRACT 
 

Nur Qosim. 2008. The effect of teacher competency, Economy Social Status, 
Attitude and Interest to Behavior of Teacher Professionalisme in SMA 
/ MA of Demak Regency. Tesis. IPS PPS Educational Program, Post 
Graduate Program of Semarang State University. Supervisor: I. Prof. 
Dr. Ph. Dewanto, M.Pd,   II. Prof.. Soedarno W., Ph.D. 

 
Key words : Teacher Competency, Economy Social Status, Attitude, Interest, 
Behavior of Teacher Professionalisme. 
 

This study is intended to the effect of teacher competency, Economy 

Social Status, Attitude and Interest to Behavior of Teacher Professionalisme in 

SMA / MA of Demak Regency. The population consists of 1,871 teachers of 76 

SMA/MA of Demak Regency. The sample consisted of 250 respondents, selected 

by the use of a proportional random sampling technique. The data are gathered by 

the use of questionnaires directly answered by teachers. 

Based on the signification of regression test of variable of teacher 

competency to behavior of teacher professionalisme in SMA/MA of Demak 

Regency is showed the value of F estimation 702.509 with probability 0.000, 

hence, there is signifficant effect of teacher competency variable to behavior of 

teacher professionalisme in SMA/MA of Demak Regency. While, the strenght of 

correlation between the both variable is showed in correlation coefficient (r) 0.860 

with p=0.000. Based on the signification of regression test of variable of economy 

social status to behavior of teacher professionalisme in SMA/MA of Demak 

Regency is showed the value of F estimation 51.151 with probability 0.000, 

hence, there is signifficant effect of economy social status  variable to behavior of 

teacher professionalisme in SMA/MA of Demak Regency. The strenght of 

correlation between the both variable is showed in correlation coefficient (r) 0.414 

with p=0.000. Based on the signification of regression test of attitude variable to 

behavior of teacher professionalisme in SMA/MA of Demak Regency is showed 

the value of F estimation 700.559 with probability 0.000, hence, there is 

signifficant effect of attitude variable to behavior of teacher professionalisme in 

SMA/MA of Demak Regency. The strenght of correlation between the both 

variable is showed in correlation coefficient (r) 0.859 with p=0.000. Based on the 
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signification of regression test of interest variable to behavior of teacher 

professionalisme in SMA/MA of Demak Regency is showed the value of F 

estimation 682.221 with probability 0.000, hence, there is signifficant effect of 

interest variable to behavior of teacher professionalisme in SMA/MA of Demak 

Regency.The strenght of correlation between the both variable is showed in 

correlation coefficient (r) 0.856 with p=0.000. 

Based on the conclussion is recomended : (1) to improve the teachers’ 

performance, they should always be involved in any activities that support 

teaching and learning process so that the quality of education in their schools is 

improved, the students obtain high achievement, and the rate of graduation is 

high; (2) when involving teachers to some activities, school principals should 

consider the teacher competency, economy social status with compensation for the 

teachers to encourage their performance enthusiasm, so it is got the good work 

result; (3) with or without competency, the teachers are educator, on this matter 

the moral responsibility as a educator is at stake because if the graduates are not 

qualified, it could damage the future of the country 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1. Latar Belakang 

Menurut Dictionary of educatioan disebutkan bahwa ada empat 

kriteria sebuah pekerjaan guru dapat dikatakan telah mencapai tingkatan 

profesional, yaitu : 

1. Memiliki latar belakang pendidikan akademi sebagai calon guru.  

Dengan demikian para guru memiliki sikap dan perilaku yang sesuai 

dengan kriteria normatif seorang guru. 

2. Memiliki ketrampilan administrasi, berpengalaman yang positif dan 

sukses dalam tugas. 

3. Memiliki tingkat/pengakuan sebagai guru profesional oleh kelompok 

profesi profesi guru independen (PGRI atau lembaga sertifikasi guru). 

4. Memiliki status pengakuan sebagai guru profesional dari kelompok 

profesi-profesi yang lain (Good,1973: 441). 

Memiliki latar belakang pendidikan akademi sebagai calon guru 

sehingga memiliki sikap, perilaku yang sesuai dengan kriteria normatif 

seorang guru sangat mutlak dimiliki oleh guru sebagai syarat utama 

pengakuan guru profesional. Hal inilah yang membedakan antara profesi 

guru dengan sekedar praktisi pendidikan. Pekerjaan mengajar dan mendidik 

mungkin dapat dilakukan oleh semua orang meskipun bukan seorang guru, 

tetapi mereka belum tentu disebut sebagai guru profesional, sebab mereka 

tidak memiliki latar belakang pendidikan guru. Dengan pendidikan guru 
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seorang pendidik memiliki berbagai kompetensi dalam berbagai hal tentang 

dunia pengajaran dan pendidikan mulai dari kemampuan kognetif, afektif, 

dan psikomotorik. 

Dengan pendidikan guru pula seorang pendidik memiliki pandangan-

pandangan yang ideal mengenai profesi guru, seperti dikemukakan  oleh 

Sudarminta (1990) dalam Anwar (2004: 62), yaitu guru yang (1) sadar dan 

tanggap terhadap perubahan, (2) berkualifikasi profesional, (3) rasional, 

demokratis dan berwawasan nasional, (4) bermoral tinggi, beriman. 

Pada masa sekarang guru perlu melakukan beberapa usaha dalam 

membangun kompetensi. Pertama, guru harus memiliki rasa tidak puas 

dengan keadaan atau dengan apa yang telah diperoleh, terutama sekali dalam 

bidang usaha mengajar. Kedua, guru harus dapat memahami anak sebagai 

pribadi yang unik, yang satu sama lain memiliki kekuatan dan 

kecerdasannya masing-masing. Ketiga, sebagai guru dituntut untuk menjadi 

pribadi yang fleksibel dan terbuka. Fleksibel menghadapi situasi yang selalu 

maju dalam dunia pendidikan. Keempat, guru harus merasa terpanggil untuk 

menekuni profesinya sebagai guru (Listiyono, 2004). 

Standar kompetensi yang diperlukan seorang guru dalam 

menjalankan pekerjaannya mengharuskan guru untuk menguasai kurikulum, 

menguasai materi pelajaran, memahami kebijakan-kebijakan pendidikan, 

pemahaman pada karakteristik dan isi bahan pembelajaran, menguasai 

konsepnya, memahami konteks ilmu tersebut dengan masyarakat dan 

lingkungan, memahami bagaimana dampak dan relasi ilmu tersebut dalam 
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kehidupan masyarakat dan dengan ilmu yang lain (Suparno, 2004: 51). 

Kompetensi bidang pembelajaran, meliputi penguasaan teknik pengelolaan 

kelas dan metode mengajar. Kompetensi bidang pendidikan nilai dan 

bimbingan mencakup aktualisasi diri, kepribadian yang utuh, berbudi luhur, 

jujur, dewasa, beriman, bermoral, peka, objektif, luwes, berwawasan luas, 

berpikir kreatif, kritis, refletif, mau belajar sepanjang hayat, dan Kompetensi 

bidang hubungan dan pelayanan/pengabdian masyarakat. Dapat 

berkomunikasi dengan orang lain, mampu menyelesaikan masalah, dan 

mengabdi pada kepentingan masyarakat (Purwanto, 1998). 

Mengacu pada Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas profesionalnya. Semua guru harus mempunyai 

kompetensi dasar yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi (UU No 14 Tahun 2005).   

Pekerjaan seorang guru merupakan tugas yang cukup berat dan 

mengharuskan persiapan yang matang, oleh karena itu seorang guru yang 

profesional pasti memiliki persiapan administrasif dalam pembelajaran. 

Tanpa persiapan yang baik seorang guru mustahil akan menjalankan 

tugasnya dengan baik. Kelengkapan administrasi menunjukkan kematangan 

seorang guru dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini menunjukkan seorang 
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guru memiliki visi, misi, tujuan sasaran dan target yang jelas pekerjaanya 

dan yang juga penting adalah memiliki alokasi waktu yang jelas.  

Aspek-aspek dalam perencanaan pembelajaran dikemukakan oleh 

Winarno (2003: 2-3) yakni mencakup penjabaran isi yang tertuang dalam 

dalam buku pedoman khusus penyusunan silabus, penyesuaian pendekatan 

dan metode, penggunaan sarana dalam proses belajar mengajar dan alokasi 

waktu. Secara administrasi kesemuanya itu diwujudkan dalam bentuk  

Program Tahunan (Prota), Program Semester (Promes), Silabus 

Pembelajaran dan Rencana Pembelajaran (RPP). 

Sekarang ini pengakuan terhadap profesionalitas guru dianggap 

sebagai isu yang sangat penting. Isu tersebut timbul disamping disebabkan 

adanya tuntutan para guru terhadap tingkat kesejahtraan mereka, juga 

disebabkan oleh realita mutu pendidikan yang masih rendah yang salah satu 

faktor penyebabnya adalah rendahnya kualitas guru atau sedikitnya jumlah 

guru yang profesional. Oleh karena itu sekarang ini Pemerintah R.I. 

berdasarkan Permendiknas Nomor 18 Tahun 2007 berusaha memberi 

sertifikasi terhadap para guru yang telah dianggap profesional melalui Uji 

Sertifikasi dalam bentuk penilaian portopolio yang merupakan pengakuan 

atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap 

kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen 

penilaian portofolio mencakup (1) Kualifikasi akademik, (2) Pendidikan dan 

pelatihan, (3) Pengalaman mengajar, (4) Perencanaan dan Pelaksanaan 

pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) Prestasi akademik, 
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(7) karya pengembangan profesi, (8) Keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) 

Pengalaman Organisasi di bidang kependidikan dan sosial dan, (10) 

Penghargaan yang relevan dalam bidang pendidikan. (Depdiknas, 2007:3). 

Adapun uji sertifikasi guru yang profesional untuk wilayah Jateng 

khususnya Kabupaten Demak dilakukan di Rayon 12 yaitu di Universitas 

Negeri Semarang. Penilaian dari atasan dan Pengawas pada portofolio 

diantaranya dilakukan dengan uji kompetensi yang meliputi : (1) 

Kompetensi pedagogik: kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, 

meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. (2) Kompetensi 

kepribadian: (kemampuan personal yang mencerminkan) kepribadian yang 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia. (3) Kompetensi profesional: kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan 

dalam Standar Nasional Pendidikan, dan (4) Kompetensi sosial: kemampuan 

guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, 

sejawat pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar (Kumaidi, 1998) 

Akhirnya pengakuan terpenting terhadap guru profesional tidak 

hanya datang dari dalam kelompok guru itu sendiri, tetapi  dari masyarakat 

terutama oleh kelompok organisasi profesi yang lain. Sebab dengan 
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demikian profesi guru akan diakui sebagai sebuah profesi yang sangat 

dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai dampaknya Guru profesional pantas 

mendapatkan penerimaan atau kompensasi yang layak sebagai tenaga yang 

bekerja secara profesional. Sebagaimana disebutkan dalam UUGD No. 14 

tahun 2005 Pasal 14 Ayat (1) yang salah satunya berbunyi bahwa dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalannya guru berhak memperoleh 

penghasilan atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahtraan 

sosial. 

Undang-Undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada 

Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan bahwa Guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan 

formal, serta pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah, 

termasuk pendidikan anak usia dini. 

Istilah profesional menurut Undang-Undang No. 14 tahun 2005 Pasal 

1 Ayat (4) disebutkan bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan 

seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau 

norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.  Jadi profesional 

merupakan sinergi dari berbagai faktor yang merupakan pembentuknya 

antara lain adalah kompetensi dalam menyusun rencana pembelajaran 

dengan baik, mampu mendayagunakan segala fasilitas yang ada untuk 

menunjang kegiatan belajar mengajar, sikap dan perilaku mengajar yang 
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baik  serta memiliki standar penelilaian yang benar. Syah (1995) dalam 

Anwar (2004: 62-63) memperinci kompetensi profesional guru ke dalam 

tiga aspek, yaitu : kompetensi kognitif, kompetensi afektif, dan kompetensi 

psikomotorik. Aspek kompetensi kognitif meliputi penguasaan terhadap 

pengetahuan kependidikan, pengetahuan materi bidang studi yang diajarkan, 

dan kemampuan menstransfer pengetahuan kepada para siswa agar dapat 

belajar secara efektif dan efisien. Kompetensi afektif yaitu sikap dan 

perasaan diri yang berkaitan dengan profesi keguruan, yaitu meliputi konsep 

diri, kemampuan, penerimaan terhadap sikap diri dan pandangan seorang 

guru terhadap kualitas dirinya. Sedangkan aspek yang disebut kompetensi 

psikomotorik meliputi kecakapan fisik umum dan khusus seperti ekspresi 

verbal dan nonverbal. Selanjutnya menurut Dewanto dalam diskusi kecil 

tanggal 1 Desember 2007 bahwa guru profesional juga perlu memiliki daya 

konasi yang berarti kehendak.Dengan demikian peran guru dalam dunia 

pendidikan mengalami perubahan terus-menerus yang dipengaruhi oleh 

perkembangan jaman, gaya hidup dan kepentingan masyarakat yang terkait. 

 Secara sederhana, seorang guru sesuai dengan tugasnya terlibat 

dalam proses wulang, wuruk, dan warah (Wiryotenoyo, 2000: 52). 

Wulang berarti kegiatan yang terkait dengan kebutuhan kognitif, 

dimana para anak didik diberi sejumlah pengetahuan ilmiah. Proses wulang 

yang baik berlangsung bila para anak didik dilibatkan dalam penemuan 

fakta-fakta, baik melalui refleksi maupun lewat observasi (pengamatan) 

serta dialog atau inti dari wulang ini bisa disebut sebagai “what”. 
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Dalam wuruk, guru mengajarkan bagaimana cara anak didik 

menggunakan cara untuk melakukan tugas-tugas yang dianggap merupakan 

bagian integral pendidikan. Pengajaran bahasa banyak ditopang oleh wuruk, 

misalnya mengenai lafal kata-kata dan penggunaan idiom. Juga tugas-tugas 

di laboratorium fisika harus didahului oleh proses wuruk untuk menghindari 

pemakaian bahan yang tidak perlu dan untuk menghindari kecelakaan. 

Masalah wuruk pada hakikatnya adalah masalah “how”. 

Pada akhirnya keterlibatan guru dalam proses warah bersumber pada 

kenyataan bahwa pembentukan intelektualitas tidak akan berhasil apabila 

latar belakang pendidikan guru berkarya sebagai guru pendidik di sekolah 

sebagai pekerjaan utama sekolah tidak menyentuh masalah “why”. Semua 

mata pelajaran pendidikan sekolah harus bisa menjawab masalah “why” ini. 

Dalam Undang-Undang No 14 tahun 2005 pasal 2 ayat 1 dan 2 

diterangkan bahwa guru mempuyai kedudukan sebagai tenaga profesional 

pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak 

usia dini pada jalur formal. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga 

profesional tersebut dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidikan. 

Tugas pokok guru menurut Keputusan Mendikbud Nomor 

025/0/1995 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan 

Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya adalah sebagai berikut : (1) 

Menyusun program pengajaran, (2) Menyajikan/melakanakan program 

pengajaran, (3) Melaksanakan evaluasi belajar, (4) Melaksanakan analisis 
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hasil evaluasi belajar, (5) Menyusun dan melaksanakan program perbaikan 

dan pengayaan. 

Selain hal-hal tersebut di atas seorang guru profesional dianjurkan 

untuk melakukan pengembangan profesi dan penunjang proses belajar 

mengajar. Beberapa kegiatan pengembangan profesi antara lain : (1) 

Melaksanakan kegitan karya tulis atau karya ilmiah di bidang pendidikan, 

(2) Menemukan / mengembangkan teknologi tepat guna dalam bidang 

pendidikan, (3) Membuat alat/media pembelajaran, (4) Mengikuti kegiatan 

pengembangan kurikulum. 

Terkait dengan pekerjaan seorang guru di satu pihak bersifat 

panggilan yang terkait dengan minat dan aspirasi, di pihak lain menyerupai 

pekerjaan seorang seniman yang menuntut bakat (Wiryotenoyo, 2000:58). 

Oleh karena itu pekerjaan sebagai seorang guru harus profesional. Perilaku 

profesional guru di Indonesia boleh dikatakan diseragamkan berdasarkan 

standar yang ditetapkan secara birokratis oleh Departemen Pendidikan 

Nasional. Penyeragaman itu di tempuh melalui forum-forum pada berbagai 

jenjang, mulai dari kantor pendidikan di daerah tingkat kabupaten, kepala 

sekolah sampai guru bidang studi. Pada setiap jenjang tersebut, ada langkah-

langkah penyeragaman yang harus ditaati oleh guru, seperti pada forum 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), guru dikondisikan untuk 

membuat perangkat persiapan mengajar (Pebruanto, 2000: 63). 

Penyeragaman perangkat pembelajaran yang diatur berdasarkan 

petunjuk penyusunan perencanaan pembelajaran. Hal ini berdampak pada 
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sikap guru yang kurang mendukung dalam penyusunan administrasi 

perencanaan pembelajaran dengan baik. Para guru mengganggap bahwa 

perangkat pembelajaran hanya merupakan syarat formalitas, misalnya 

mereka membuat rencana pembelajaran karena tuntutan birokrasi, hal ini 

juga dikemukakan oleh Drost (2000) dalam Pebruanto (2000: 63) 

mengatakan bahwa “guru adalah makhluk yang dibirokrasikan”. 

Kenyataan dilapangan menunjukkan bukan masalah berani atau 

tidak, akan tetapi Sistem birokrasi pendidikan di tingkat Kabupaten atau 

Kota dan sekolah tidak memberikan kebebasan yang luas kepada guru untuk 

mempraktikkan idealisme profesi tanpa harus dibelenggu oleh birokrasi 

yang sangat ketat. Untuk menentukan jumlah soal ulangan saja guru tidak 

diberi wewenang, apalagi untuk membuat kebijakan yang lain.  

Dengan aturan baru dalam kurikulum baru yaitu Kurikulum Tingkat 

Satuan Pendidikan (KTSP 2006) dan MPMBS para guru telah diberi 

kewenangan yang lebih besar. KTSP dilandasi oleh Undang undang dan 

peraturan pemerintah yang terdiri dari (1) Undang-undang Sisdiknas Nomor 

20 Tahun 2003 Bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 35 dan 

Bab X tentang Kurikulum Pasal 36 , (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, (3) Permendiknas No. 22 

Tahun 2006 tentang Standar Isi, (4) Permendiknas No. 23 Tahun 2006 

tentang Standar Kompetensi Lulusan dan (5) Permendiknas No. 24 Tahun 

2006 tentang Pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23 (Mulyasa, 2006: 

24).  
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Secara khusus tujuan diterapkannya KTSP adalah untuk : (1) 

Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah 

dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan 

sumberdaya yang tersedia, (2) Meningkatkan kepedulian warga sekolah dan 

masyarakat dalam pengembangan kurikulum melalui pengambilan 

keputusan bersama serta (3) Meningkatkan kompetisi yang sehat antar 

satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai (Mulyasa, 

2006: 22-23). Berdasarkan hal tersebut sebagaimana ketentuan yang 

tercantum dalam KTSP dan MBS maka dapat dikatakan dalam 

pelaksanaannya belum berjalan dengan baik dan masih sentralistik. 

KTSP memberikan petunjuk operasional tentang tugas guru sehingga 

terkesan  bahwa tugas guru adalah seragam. Penyeragaman itu membuat 

sekolah terjebak dalam orientasi yang jauh dari praktik perlakuan terhadap 

siswa sebagai subjek program. Sekolah sebaliknya menggunakan siswa 

sebagai alat untuk mencapai ego prestise sekolah, karena program dan 

kebijakan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah. Sebagai contoh, 

sekolah akan sangat bangga kalau mendapat peringkat Nilai Ujian Nasional 

(UAN) yang baik. Untuk mencapai itu siswa dipaksa untuk mengerjakan 

latihan ujian (try out) yang mirip dengan soal Ujian Akhir Nasional (UAN). 

Program sekolah bukan berdasar kondisi siswa, melainkan siswa dipakai 

untuk mencapai tujuan yang ditetapkan secara sentralistis. Siswa tidak 

dipandang sebagai klien utama sekolah (Hill, 1993 dalam Pebruanto, 2000: 

64). 
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Berdasarkan pengamatan awal terhadap fenomena yang terjadi di 

lapangan pendidikan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pokok dan tambahan 

yang harus dikerjakan oleh para guru dapat disimpulkan bahwa mayoritas 

guru SMA/MA di Kabupaten Demak kurang  profesional, meskipun ada 

beberapa guru yang dinilai sudah profesional tetapi jumlahnya tidak sesuai 

harapan. Beberapa indikasinya dari kesimpulan awal tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Masih banyak guru yang mengajar di Demak dengan memiliki latar 

belakang pendidikan yang kurang memadai, khususnya yang terjadi 

Madrasah Aliyah swasta dan SMA swasta. Hal ini terjadi karena 

beberapa faktor. Pertama adalah pertimbangan ekonomis. Kebanyakan 

Madrasah Aliyah dan SMA swasta enggan menerima guru baru yang 

memiliki relevansi dengan latar belakang pendidikan, karena dengan 

demikian diharapkan agar para guru yang ada bisa mendapatkan honor 

yang cukup bila para guru bersedia mengajar dengan merangkap 

berbagai mata pelajaran. Mengingat jumlah kelas dan muridnya sedikit 

sehingga pemasukan uang ke sekolah juga sedikit. Khusus Madrasah-

madrasah Aliyah swasta mayoritas gurunya berlatarbelakang pendidikan 

Agama Islam, bahkan beberapa diantaranya bukan berijasah 

kependidikan melainkan dari Fakultas Syariah, Usuludin maupun 

Dakwah. Pada kenyataannya kebanyakan mereka mengajar berbagai 

mata pelajaran.Yang kedua adalah faktor hubungan emosional antara 

Madrasah-Madrasah Aliyah dengan para alumnus IAIN yang sama-sama 
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dibawah naungan Departemen Agama. Sepertinya ada perasaan 

“berdosa” di hati para pengurus Madrasah bila harus mengganti para 

guru tersebut dengan para guru yang sesuai dengan bidang tugasnya dari 

alumnus Perguruan Tinggi lain di luar IAIN. Akhirnya yang terjadi 

adalah mata pelajaran apapun diampu oleh lulusan IAIN. Beberapa guru 

terutama di SMA/ MA Swasta belum berijazah S.1 Kependidikan. 

Data Guru SMA/MA yang belum berijazah S1/DIV Kependidikan di 
Kabupaten Demak tahun 2008 

 Jumlah 
guru 

SLTA D.I D.II D.III Jumlah 

SMA 842 3 5 7 23 38 
MA 1029 216 12 33 59 320 

Jumlah 1871 219 17 40 82 358 
Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Demak & Depag Kab. Demak tahun 2008 

 

2. Banyak guru yang tidak menyusun persiapan mengajar. Kegiatan ini 

dalam dunia pendidikan sering disebut dengan Perangkat Pembelajaran 

yang meliputi Silabus Pembelajaran, Program Tahunan (Prota), Program 

Semester (Promes) serta Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).  

3. Dalam pelaksanaan tugas tatapmuka di kelas, ada beberapa guru yang 

sering meninggalkan KBM sehingga kurang fokus terhadap materi KBM 

yang diajarkan.  

4. Dalam melaksanakan evaluasi belajar. Kegiatan ini seharusnya 

dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu mulai membuat kisi-kisi 

penulisan soal, merumuskan soal, melaksanakan ulangan, mengoreksi 

hasil ulangan dan pemberian nilai dan hasil ulangan kemudian lembar 

ulangan diserahkan kepada siswa masing-masing. Berdasarkan rincian 
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tersebut kebanyakan guru tidak mengerjakannya secara utuh. 

Penyusunan soal-soal ulangan hanya dikutip dari beberapa buku dan 

LKS yang belum tentu mewakili materi kegiatan pembelajaran yang 

telah dilaksanakan atau paling  tidak mewakili indikator dari materi yang 

diajarkan. Dalam pengoreksian penilaian hanya didasarkan pada 

perkiraan sehingga penilaiannya tidak valid atau tidak reliabel.  

5. Dalam penyusunan Analisis Hasil Belajar hampir semua guru tidak 

melaksanakannya. Penyususnan analisis penilaian hasil belajar harus 

didasarkan pada pelaksanaan ulangan yang sesungguhnya. Namun 

demikian tiap guru PNS tetap membuat hasil Analisis Hasil Ulangan 

secara fiktif terutama ketika sedang mengusulkan kenaikan pangkat. 

6. Dalam penyusunan dan pelaksanan program perbaikan dan pengayaan 

masih terlihat kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Kegiatan 

remidial masih dilaksanakan tanpa perencanan, administrasi dan 

dokumentasi yang belum maksimal. Pada umumnya kegiatan remidial 

hanya dilakukan secara sepontan terhadap siswa yang perolehan nilainya 

belum tuntas. Bentuk remidial biasanya mengadakan ulangan kembali 

terhadap dengan soal yang sama atau pemberian tugas dalam bentuk lain 

yang terkadang tidak relevan dengan materi remidial. 

7. Dalam kegiatan ekstrakurikuler hampir tidak ada guru sejarah yang 

mampu mengembangan kegiatan ini. Meskipun ada guru yang bertugas 

membina kegiatan ekstra tetapi kegiatan ekstra yang lain, misamya 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau pendidikan komputer. 
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Hal ini terjadi berhubung guru yang bersangkutan memiliki kemampuan 

tersebut. 

8. Dalam kegiatan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah para guru belum 

optimal dalam pelaksanaannya. Rangkaian kegiatan tersebut seharusnya 

meliputi menyusunan kisi-kisi soal, penyusunan soal, mengawasi 

pelaksanaan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, serta pengoreksian yang 

seharusnya dapat dilaksanakan secara optimal. 

9. Belum diakui sebagai guru profesional oleh Badan Standar Nasional 

Pendidikan (BSNP), hal tersebut dapat dilihat dari jumlah guru yang 

tidak memiliki sertifikat guru profesional serta tidak lulus ujian dalam 

ujian sertifikat guru profesional yang dilaksanakan di Rayon 12 di 

Universitas Negeri Semarang. 

10. Tidak memiliki status pengakuan sebagai guru profesional dari 

kelompok profesi-profesi yang lain karena kurangnya motivasi guru 

dalam meningkatkan kualitas diri, hal tersebut dapat dilihat dari 

kurangnya penghargaan terhadap profesi guru, para guru berusaha 

semaksimal mungkin untuk menambah pendapatan atau kompensasi 

yang diterima. Keadaan demikian membuat guru lebih tertarik pada 

program yang akan menghasilkan penghargaan (reward) berupa 

pendapatan atau kompensasi. 

Menurut Hasibuan (2001: 118) kompensasi adalah semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang 

diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada institusi 
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tempat bekerja. Mengacu pada bentuk-bentuk kompensasi pegawai, 

komponen kompensasi guru dapat berupa (1) gaji. (2) insentif, (3) tunjangan 

dan (4) fasilitas. Gaji guru sebagai pegawai negeri sipil telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985. Pegawai negeri sipil yang 

diangkat dalam pangkat tertentu diberikan gaji pokok berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 15 tahun 1985 yang sekarang telah diganti dengan 

peraturan yang terbaru diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan 

Dep Keuangan RI tahun 2008 tentang penyesuaian dasar gaji pokok Pegawai 

Negeri Sipil, Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan 

Peradilan Agama, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota 

Kepolisian Negara Indonesia. Secara terinci terdiri dari gaji pokok, 

tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan dan tunjangan lain 

yang diberikan setiap bulan. Sedang gaji guru sebagai pegawai yayasan 

ditetapkan berdasarkan peraturan yayasan yang bersangkutan. 

Insentif yang diterima guru adalah tambahan pendapatan jika tugas 

beban mengajar telah melebihi ketentuan (18 jam/minggu). Apabila guru 

mengajar lebih 24 jam /minggu maka guru disamping gajinya akan 

memperoleh tambahan uang yang ditetapkan berdasarkan kemampuan bayar 

sekolah atau yayasan tentang ketentuan pembayaran gaji guru. Sebetulnya 

sudah ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur hal ini yakni 

Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Sayangnya hingga sekarang belum terbit Peratuturan Pemerintah yang 

memberi petunjuk teknis pelaksanaan UU tersebut. 
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Tunjangan yang diberikan kepada guru yang melengkapi gajinya bisa 

berupa penghargaan sebagai kesejahteraan guru. Penghargaan ini bentuknya 

bisa bermacam-macam namun bisa dikelompokan menjadi dua yaitu (1) 

tunjangan yang diberikan oleh guru yang terkait dengan tugas yang 

dibebankan oleh kepala sekolah dan (2) tunjangan yang diterima guru yang 

tidak terkait dengan tugas yang dibebankan kepala sekolah dan dapat 

diterima oleh semua guru baik dan sekolah maupun pemerintah / yayasan.  

Fasilitas yang diberikan guru dan sekolah bisa berupa tempat parkir, 

fasilitas olah raga dan kebugaran, kendaraan dinas, tunjangan transport, 

tunjangan kesehatan, kecelakaan dan lainnya. Transport dapat diukur dengan 

uang yang diterima oleh guru tiap bulan. Tidak adanya kesesuaian antara 

pendapatan atau kompensasi yang diterima guru dengan tugas berat yang 

harus diembannya dalam menjalankan profesinya, menyebabkan rendahnya 

sikap dan perilaku guru dalam mengajar. Persepsi guru mengenai 

kompensasi yang diterimanya berbeda-beda, hal tersebut tergantung pada 

individu masing-masing guru. Guru yang merasa puas dengan kompensasi 

yang diterima akan melaksanakan tugasnya dengan sepenuh hati, sementara 

bagi guru yang merasa kurang puas dengan kompensasi yang diterima 

biasanya memiliki kecenderungan untuk kurang disiplin dalam 

menyelesaikan tugasnya. Persepsi terhadap kompensasi yang berbeda 

tersebut berakibat pada sikap dan perilaku guru dalam menjalankan 

profesinya sebagai pengajar di sekolah-sekolah. Berikut disajikan 

perbandingan gaji guru-guru dalam US $. 
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Tabel 1. 
Perbandingan Gaji guru Dalam US $ 

 

Sekolah Indonesia Malaysia Philipina Sri 
Langka Thailand Australia

SD 1 10 10 3 6 25 
SMP 1 13 10 7 6 27 
SMA 1 13 10 7 6 27 

Sumber : Dewanto, Seminar Pendidikan di Cebu, Philipina, 2007 

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa gaji guru di Indonesia masih 

dibawah rata-rata dari negara-negara tetangga lainnya dengan perbandingan 

yang cukup signifikan. Selain itu dapat dilihat pula dari gaji guru antar 

negara US $ adalah sebagai berikut : 

Tabel 1. 
Gaji Guru Antar Negara US $ 

 
Negara  SD SMP SMA 

Cili  184737 18437 19302 
Mesir  1046 1046 - 
Indonesia  3022 3022 3022 
Malaysia  18570 29151 29151 
Thailand 6046 6046 28343 

Sumber : Dewanto, Seminar Pendidikan di Cebu, Philipina, 2007 

Atas dasar uraian di atas, peneliti tertarik untuk mendalami tentang : 

“Pengaruh Kompetensi Guru, Status Sosial Ekonomi, Sikap dan Minat 

Terhadap Perilaku Profesional Guru di SMA / MA Se- Kabupaten 

Demak”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Permasalah yang dapat dirumuskan dalam rencana penelitian ini 

adalah : 
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1. Sejauh mana pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional  

guru SMA / MA di Kabupaten Demak? 

2. Sejauh mana pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak? 

3. Sejauh mana pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak? 

4. Sejauh mana pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana di atas, maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang 

besarnya  : 

1. Pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak. 

2. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA 

/ MA di Kabupaten Demak. 

3. Pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. 

4. Pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Jika penelitian ini terbukti kebenarannya, maka secara teoritis akan 

menambah teori baru tentang manajemen pendidikan, khususnya 

pengaruh antara latar belakang pendidikan, status sosial ekonomi, sikap 

dan minat mengajar terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi empiris kepada Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Demak mengenai pengaruh kompetensi 

guru, status sosial ekonomi, sikap dan minat mengajar terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

b. Memberikan laporan sekaligus bahan pertimbangan kepada kepala 

sekolah di Kabupaten Demak mengenai gambaran guru yang 

profesional. 

c. Memberikan masukan kepada Pemerintah dalam hal ini Dinas 

Pendidikan Kabupaten Demak, untuk dapat melakukan pembinaan, 

penataan dan pengembangan yang strategis guna meningkatkan 

profesional guru.  
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

2.1. Teori Perilaku 

Perilaku manusia itu sangat kompleks dan mempunyai ruang lingkup 

yang sangat luas. Benjamin Bloom (1956) seorang ahli psikologi pendidikan 

membagi perilaku itu kedalam 3 domain (ranah / kawasan) meskipun 

kawasan-kawasan tersebut tidak mempunyai batasan yang jelas dan tegas. 

Menurut Benjamin Bloom (1956) dalam Stanley & Hopkins (1978: 174-

179) pembagian kawasan ini dilakukan untuk kepentingan tujuan 

pendidikan. Bahwa dalam tujuan suatu pendidikan adalah mengembangkan 

atau meningkatkan ketiga domain, yaitu: 

a. Cognitive Domain (Ranah Kognitif), yang berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek intelektual, seperti pengetahuan, pengertian, 

dan keterampilan berpikir.  

Bloom (1956) membagi domain kognisi ke dalam 6 (enam) 

tingkatan. Domain ini terdiri dari dua bagian: Bagian pertama adalah 

berupa Pengetahuan (kategori 1) dan bagian kedua berupa Kemampuan 

dan Keterampilan Intelektual (kategori 2-6) 

1). Pengetahuan (Knowledge) 

Berisikan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, 

definisi, fakta-fakta, gagasan, pola, urutan, metodologi, prinsip 

dasar, dan sebagainya. 



 

 

22

2). Pemahaman (Comprehension) 

Dikenali dari kemampuan untuk membaca dan memahami 

gambaran, laporan, tabel, diagram, arahan, peraturan, dan 

sebagainya.  

3). Aplikasi (Application) 

Di tingkat ini, seseorang memiliki kemampuan untuk menerapkan 

gagasan, prosedur, metode, rumus, teori, dan sebagainya di dalam 

kondisi kerja. 

4). Analisis (Analysis) 

Di tingkat analisis, seseorang akan mampu menganalisa informasi 

yang masuk dan membagi-bagi atau menstrukturkan informasi ke 

dalam bagian yang lebih kecil untuk mengenali pola atau 

hubungannya, dan mampu mengenali serta membedakan faktor 

penyebab dan akibat dari sebuah skenario yang rumit. 

5). Sintesis (Synthesis) 

Satu tingkat di atas analisa, seseorang di tingkat sintesa akan 

mampu menjelaskan struktur atau pola dari sebuah skenario yang 

sebelumnya tidak terlihat, dan mampu mengenali data atau 

informasi yang harus didapat untuk menghasilkan solusi yang 

dibutuhkan.  

6). Evaluasi (Evaluation) 

Dikenali dari kemampuan untuk memberikan penilaian terhadap 

solusi, gagasan, metodologi, dan sebagainya dengan menggunakan 
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kriteria yang cocok atau standar yang ada untuk memastikan nilai 

efektivitas atau manfaatnya. 

  

b. Affective Domain (Ranah Afektif) berisi perilaku-perilaku yang 

menekankan aspek perasaan dan emosi, seperti minat, sikap, apresiasi, 

dan cara penyesuaian diri.  

Pembagian domain ini menurut Bloom (1956) dan Krathwohl, D. 

R. ed. et al. (1964), terdiri dari : 

1). Penerimaan (Receiving/Attending) 

Kesediaan untuk menyadari adanya suatu fenomena di 

lingkungannya. Dalam pengajaran bentuknya berupa mendapatkan 

perhatian, mempertahankannya, dan mengarahkannya. 

2). Tanggapan (Responding) 

Memberikan reaksi terhadap fenomena yang ada di lingkungannya. 

Meliputi persetujuan, kesediaan, dan kepuasan dalam memberikan 

tanggapan. 

3). Penghargaan (Valuing) 

Berkaitan dengan harga atau nilai yang diterapkan pada suatu objek, 

fenomena, atau tingkah laku. Penilaian berdasar pada internalisasi 

dari serangkaian nilai tertentu yang diekspresikan ke dalam tingkah 

laku. 
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4). Pengorganisasian (Organization) 

Memadukan nilai-nilai yang berbeda, menyelesaikan konflik di 

antaranya, dan membentuk suatu sistem nilai yang konsisten. 

5). Karakterisasi Berdasarkan Nilai-nilai (Characterization by a Value 

or Value Complex) 

Memiliki sistem nilai yang mengendalikan tingkah-lakunya 

sehingga menjadi karakteristik gaya hidupnya. 

 

c. Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) berisi perilaku-perilaku 

yang menekankan aspek keterampilan motorik seperti tulisan tangan, 

mengetik, berenang, dan mengoperasikan mesin.  

Rincian dalam domain ini tidak dibuat oleh Bloom, tapi oleh 

Gronlund, N. E. (1978) berdasarkan domain yang dibuat Bloom. 

1). Persepsi (Perception) 

Penggunaan alat indera untuk menjadi pegangan dalam membantu 

gerakan. 

2). Kesiapan (Set) 

Kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk melakukan gerakan. 

3). Guided Response (Respon Terpimpin) 

Tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks, 

termasuk di dalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. 
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4). Mekanisme (Mechanism) 

Membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga 

tampil dengan meyakinkan dan cakap. 

5). Respon Tampak yang Kompleks (Complex Overt Response) 

Gerakan motoris yang terampil yang di dalamnya terdiri dari pola-

pola gerakan yang kompleks. 

6). Penyesuaian (Adaptation) 

Keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan 

dalam berbagai situasi. 

7). Penciptaan (Origination) 

Membuat pola gerakan baru yang disesuaikan dengan situasi atau 

permasalahan tertentu. 

Beberapa istilah lain yang juga menggambarkan hal yang sama 

dengan ketiga domain tersebut di antaranya seperti yang diungkapkan oleh 

Ki Hajar Dewantoro, yaitu: cipta, rasa, dan karsa. Selain itu, juga dikenal 

istilah: penalaran, penghayatan, dan pengamalan. 

Dari setiap ranah tersebut dibagi kembali menjadi beberapa kategori 

dan subkategori yang berurutan secara hirarkis (bertingkat), mulai dari 

tingkah laku yang sederhana sampai tingkah laku yang paling kompleks. 

Tingkah laku dalam setiap tingkat diasumsikan menyertakan juga tingkah 

laku dari tingkat yang lebih rendah, seperti misalnya dalam ranah kognitif, 

untuk mencapai “pemahaman” yang berada di tingkatan kedua juga 

diperlukan “pengetahuan” yang ada pada tingkatan pertama. 
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2.2. Perilaku Profesional Guru 

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki wawasan 

keunggulan dengan secara terus menerus mengembangkan ide, gagasan, dan 

pemikiran terbaik mengenai pembelajaran dan mewujudkannya dalam 

bentuk perilaku dan sikapnya dalam mengelola proses belajar mengajar 

sehingga tercipta sistem pembelajaran terbaik bagi siswanya (Bafadal, 1996: 

31). Dengan demikian guru profesional adalah guru yang sangat ahli dan 

berkualitas. 

Gagasan, ide dan pemikiran terbaik mengenai pembelajaran yang 

harus dikembangkan oleh guru merujuk pada konsepsi pembelajaran 

unggulan tersebut, yaitu gagasan, ide, dan pemikiran tentang pembelajaran 

yang membuat semua siswa belajar, pembelajaran yang dapat 

membelajarkan siswa secara maksimal, dan pembelajaran yang sesuai yang 

sesuai dengan karakteristik pribadi anak. Sementara, apabila merujuk pada 

pendekatan sistemik dalam pengembangan pembelajaran maka gagasan, ide, 

dan pemikiran yang harus dikembangkan guru harus difokuskan pada semua 

urusan atau komponen seperti tujuan, media, metode, materi, dan sistem 

pembelajaran. Sedangkan apabila merujuk pada pembelajaran sebagai suatu 

proses maka gagasan, ide, dan pemikiran guru harus difokuskan pada semua 

kegiatan, seperti analisis tujuan, analisis kemampuan awal, dan karakteristik 

siswa, perencanaan pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut dalam proses 

belajar mengajar. 
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Kegiatan evaluatif guru berbentuk upaya guru untuk secara kontinu 

menilai proses dan keberhasilan pembelajaran yang dikembangkanya. Di 

sini guru menganalisis kelebihan dan kelemahan proses belajar 

mengajarnya. Guru secara kontinu menganalisis kelebihan dan kelemahan 

materi, pendekatan, metode, teknik, strategi, dan media pembelajaran yang 

digunakan dalam membelajarkan murid. Pertanyaan yang seharusnya 

diajukan oleh guru dalam kaitan itu adalah: Apakah materi, pendekatan, 

metode teknik, strategi, dan media yang dikembangkan dan digunakan 

dalam pembelajaran telah membuat semua anak mengalami belajar 

semaksimal mungkin sesuai dengan karakteristik individualnya masing-

masing. 

Kegiatan reaktif/proaktif guru berbentuk upaya mencari materi, 

pendekatan, metode, teknik, dan strategi yang paling baik sebagai reaksi 

terhadap hasil kegiatan evaluasi sebelumnya. Pertanyaan yang seharusnya 

dikedepankan oleh guru dalam hubungannya dengan kegiatan ini adalah: 

Adakah materi, pendekatan, metode, teknik, dan strategi yang lebih unggul 

dalam membelajarkan semua anak semaksimal mungkin berdasarkan 

karakteristik individualnya masing-masing? Bagaimana seharusnya materi, 

pendekatan, teknik, dan strategi yang lebih unggul itu dikembangkan? 

Kegiatan implementatif guru berbentuk upaya menerapkan materi, 

pendekatan, metode, teknik, strategi, dan media yang lebih unggul dalam 

proses belajar mengajar. 
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Profesional guru tergambar dalam perilaku mengajarnya yang 

memahami akan peran, tugas dan tanggungjawabnya sebagai seorang 

pengajar dan pendidik. Kualitas Guru yang profesional menurut Glickman 

(1981: 40),  kurang lebih adalah guru yang memiliki komitmen tinggi serta 

daya berpikir abstrak tinggi yang dinyatakan demikian: “... in recent, two 

critical element of teacher effectiveness have been found: (1) teacher`s 

commitment and (2) teacher`s ability to think abstractly”. 

Adapun yang dimaksud dengan “level of commitment and level of 

abstraction” dapat diperhatikan dalam gambar berikut ini: 

Gambar 2.1 
 Commitment Continuum and Level of Abstract Thinking 

 

Figure Commitment Continuum 
 

Low High 

 Little concern for students 
 Doesn`t know what can be done 
 Primary concern is with keeping 

one`s job 

 High concern for students and 
other teahers 

 Extra time or energy expended 
 Primary concern with doing more 

for other. 
Figure Level of Abstract Thinking 

 

Low Moderate High 

 Confused about the 
problem 

 Doesn`t know 
what can be done 

 “Show me” 
 Has one or two 

habitual responses 
to problems 

 Can define the 
problems 

 Can think of one or 
two possible 
responses to the 
problem 

 Has trouble thinking 
through a 
comprehensive plan 

 Can think of the 
problem from many 
perspective plans 

 Can generate many 
alternative plans 

 Can choose a plan 
and think through 
each step 

Sumber : Carl D. Glickman. 1981. Developmental Supervision. Virginia: ASCD 
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Dari gambar dapat dipahami bahwa guru profesional harus memiliki 

tigkat komitmen yang tinggi. Komitmen yang dimaksudkan adalah 

kecenderungan para guru untuk merasa terlibat aktif dengan penuh tanggung 

jawab dan tidak hanya sekedar memiliki rasa kepedulian (concern). 

“ Commitment is large than concern because it includes time and effort” 

(Glickman 1981:43).  Dapat dikatakan bahwa seseorang guru yang memiliki 

komitmen tinggi berarti memiliki “concern” yang tinggi terhadap tugas yang 

berdasarkan etik profesional sehingga merasa ikhlas dalam menjalankan 

tugas serta cinta terhadap jabatan sebagai guru. 

Guru dalam proses pembelajaran bertanggung jawab untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan 

perkembangan yang diijinkan. Peran guru tidak hanya mentransfer 

pengetahuan saja, tetapi juga membentuk pribadi anak untuk mencapai 

kedewasaannya. Karena itu guru tidak hanya berperan sebagai pengajar saja, 

tetapi juga sebagai pembimbing, pemimpin dan lainnya.  

Dalam pedoman angka kredit guru yang dikeluarkan oleh Dirjen 

Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1997/1998 berisi tentang tugas 

pokok dan tanggung jawab seorang guru disebutkan bahwa kedudukan dan 

tugas pokok guru di antaranya: (1) guru adalah pejabat fungsional dengan 

tugas utama mengajar pada lembaga pendidikan jalur sekolah, meliputi 

Pendidikan Anak Usia Dini, pendidikan dasar dan menengah, atau bimbingan 

pada pendidikan dasar dan menengah: (2) tugas pokok guru adalah : (a) 

menyusun program pengajaran, menyajikan program pengajaran, evaluasi 
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belajar, analisis hasil evaluasi belajar, serta menyusun program perbaikan 

dan pengayaan terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya: (b) 

menyusun program bimbingan, melaksanakan program bimbingan, 

evaluasi pelaksanaan bimbingan, tindak lanjut dalam program bimbingan 

terhadap peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 

Secara terperinci jabatan tugas guru yang terurai berdasarkan 

kebijakan sekolah dan peraturan pemerintah harus dapat memberikan 

pendidikan/pengajaran dan latihan teori maupun praktek kepada siswa dan 

melaksanakan tugas teknik kependidikan lainnya yang dibebankan oleh 

kepala sekolah. Tugas tersebut meliputi: (1) menyiapkan perangkat 

mengajar, analisis program, satuan pelajaran dan kisi-kisi berikut perangkat 

evaluasi: (2) melaksanakan administrasi siswa (daftar nilai, daftar hadir dan 

daftar kemajuan siswa), (3) melaksanakan kegiatan belajar mengajar delapan 

belas jam pelajaran, (4) melaksanakan bimbingan profesi siswa, (5) 

mengembangkan alat bantu kegiatan belajar mengajar, (6) membantu 

melaksanakan kegiatan 7K, (7) mengembangkan bahan ajaran sesuai dengan 

perkembangan IPTEK dan kebutuhan muatan lokal, (8) mengembangkan 

kemampuan profesi guru melalui kegiatan/kesempatan yang dicari atau 

diberikan pada jalur formal dan informal, (9) membantu mengembangkan 

koperasi unit produksi, hubungan industri, (10) melakukan kegiatan 

remedial, (11) membuat laporan berskala dan insidentil. 

Selain tugas tersebut di atas guru masih dituntut berperan dalam 

administrasi sekolah yang meliputi administrasi kesiswaan, administrasi 
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sarana dan prasarana administrasi hubungan masyarakat dan layanan khusus. 

Tugas lain yang dibebankan oleh kepala sekolah dapat berupa piket sekolah. 

Tugas guru yang lain yang dibebankan oleh sekolah meliputi: (1) 

menjalankan piket, (2) menjadi komite sekolah, (3) penghubung sekolah dan 

industri. (4) membantu unit produksi, (5) membantu mengembangkan 

koperasi, dan (6) melaksanakan kegiatan 7K. 

Hamalik (2003:123) menyatakan bahwa pandangan modern peran 

guru yang semakin luas antara lain dapat dilihat dari beberapa fugsi. yaitu: 

1) Guru sebagai pengajar (teacher as instructor) 

Guru sebagai pengajar mempunyai tugas meliputi perencanaan proses 

belajar mengajar, melaksanakan proses belajar mengajar, dan 

mengevaluasi hasil belajar.  

2) Guru sebagai pembimbing (teacher as counsellor) 

Tugas guru sebagai pembimbing memberikan bantuan kepada siswa 

agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan 

masalahnya sendiri serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dan  

kesulitan-kesulitan diri sendiri. Tugas-tugas ini telah dirinci oleh Tilaar 

(1992: 109) sebagai berikut: (1) menyediakan kondisi-kondisi yang 

memungkinkan siswa merasa aman, (2) mengusahakan agar siswa dapat 

memahami dirinya, (3) mengembangkan sikap dasar bagi tingkah laku 

sosial yang baik, (4) menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap 

siswa untuk memperoleh hasil yang lebih baik, (5) membantu memilih 

jabatan yang cocok sesuai bakat, kemampuan dan minatnya, (6) 
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memberikan pengajaran perbaikan, (7) memberikan pengayaan dan 

pengembangan bakat siswa. (8) melakukan kunjungan rumah, dan (9) 

menyelenggarakan kelompok belajar. 

3) Guru sebagai pemimpin (teacher as leadership) 

Tugas guru sebagai pemimpin harus mampu menunjukkan praktek 

kepemimpinan dalam organisasi sekolah meliputi merencanakan, 

melaksanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasi kegiatan, 

mengontrol dan menilai sejauh mana rencana yang telah terlaksana. 

Tugas yang dapat dikerjakan dalam organisasi sekolah tergantung pada 

struktur sekolah yang umumnya berupa jabatan wakil kepala sekolah, 

kepala jurusan, kepala program studi, kepala bengkel dan sebagainya.  

4) Guru sebagai ilmuwan (teacher as scientist) 

Tugas guru sebagai ilmuwan berkewajiban untuk mengembangkan 

pengetahuan dan teknologi dengan cara (1) belajar sendiri, (2) 

mengadakan penelitian, (3) mengikuti kursus, (4) mengarang buku atau 

modul, dan (5) membuat tulisan-tulisan ilmiah. 

5) Guru sebagai pribadi (teacher as person) 

Tugas guru sebagai pribadi harus memiliki sifat-sifat pribadi yang 

disenangi oleh siswa, orang tua dan masyarakat. Kepribadian seorang 

pekerja yang baik ditunjukkan oleh Robbins (2001: 55) yang  

menjelaskan bahwa ada lima dimensi kepribadian dasar yaitu (1) 

ekstravesi, (2) mampu bersepakat, (3) mendengarkan kata hati (4) 

kemantapan emosional dan (5) keterbukaan terhadap pengalaman. 
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Pemerintah sering melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan 

kualitas guru, antara lain melalui seminar, pelatihan, dan loka karya, bahkan 

melalui pendidikan formal dengan menyekolahkan guru pada tingkat yang 

lebih tinggi. Kendatipun dalam pelakansanaannya masih jauh dari harapan, 

dan banyak penyimpangan, namun paling tidak telah menghasilkan suatu 

kondisi yang menunjukkan bahwa sebagian guru memiliki ijazah perguruan 

tinggi. 

Latar belakang pendidikan ini mestinya berkorelasi positif dengan 

kualitas pendidikan, bersamaan dengan faktor lain yang mempengaruhi. 

Walaupun dalam kenyataannya banyak guru yang melakukan kesalahan-

kesalahan. Kesalahan-kesalahan yang seringkali tidak disadari oleh guru 

dalam pembelajaran ada tujuh kesalahan. Kesalahan-kesalahan itu antara 

lain: 

1. Mengambil jalan pintas dalam pembelajaran,  

2. Menunggu peserta didik berperilaku negatif,  

3. Menggunakan destruktif discipline,  

4. Mengabaikan kebutuhan-kebutuhan khusus (perbedaan individu) peserta 

didik,  

5. Merasa diri paling pandai di kelasnya,  

6. Tidak adil (diskriminatif), serta  

7. Memaksakan hak peserta didik (Mulyasa, 2005:20).  

Sikap dikatakan sebagai suatu respons evaluatif. Respon hanya akan 

timbul, apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang dikehendaki 
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adanya reaksi individual. Respon evaluatif berarti bahwa bentuk reaksi yang 

dinyatakan sebagai sikap itu timbul didasari oleh proses evaluasi dalam diri 

individu yang memberi kesimpulan terhadap stimulus dalam bentuk nilai 

baik buruk, positif negatif, menyenangkan-tidak menyenangkan, yang 

kemudian mengkristal sebagai potensi reaksi terhadap objek sikap (Azwar, 

2000: 15). 

Sedangkan perilaku merupakan bentuk tindakan nyata seseorang 

sebagai akibat dari adanya aksi respon dan reaksi. Menurut Mann dalam 

Azwar (2000) sikap merupakan predisposisi evaluatif yang banyak 

menentukan bagaimana individu bertindak, akan tetapi sikap dan tindakan 

nyata seringkali jauh berbeda. Hal ini dikarenakan tindakan nyata tidak 

hanya ditentukan oleh sikap semata namun juga ditentukan faktor eksternal 

lainnya. 

Menurut penuturan R.Tantiningsih dalam Wawasan 14 Mei 2005, 

ada beberapa upaya yang dapat dilakukan agar beberapa sikap dan perilaku 

menyimpang dalam dunia pendidikan dapat hindari, diantaranya: Pertama, 

menyiapkan tenaga pendidik yang benar-benar profesional yang dapat 

menghormati siswa secara utuh. Kedua, guru merupakan key succes factor 

dalam keberhasilan budi pekerti. Dari guru siswa mendapatkan action 

exercise dari pembelajaran yang diberikan. Guru sebagai panutan hendaknya 

menjaga image dalam bersikap dan berperilaku. Ketiga, Budi pekerti 

dijadikan mata pelajaran khusus di sekolah. Kempat, adanya kerjasama dan 

interaksi yang erat antara siswa, guru (sekolah), dan orang tua. 
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Menurut Danni Ronnie M (2005) ada enam belas pilar agar guru 

dapat mengajar dengan hati. Keenam belas pilar tersebut menekankan pada 

sikap dan perilaku pendidik untuk mengembangkan potensi peserta didik. 

Enam belas pilar pembentukan karakter yang harus dimiliki seorang guru, 

antara lain: 

1. Kasih sayang,  

2. Penghargaan,  

3. Pemberian ruang untuk mengembangkan diri,  

4. Kepercayaan,  

5. Kerjasama,  

6. Saling berbagi,  

7. Saling memotivasi,  

8. Saling mendengarkan,  

9. Saling berinteraksi secara positif,  

10. Saling menanamkan nilai-nilai moral,  

11. Saling mengingatkan dengan ketulusan hati,  

12. Saling menularkan antusiasme,  

13. Saling menggali potensi diri,  

14. Saling mengajari dengan kerendahan hati,  

15. Saling menginsiprasi,  

16. Saling menghormati perbedaan.  
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Jika para pendidik menyadari dan memiliki menerapkan 16 pilar 

pembangunan karakter tersebut jelas akan memberikan sumbangsih yang 

luar biasa kepada masyarakat dan negaranya. 

Sehingga perilaku guru dapat dikatakan profesional dengan mengacu 

teori perilaku dari Notoatmojo (2003) apabila memiliki : (1) Pengetahuan 

peserta didik terhadap materi pendidikan yang diberikan (knowledge),               

(2) Sikap atau tanggapan peserta didik terhadap materi pendidikan yang 

diberikan (attitude), (3) Kemampuan untuk melakukan praktek atau tindakan 

yang dilakukan oleh peserta didik sehubungan dengan  materi pendidikan 

yang diberikan (practice). 

 

2.3. Kompetensi Guru 

Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-

nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.  Arti 

lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai 

dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan (Kumaidi, 2008).  

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan 

menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan 

terwujud dalam bentuk  penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun 

sikap profesional dalam menjalankan fungsi  sebagai guru. 

Berdasarkan pengertian tersebut, Kompetensi Guru adalah suatu 

pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati 
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bersama dalam bentuk  penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten. 

Menurut UU no. 14 tahun 2005 kompetensi guru meliputi: 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Selanjutnya 

Kumaidi (2008;1) menjelaskan pengertian masing-masing kompetensi 

sebagai berikut: 

a. Kompetensi pedagogik 

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik, meliputi pemahaman 

terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, 

evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

b. Kompetensi kepribadian. 

Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, 

stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, 

dan berakhlak mulia. 

c. Kompetensi sosial. 

Kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan 

peserta didik, sejawat pendidik, tenaga kependidikan, orangtua/wali 

peserta didik, dan masyarakat sekitar 

d. Kompetensi profesional. 

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam 

yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan (terkait 

dengan Standar Isi, juga dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan) 
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Menurut Prasetio (2007) unsur prasyarat dan unsur kompetensi yang 

harus dimiliki guru tersebut, secara terstruktur adalah sebagai berikut: 

a. Kepribadian 

1). Intra personal. 

2). Inter Personal. 

b. Ketrampilan Proses 

1). Perencanaan. 

2). Pelaksanaan. 

3). Evaluasi. 

4). Analisis. 

5). Perbaikan dan pengayaan. 

6). Bimbingan dan Konseling. 

c. Penguasaan Pengetahuan  

1). Pemahaman wawasan pendidikan. 

2). Pengembangan diri dan profesi. 

3). Pengembangan potensi peserta didik. 

4).  Penguasaan akademik. 

Kompetensi profesional guru menjadi faktor yang sangat 

menunjang peningkatan kualitas sekolah. Salah satu tugas guru adalah 

mengajar. Setiap guru memiliki kompetensi mengajar. Guru memiliki 

kompetensi mengajar, jika guru memiliki pemahaman dan penerapan 

secara teknis mengenai berbagai metode belajar mengajar serta 

hubungannya dengan belajar. Kompetensi profesional guru akan 
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membawa guru dapat memilih cara yang terbaik yang dapat dilakukan 

supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dan meningkatkan 

potensi siswa.  Guru merupakan komponen merupakan komponen yang 

paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang 

berkualitas.  Oleh karena itu, upaya perbaikan apapun yang dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan 

sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional 

dan berkualitas (Mulyasa, 2005). 

 

2.4. Status Sosial Ekonomi 

Status merupakan posisi yang dimiliki seseorang yang bekerja di 

sebuah instansi atau perusahaan dalam struktur organisasi maupun dalam 

kehidupan sehari-hari Moekijat (1999: 49). Status ini dapat berpengaruh 

terhadap kehidupan seseorang, karena ini berhubungan dengan posisinya baik 

dalam kehidupan di masyarakat maupun posisinya dalam pekerjaan. Apabila 

status yang dimiliki seseorang di masyarakat atau tempat kerja tinggi maka 

seseorang tersebut akan lebih dipandang daripada orang lain. Status 

kehidupan di masyarakat lebih dipandang dari kekayaan yang dimiliki, 

sedangkan status dalam pekerjaan lebih dipandang dari jabatan yang sekarang 

ini dimiliki. 

Menurut Dewanto dalam seminar kecil tanggal 9 Agustus 2007 status 

sosial ekonomi guru dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah 

penghasilan yang diperoleh sebagai seorang guru, penghasilan lain diluar 
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profesinya sebagai guru, beban pembiayaan yang harus ditanggung seorang 

guru dalam kehidupan sehari-hari, dan juga peran serta guru dalam kehidupan 

bermasyarakat. 

Definisi penghasilan menurut Rivai (2005:357) adalah penghasilan 

merupakan sesuatu yang diterima karyawan sebagai pengganti pengaruh jasa 

mereka pada intitusi tempat bekerja. Sedangkan menurut Simamora 

(2004:42) penghasilan adalah kegiatan pemberian upah yang memadai dan 

adil kepada karyawan atas pengaruh mereka dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Sementara Moekijat (1999:50) menyatakan bahwa penghasilan 

merupakan pemberian upah atau gaji yang disesuaikan dengan jabatan yang 

berhubungan dengan kemampuan dan tanggung jawab yang disandang oleh 

seseorang. 

Sementara menurut Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang No 14 tahun 

2005 tentang guru dan dosen menyebutkan bahwa penghasilan adalah hak 

yang diterima oleh Guru atau Dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan 

melaksanakan tugas keprofesiannya yang ditetapkan dengan prinsip 

penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen 

sebagai pendidik yang profesional. 

Menurut Mulyadi (2003:63) Biaya dalam arti luas adalah 

pengorbanan yang terjadi atau mungkin akan terjadi untk tujuan tertentu. 

Sedangkan, dalam arti sempit diartikan sebagai pengorbanan sumber 

ekonomi untuk memperoleh aktiva, selain itu biaya merupakan jumlah uang 



 

 

41

dinyatakan dari sumber-sumber (ekonomi) yang dikorbankan (terjadi dan 

akan terjadi) untuk mendapatkan suatu atau mencapai tujuan tertentu. 

Menurut Paul B. Horton (1987: 117). Peran adalah perilaku yang 

diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status tertentu. Sedangkan 

status adalah kedudukan seseorang dalam suatu kelompok dalam kaitannya 

dengan kelompok lain. Guru dalam peranannya di masyarakat harus mampu 

menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dengan ikut berperan serta 

dalam kegitan-kegitan kemasyarakatan dalam hal ini adalah kegiatan yang 

diikuti tersebut adalah kegiatan diluar jam belajar mengajar atau jam-jam 

sekolah. 

Adapun komponen dari sistem pengendalian manajemen adalah 

sistem penghargaan (reward sistem), struktur organisasi dan jaringan 

informasi. Sebagai komponen struktur, sistem penghargaan berfungsi sebagai 

pemotivasi karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasi dengan perilaku 

yang diharapkan oleh organisasi. Setiap individu dipengaruhi oleh insentif 

positif dan insentif negatif. Insentif positif merupakan akibat dari 

ditingkatkannya kepuasan akan kebutuhan pribadi. Akibat dari insentif positif 

adalah timbul adanya kepuasan karyawan, adanya produktivitas karyawan, 

adanya rasa nyaman bekerja pada diri karyawan Sedangkan insentif negatif 

merupakan akibat dari diturunkannya kepuasan kebutuhan pribadi. Adapun 

akibatnya adalah tidak adanya rasa puas pada diri karyawan, produktivitas 

karyawan yang tidak maksimum serta adanya rasa tidak nyaman dalam 

bekerja. 
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Apa saja yang disukai atau tidak disukai oleh guru dapat dikaitkan 

dengan ukuran kinerja. Kombinasi berbagai ukuran kinerja dapat digunakan 

untuk membedakan antara guru yang baik dengan yang buruk kinerjanya.  

 

2.5. Sikap  

Sikap adalah merupakan reaksi atau respons seseorang yang masih 

tertutup terhadap suatu stimulus atau objek. Manifestasi sikap itu sendiri 

tidak dapat langsung dilihat, tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu 

dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu. Dalam kehidupan sehari-hari 

adalah merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus sosial. 

Newcomb salah seorang ahli psikologi sosial menyatakan bahwa sikap itu 

merupakan kesiapan atau kesediaan untuk bertindak, dan bukan merupakan 

pelaksana motif tertentu. Sikap belum merupakan suatu tindakan atau 

aktivitas, akan tetapi adalah merupakan “pre-disposisi” tindakan atau 

perilaku. Sikap itu masih merupakan reaksi tertutup, bukan merupakan reaksi 

terbuka tingkah laku yang terbuka (Notoatmodjo, 2003; 130).  

Sikap dapat didefinisikan sebagai bentuk evaluasi atau reaksi 

perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung 

atau memihak maupun perasaan tidak atau tidak memihak pada objek 

tersebut. Sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi atau kesiapan antisipatif, 

predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial secara sederhana. 

Sikap adalah respon terhadap stimulus  sosial yang telah terkondisikan. 
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Sikap merupakan reaksi atau respon yang masih tertutup dari 

seseorang terhadap suatu stimulus atau objek. Batasan lain tentang sikap itu 

tidak dapat langsung dilihat tetapi hanya dapat ditafsirkan terlebih dahulu 

dari perilaku yang tertutup. Sikap secara nyata menunjukkan konotasi adanya 

kesesuaian reaksi terhadap stimulus tertentu yang dalam kehidupan sehari – 

hari merupakan reaksi yang bersifat emosional terhadap stimulus social. 

Sikap itu merupakan reaksi tertututp bukan merupakan rekasi terbuka atau 

tingkah laku yang terbuka. Sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi 

terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap 

objek. 

Sikap menurut Allport dalam Notoatmodjo (2003; 131) mempunyai 3 

komponen  pokok yaitu : 

1. Kepercayaan (Keyakinan), ide dan konsep terhadap suatu opjek 

2. Kehidupan emosional atau evaluasi terhadap suatu objek 

3. Kecenderungan untuk bertindak (ten to behave) 

Sikap itu sendiri terdiri dari beberapa tingkatan yaitu : 

1. Menerima (receving) 

Orang (subyek) mau dan memperhatikan stimulus yang diberikan 

(objek). 

2. Merespon (responding) 

Memberikan tanggapan apabila di tanya, mengerjakan dan 

menyelesaikan tugas yang diberikan jawaban apabila di tanya, 

mengerjakan dan menyelesaikan tugas yang diberikan. 
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3. Menghargai (valuing) 

Mengajak orang lain untuk mengerjakan atau mendiskusikan suatu 

masalah. 

4. Bertangung jawab (responsible) 

Bertanggung jawab atas segala sesuatu yang telah dipilih dengan segala 

resiko. 

Menurut Azwar (1995; 73) sikap sosial terbentuk diri adanya interaksi 

sosial yang dialami oleh individu. Dalam interaksi sosial, terjadi hubungan 

saling mempengaruhi diantara individu yang satu dengan yang lain, terjadi 

hubungan timbal balik yang turut mempengaruhi pola prilaku masing-masing 

individu sebagai anggota masyarakat. Diantara berbagai faktor yang 

mempengaruhi pembentukan sikap  adalah ; 

a. Pengalaman Pribadi 

Untuk dapat menjadi dasar pembentukan sikap, pengalaman pribadi 

seharuslah meninggalkan pesan yang kuat, sikap akan lebih mudah 

terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang 

melibatkan faktor emosional. 

b. Kebudayaan 

Pola sikap dan perilaku tertentu dikarenakan kita mendapatkan 

reinfoercement (penguatan, ganjaran) dari masyarakat untuk sikap 

perilaku tersebut bukan untuk sikap dan perilaku yang lain. 

c. Orang yang dianggap penting  

Seseorang yang dianggap penting, seseorang kita harapkan 

persetujuannya bagi setiap gerak tingkah dan pendapat kita, seseorang 
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tidak ingin kita kecewakan atau seseorang yang berarti khusus bagi kita 

(significant others) akan banyak mempengaruhi sikap kita terhadap 

sesuatu. 

d. Media Massa 

Media masa membawa pula pesan-pesan yang berisi sesuatu yang dapat 

mempengaruhi opini seseorang. 

e. Institusi atau lembaga pendidikan atau lembaga agama 

Lembaga pendidikan serta lembaga agama sebagai suatu system 

mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap dikarenakan keduanya 

meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam individu 

f. Faktor emosi dalam diri individu 

Suatu bentuk sikap merupakan pernyataan yang didasari oleh emosi 

yang berfungsi sebagai macam penyaluran frustasi atau pengalihan 

bentuk mekanisme pertahanan ego. 

Ada beberapa teori tentang sikap, antara lain : Expectancy Value 

Theory, Balance Theory, Congruity Principle Theory, Theory of Cognitive 

Dissonance dan Attribution Theory. Di antara teori-teori tersebut ada 

perbedaan dan ada kesamaannya. Perbedaan yang menonjol terletak pada 

ubahan yang dijadikan titik peranan utama, proses hubungan dan perubahan 

vertikal. Dalam gagasan dan pengoperasian dari ubahan-ubahan, dan dalam 

cara memanipulasi kerja ubahan-ubahan ada perbedaan-perbedaan antara 

yang satu dengan teori yang lain (Fishbein dan Ajzen, 1975: 50 dalam 

Dewanto, 1986: 34). 
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Faktor-faktor yang sama pada teori tersebut ialah ubahan yang 

dihubungkan terbatas pada ubahan keyakinan dengan sikap. Ada kekecualian 

sedikit, karena mereka mengemukakan teori belajar dan teori dissonance 

serta attribution berdasarkan keyakinan. Teori-teori yang lebih maju, seperti 

teori belajar, expectacy value, congruity dan balance, mendasarkan pada 

ubahan sikap, keyakinan pada tingkat konsep (Fishbein dan Ajzen, 1975: 50 

dalam Dewanto, 1986: 35). 

Pada umumnya teori-teori tentang sikap berusaha menjelaskan model 

proses hubungan antara obyek, sikap dan keyakinan, memberi keterangan 

tentang pengaruh keyakinan, sikap dan taraf antara ubahan.  Selain itu ada 

beberapa teori sikap yang berusaha menjelaskan informasi tentang obyek, 

keyakinan, sikap perhatian dan perilaku. Informasi yang diberikan umumnya 

berdasarkan pengamatan dan komunikasi. Dalam teori yang menyetujui 

adanya kesadaran terhadap keterangan adalah teori kondisioning klasik, 

dengan asumsi sebagai berikut : apabila orang percaya terhadap kebenaran 

suatu obyek, dia secara otomatis dan simultan menentukan sikap terhadap 

obyek tersebut. Setiap kebenaran berhubungan dengan atribut suatu obyek, 

dan setiap orang menentukan sikap terhadap suatu obyek pada dasarnya ia 

mengevaluasi atribut dari obyek tersebut. 

Sikap sosial adalah sikap seseorang atau kelompok terhadap obyek, 

gejala sosial atau masalah sosial (Good, 1973). : sedangkan Asrid Susanto 

menyatakan bahwa : sikap terhadap kehidupan sosial untuk meningkatkan 

kehidupan dan kerjasama yang harmonis. Sikap sosial pernah diprogramkan 
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dalam GBHN 1983 Bab IV Nomor 8, yaitu antara lain: sikap hidup sosial, 

sikap terhadap bencana alam dan musibah. Sikap terhadap para orang miskin 

dan penderita cacat, dan sikap terhadap orang-orang dan penggemar 

narkotika (Dewanto, 1986). 

Setiap saat orang berhadapan dengan bermacam-macam peristiwa, 

obyek dan orang lain beserta perbuatannya. Pengalaman setiap orang 

seharusnya akan mampu memberikan bantuan tingkat keyakinan terhadap 

setiap peristiwa, obyek, dan perbuatan orang lain yang dihadapinya. Setiap 

keyakinan atau kebenaran dapat masuk ke dalam kesadaran dan dapat pula 

dilupakan. Keyakinan terhadap suatu kebenaran pada umumnya diterima oleh 

orang secara relatif, misalnya keyakinan terhadap agama akan berlainan 

dengan keyakinan terhadap suatu peristiwa kecelakaan di suatu tempat. Dari 

sebab itu dapat disimpulkan bahwa keyakinan ada yang relatif stabil, ada 

yang labil, karena itu sikap orang terhadap sesuatu ditentukan oleh sesuatu 

yang menonjol dari seperangkat keyakinannya terhadap sesuatu. 

Mengenai profesionalisme, P. Siegart (dalam Harna, 2002) 

menyebutkan ada tiga sikap dasar bagi individu untuk disebut profesional. 

Ketiga sikap dasar itu adalah (1) adanya keseimbangan antara sikap altruistik 

dengan sikap non-altruistik/egoistik dalam diri individu; (2) adanya 

penonjolan kepentingan luhur dalam praktik kerja keseharian; dan (3) 

munculnya sikap solider antar teman seprofesi. Ketiga sikap dasar ini akan 

menumbuhkan sikap positif terhadap kerja pada diri individu, teristimewa 

yang mengutamakan kemauan ikhlas untuk bekerja sama dengan sesama 
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teman seprofesi yang disemangati oleh niat melayani dan mengabdi demi 

tercapainya tujuan luhur sebuah karya, dalam hal ini adalah karya 

pendidikan. 

Thursthoen dalam Walgito (1990: 108) menjelaskan bahwa, sikap 

adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik 

dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz, 

dalam Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah 

perasaan atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau 

kecenderungan untuk bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu 

berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang (like) atau tidak senang 

(dislike), menurut dan melaksanakan atau menjauhi/menghindari sesuatu. 

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa sikap adalah 

kecenderungan, pandangan, pendapat atau pendirian seseorang untuk menilai 

suatu objek atau persoalan dan bertindak sesuai dengan penilaiannya dengan 

menyadari perasaan positif dan negatif dalam menghadapi suatu objek. 

Struktur sikap siswa terhadap konselor terdiri dari tiga komponen 

yang terdiri atas: 

a. Komponen kognitif 

Komponen ini berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, dan 

keyakinan tentang objek. Hal tersebut berkaitan dengan bagaimana 

orang mempersepsi objek sikap. 
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b. Komponen afektif 

Komponen afektif terdiri dari seluruh perasaan atau emosi seseorang 

terhadap sikap. Perasaan tersebut dapat berupa rasa senang atau tidak 

senang terhadap objek, rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.. 

komponen ini menunjukkan ke arah sikap yaitu positif dan negatif. 

Komponen afektif menyangkut masalah emosional subjektif seseorang 

terhadap suatu objek sikap (Azwar, 2000:26), secara umum komponen 

afektif disamakan dengan perasaan yang dimiliki terhadap sesuatu. 

Namun pengertian perasaan pribadi seringkali sangat berbeda 

perwujudannya bila dikaitkan dengan sikap. 

c. Komponen konatif 

Komponen ini merupakan kecenderungan seseorang untuk bereaksi, 

bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas 

sikap, yaitu besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku 

seseorang terhadap objek sikap. Komponen-komponen tersebut di atas 

merupakan komponen yang membentuk struktur sikap. Ketiga 

komponen tersebut saling berhubungan dan tergantung satu sama lain. 

Saling ketergantungan tersebut apabila seseorang menghadapi suatu 

objek tertentu, maka melalui komponen kognitifnya akan terjadi persepsi 

pemahaman terhadap objek sikap. Hasil pemahaman sikap individu 

mengakui dapat menimbulkan keyakinan-keyakinan tertentu terhadap 

suatu objek yang dapat berarti atau tidak berarti. Dalam setiap individu 

akan berkembang komponen afektif yang kemudian akan memberikan 
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emosinya yang mungkin positif dan mungkin negatif. Bila penilaiannya 

positif akan menimbulkan rasa senang, sedangkan penilaian negatif akan 

menimbulkan perasaan tidak senang. Akhirnya berdasarkan penilaian 

tersebut akan mempengaruhi konasinya, melalui inilah akan dapat 

diketahui apakah individu ada kecenderungan bertindak dalam 

bertingkah laku, baik hanya secara lisan maupun bertingkah laku secara 

nyata. 

Katz (dalam Walgito, 1990:110) menjelaskan bahwa sikap itu 

mempunyai empat fungsi, yaitu: 

a. Fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian, atau fungsi manfaat. 

Fungsi ini berkaitan dengan sarana tujuan. Di sini sikap merupakan 

sarana untuk mencapai tujuan. Orang memandang sampai sejauh mana 

objek sikap dapat digunakan sebagai sarana dalam mencapai tujuan. Bila 

objek sikap dapat membantu seseorang dalam mencapai tujuannya, maka 

orang akan bersikap positif terhadap objek sikap tersebut. Demikian 

sebaliknya bila objek sikap menghambat dalam pencapaian tujuan, maka 

orang akan bersikap negatif terhadap objek sikap tersebut. Fungsi ini 

juga disebut fungsi manfaat, yang artinya sampai sejauh mana manfaat 

objek sikap dalam mencapai tujuan. Fungsi ini juga disebut sebagai 

fungsi penyesuaian, artinya sikap yang diambil seseorang akan dapat 

menyesuaikan diri secara baik terhadap sekitarnya. 
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b. Fungsi pertahanan ego 

Ini merupakan sikap yang diambil oleh seseorang demi untuk 

mempertahankan ego atau akunya. Sikap diambil seseorang pada waktu 

orang yang bersangkutan terancam dalam keadaan dirinya atau egonya, 

maka dalam keadaan terdesak sikapnya dapat berfungsi sebagai 

mekanisme pertahanan ego. 

c. Fungsi ekspresi nilai 

Sikap yang ada pada diri seseorang merupakan jalan bagi individu 

untuk mengekspresikan nilai yang ada dalam dirinya. Dengan 

mengekspresikan diri seseorang akan mendapatkan kepuasan dan dapat 

menunjukkan keadaan dirinya. Dengan mengambil nilai sikap tertentu, 

akan dapat menggambarkan sistem nilai yang ada pada individu yang 

bersangkutan. 

d. Fungsi pengetahuan 

Fungsi ini mempunyai arti bahwa setiap individu mempunyai 

dorongan untuk ingin tahu. Dengan pengalamannya yang tidak konsisten 

dengan apa yang diketahui oleh individu, akan disusun kembali atau 

diubah sedemikian rupa sehingga menjadi konsisten. Ini berarti bila 

seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan 

tentang pengetahuan orang tersebut objek sikap yang bersangkutan. 
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2.6. Minat 

Minat merupakan rasa ketertarikan dan perhatian konsumen pada 

suatu barang atau jasa yang mendorong seseorang berkeinginan melakukan 

pertukaran uang dengan barang atau jasa tersebut, dimana dalam proses 

pertukaran itu individu cenderung untuk mencari dan memperolehnya 

dengan cara membayar sesuai dengan harga yang telah ditentukan karena 

ada ketertarikan terhadap barang, adanya keinginan untuk memiliki atau 

menggunakan barang tersebut dan adanya keyakinan atau kepercayaan akan 

manfaat atau kinerja produk tersebut. 

Dalam teori Fishbein dan Ajzen (1975) yang tertuang dalam Theory 

of Reasoned Action, minat sangat dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu : 

variabel sikap dan norma subyektif. Dengan kata lain, gabungan dari 

variabel sikap dan norma subyektif inilah yang disebut sebagai “minat”. 

Dalam gabungannya dengan variabel perilaku, sikap maupun norma 

subyektif tidak akan langsung mempengaruhi perilaku  melainkan beroperasi 

terlebih dahulu melalui minat dan minat inilah yang akan berpengaruh 

langsung pada perilaku. 

Minat, menurut (Slameto dalam Syaiful 2002: 157), adalah suatu 

rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktifitas, tanpa ada 

yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu 

hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri. Semakin kuat atau 

dekat hubungan tersebut, semakin besar minat. 
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Suatu minat dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang 

menunjukan bahwa anak didik lebih menyukai suatu hal dari pada hal yang 

lain, dapat pula dimanifestasikan melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. 

Anak didik memiliki minat terhadap subjek tertentu cenderung untuk 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap subjek tersebut (Slameto 

dalam Syaiful 2002: 157).  

Aspirasi dan motivasi menjadi penentuan sikap seseorang terhadap 

profesi yang dilakukan baik senang maupun tidak senang. Sehingga adanya 

sikap tersebut memacu minat seseorang terhadap sesuatu yang diinginkan 

dengan mengacu pada situasi dan waktu yang dimiliki seseorang. Minat 

tersebut akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang, dimana perilaku 

tersebut bisa jadi perilaku negatif maupun perilaku positif tergantung dari 

masing-masing individu. Adapun alur yang membentuk minat adalah 

sebagai berikut : 

Gambar 2.2 
Alur Sikap dan Minat terhadap Perilaku 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fishbein dan Ajzen (1975) 
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Sikap orang terhadap suatu obyek merupakan fungsi dari 

keyakinannya terhadap obyek tersebut, termasuk jawaban penilaian terhadap 

keyakinan-keyakinan. Teori tersebut dapat ditulis dalam rumus adalah 

sebagai berikut : 

Ao = ,bi
1

i

n

i

e∑
=

 

Keterangan : 

Ao = Sikap terhadap obyek, O 

bi  = Keyakinan i terhadap O 

ei  = Evaluasi terhadap atribut 

n  = Jumlah keyakinan 

Di sisi lain, As’ad (1986: 6) mengartikan bahwa minat adalah 

sebagai suatu sikap yang memuat orang senang akan obyek (barang atau 

jasa), situasi atau ide-ide tertentu, yang selanjutnya akan diikuti oleh 

perasaan senang dan cenderung untuk mencari objek yang disenanginya 

tersebut. 

Berdasarkan  uraian pengertian diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa minat menjadi guru adalah keinginan ataupun dorongan psikologis 

yang sangat kuat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan.  

Semakin tinggi keinginan makin tinggi pula minatnya, sebaliknya makin 

rendah keinginan makin rendah pula minatnya. Bahwa minat guru 

berpengaruh antara minat mengajar terhadap perilaku profesional guru SMA 

/ MA di Kabupaten Demak. 
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2.7. Kerangka Pikir  

Kerangka pikir diperlukan dalam melakukan analisa terhadap 

permasalahan yakni diperlukan teori yang relevan dengan topik 

permasalahan yang diteliti. Teori dijadikan sebagai landasan/dasar serta 

rujukan didalam berpikir, sehingga analisa terhadap permasalahan tidak 

meluas kearah yang tidak perlu, atau kearah unsur subjektifitas maka dalam 

pemecahan masalah lebih didasarkan pada pertimbangan yang objektif. 

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 2.3 
Kerangka Pikir 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.7.1. Pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru 

Kompetensi guru merupakan suatu pernyataan tentang kriteria 

yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk  

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga 

kependidikan sehingga layak disebut kompeten. Kompetensi guru yang 

profesional meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi profesional dan kompetensi sosial. 
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Kompetensi profesional guru menjadi faktor yang sangat 

menunjang peningkatan kualitas sekolah. Salah satu tugas guru adalah 

mengajar. Setiap guru memiliki kompetensi mengajar jika guru memiliki 

pemahaman dan penerapan secara teknis mengenai berbagai metode 

belajar mengajar serta hubungannya dengan belajar. Perilaku profesional 

guru akan membawa guru dapat memilih cara yang terbaik yang dapat 

dilakukan supaya kegiatan pembelajaran dapat berjalan baik dan 

meningkatkan potensi siswa.  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu (2007) 

menemukan bahwa “Ada pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku 

profesional guru, diterima”. Perilaku profesional guru dipengaruhi oleh 

kompetensi guru, dan dipengaruhi oleh faktor atau variabel yang lain. 

 

2.7.2. Pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru 

Status merupakan posisi yang dimiliki seseorang yang bekerja di 

sebuah instansi atau perusahaan dalam struktur organisasi maupun dalam 

kehidupan sehari-hari. Status ini dapat berpengaruh terhadap kehidupan 

seseorang, karena ini berhubungan dengan posisinya baik dalam 

kehidupan di masyarakat maupun posisinya dalam pekerjaan. Apabila 

status yang dimiliki seseorang di masyarakat atau tempat kerja tinggi maka 

seseorang tersebut akan lebih dipandang daripada orang lain. Status 

kehidupan di masyarakat lebih dipandang dari kekayaan yang dimiliki, 
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sedangkan status dalam pekerjaan lebih dipandang dari jabatan yang 

sekarang ini dimiliki. 

Dalam prakteknya status sosial ekonomi dirinci menjadi beberapa 

hal di antaranya penghasilan yang diperoleh sebagai seorang guru, 

penghasilan lain diluar profesinya sebagai guru, beban pembiayaan yang 

harus ditanggung seorang guru dalam kehidupan sehari-hari, dan juga 

peran serta guru dalam kehidupan bermasyarakat. Jika status sosial 

ekonomi meningkat diharapkan perilaku profesional guru juga akan lebih 

baik. 

Hasil penelitian tentang status sosial ekonomi dapat ditunjukkan 

antara lain dari Edy Subkhan (2007) yang menghasilkan temuan bahwa 

“Status sosial ekonomi mempunyai kontribusi terhadap perilaku 

profesional guru”. 

 

2.7.3. Pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru  

Sikap adalah gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui 

gerakan fisik dan tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu 

objek. Sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan atau emosi, dan 

faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk bereaksi. 

Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu 

senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau 

menjauhi/menghindari sesuatu. 
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Sikap orang terhadap suatu obyek merupakan fungsi dari 

keyakinannya terhadap obyek tersebut, termasuk jawaban penilaian 

terhadap keyakinan-keyakinan. Sikap guru terhadap proses belajar 

mengajar akan berpengaruh terhadap perilaku profesional guru didalam 

mengajar. Karena apabila guru memiliki sikap senang akan berpengaruh 

terhadap profesional guru dan apabila guru memiliki sikap tidak senang 

akan berpengaruh terhadap kurang profesional guru didalam mengajar, 

sehingga diharapkan dengan adanya sikap guru akan berpengaruh terhadap 

profesional guru didalam mengajar. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Suratno (2003) menemukan 

bahwa “Ada pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru, diterima”. 

Perilaku profesional guru dipengaruhi oleh sikap, dan dipengaruhi oleh 

faktor atau variabel yang lain. 

 

2.7.4. Pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru 

Minat merupakan suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada 

suatu hal atau aktifitas, tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya 

adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu 

di luar diri. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, semakin besar 

minat. 

Minat sangat dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu : variabel sikap 

dan norma subyektif. Dengan kata lain, gabungan dari variabel sikap dan 

norma subyektif inilah yang disebut sebagai “minat”. Dalam gabungannya 
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dengan variabel perilaku, sikap maupun norma subyektif tidak akan 

langsung mempengaruhi perilaku  melainkan beroperasi terlebih dahulu 

melalui minat dan minat inilah yang akan berpengaruh langsung pada 

perilaku profesional guru. 

Hasil penelitian tentang minat dapat ditunjukkan antara lain dari 

Agus Pramono (2006) yang menghasilkan temuan bahwa “Minat 

mempunyai kontribusi terhadap perilaku profesional guru”. 

 

2.8. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

2. Terdapat pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

3. Terdapat pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak. 

4. Terdapat pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif korelasional dengan 

desain ex post facto. Sebagaimana dikemukakan oleh Ary, D, Jacobs, L.., & 

Razavieh, A (1982: 382) bahwa “Penelitian ex post facto adalah penelitian yang 

dilakukan sesudah perbedaan-perbedaan dalam variabel bebas itu terjadi karena 

perkembangan kejadian secara alami”. Sejalan dengan itu (Dewanto & Tarmudji, 

1995: 65) mengemukakan “Penelitian ini sangat tepat untuk menguji pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel tidak bebas”. Dengan desain ex post facto bisa 

dikaji fakta-fakta yang telah terjadi dan dialami responden. Dengan demikian 

peneltiian yang bersifat ex post facto tidak mengadakan perlakuan terhadap subjek 

penelitian dan tidak mengadakan manipulasi data, melainkan hanya menggali 

fakta-fakta yang peristiwanya telah terjadi dengan menggunakan kuesioner. 

Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner yang bisa merefleksikan persepsi 

responden terhadap kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap, minat terhadap 

perilaku profesionalisme guru di Kabupaten Demak. Melalui pendekatan 

kuantitatif korelasional diharapkan data yang diperoleh dapat diubah dalam 

bentuk angka dan analisisnya menggunakan statistik korelasional sehingga dapat 

disimpulkan dengan tepat. 
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3.2. Populasi dan Sampel 

3.2.1. Populasi 

Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru SMA / MA se-

Kabupaten Demak. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari data 

School Maping Dinas Pendidikan Kabupaten Demak tahun 2008 diketahui 

jumlah SMA / MA di Kabupaten Demak sebanyak 76 sekolah dengan 

perincian jumlah SMA se-Kabupaten Demak sebanyak 31 sekolah dan 

jumlah MA se-Kabupaten Demak sebanyak 45 sekolah dengan jumlah 

guru sebanyak 1.871 guru dengan perincian jumlah guru SMA se-

Kabupaten Demak sebanyak 842 guru dan jumlah guru MA se-Kabupaten 

Demak sebanyak 1.029 guru yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel  3.1 
Data Guru SMA / MA Se- Kabupaten Demak 

 
 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru  
(Orang) 

1.  SMA Negeri 1 Mranggen 32 
2.  SMA Negeri 2 Mranggen 36 
3.  SMA Negeri 1 Guntur 27 
4.  SMA Negeri 1 Sayung 26 
5.  SMA Negeri 1 Karangtengah 15 
6.  SMA Negeri 1 Dempet 29 
7.  SMA Negeri 1 Karanganyar 31 
8.  SMA Negeri 1 Mijen 33 
9.  SMA Negeri 1 Demak 55 
10.  SMA Negeri 2 Demak 46 
11.  SMA Negeri 3 Demak 44 
12.  SMA Pembangunan Mranggen  49 
13.  SMA Futuhiyyah Mranggen 48 
14.  SMA KAG Giri Kusumo Mranggen 28 
15.  SMA Ma’arif  Mranggen 21 
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16.  SMA Al Hasaniyah  22 
17.  SMA Muhammadiyah 2 Sayung 18 
18.  SMA Abdi Negara Karangtengah 36 
19.  SMA Al Islam Karangtengah 17 
20.  SMA Nahdlatussyuban  20 
21.  SMA Islamic Centre 26 
22.  SMA Nurul Ulum 14 
23.  SMA Miftahul Huda 18 
24.  SMA An Nidhom 23 
25.  SMA Pancasila Demak 14 
26.  SMA Ma’arif Demak 21 
27.  SMA PGRI Demak 14 
28.  SMA Muhammadiyah 1 Demak 18 
29.  SMA Takhasus Bonang 19 
30.  SMA Robin Wedung 14 
31.  SMA Sulfa Wedung 28 

 Total 842 
Sumber: Rekapitulasi data School Maping Dinas Pendidikan Kabupaten 

Demak, 2008. 
 

No. Nama Sekolah Jumlah Guru  
(Orang) 

1.  MAS Taqwiyatul Wathon 19 
2.  MAS Anwarul Qur’an 16 
3.  MAS Ibrohimiah 25 
4.  MAS Nurul Ulum 42 
5.  MAS Futukhiyah 1 31 
6.  MAS Futukhiyah 2 42 
7.  MAS Rohmaniyah 27 
8.  MAS Al Hadi 30 
9.  MAS Miftahul Ulum 31 
10.  MAS Miftahul Huda 17 
11.  MA Al Ma’arif 17 
12.  MA NU 18 
13.  MA Al Ghozali 16 
14.  MAS Manbaul Ulum 18 
15.  MAS NU Sabilal Muttaqin 17 
16.  MAS An Nur 17 
17.  MAS Nahdlatusy Syubban 22 
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18.  MAS Hidayatul Mubtadiin 33 
19.  MAS Al Fatah 16 
20.  MAS Fathul Huda 21 
21.  MAS Darul Ulum 21 
22.  MAS Al Ikhwan 13 
23.  MAS NU 2 18 
24.  MAS Takhasus AL Qur’an 18 
25.  MAS NU 3 Ittihad Bahari 21 
26.  MAS Matholiul Falah 16 
27.  MAS NU Demak 30 
28.  MAN Demak 59 
29.  MAS Miftahussalam 22 
30.  MAS Sholahudin 21 
31.  MAS Nurul Huda 17 
32.  MAS Al Irsyad Gajah 31 
33.  MAS Mazidatul Huda Karanganyar 28 
34.  MAS Mazidatul Huda Wonorenggo 24 
35.  MA Manbaatul Huda 17 
36.  MAS Al Ittihad 21 
37.  MAS Miftahul Huda 20 
38.  MAS Nurul Ittihad 20 
39.  MAS NU Raudhatul Muallimin 29 
40.  MAS Darussalam 16 
41.  MAS YPKM Raden Patah 18 
42.  MAS I’anatuth Thullab 13 
43.  MAS Ribhul Ulum 18 
44.  MAS NU Salafiyah 20 
45.  MAS Yasua Pilangwetan 23 

 Total 1.029 
Sumber: Departemen Agama Kabupaten Demak, 2008. 
 

3.2.2. Sampel 

Penentuan sampel dalam penelitian kuantitaitf amat penting karena 

menentukan derajat kemantapan penatikan generalisasi. Tanpa 

menunjukkan seara jelas teknik pengambilan sampel maka seorang 
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penelitian tidak berhak untuk membuat generalisasi dan hasil 

penelitiannya diragukan (Dewanto dan Tarmudji, 1995:66). 

Dalam penelitian ini pengambilan sampel berdasarkan standar error 

sampel dari Cohran (dalam Dewanto dan Tarmudji, 1995:62), dengan 

rumus : 

n = 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+ 111 2

2

2

2

d
pqt

n

d
pqt

 (Cohran, 1986) 

t =  Nilai t dalam kurva normal 

n =  Jumlah sampel 

d =  Standard error (=0,05) 

N =   Jumlah Populasi 

P =  Proporsi wanita 

q = Proporsi laki-laki 

  5%, maka tingkat kepercayaan = 100% - 5% = 95% 

yang berarti titik kepercayaan pada dua sisi = Z = 475,0
2
%95

2
==

a  

berada pada titik 1,96 (daftar tabel Z). 

Dengan demikian diperoleh perhitungan : 
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⎣

⎡
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0,35) x (0,65(1,96)
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0,35) x (0,65(1,96)

2

2

2

2
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= 
( ) 15856,349

1871
11

5856,349

−+
 

= 
( )5856,348

1871
11

5856,349

+
 

= 

1871
5856,3481

5856,349

+
 

= 
1863,01
5856,349

+
 

= 
1863,1

5856,349  

= 249,68 = 250 responden 

Teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yaitu dengan 

teknik proporsional sampling. Proporsional sampling digunakan untuk 

menentukan banyaknya sampel pada tiap-tiap SMA/MA tempat penelitian, 

sedangkan proporsional digunakan untuk menentukan responden 

penelitian pada setiap SMA/MA dengan undian tanpa pengembalian. 

Dengan teknik standard error sampling untuk jumlah total sampel 

sebanyak 250 guru dari populasi 1.871 guru. Masing-masing jenis sekolah 

diambil secara proporsional, sehingga setiap jenis sekolah diperoleh 

sampel sebagai berikut : 

 

 

 



 

 

66

Tabel  3.2 
Data Jumlah Guru SMA / MA Se- Kabupaten Demak  

yang Menjadi Sampel Penelitian 
 

No. Nama Sekolah Jumlah 
Guru  Perhitungan  Sampel 

(Orang) 
1 SMA Negeri 1 Mranggen 32  32/1871 X 250 4 
2 SMA Negeri 2 Mranggen 36 36/1871 X 250 5 
3 SMA Negeri 1 Guntur 27 27/1871 X 250 4 
4 SMA Negeri 1 Sayung 26 26/1871 X 250 3 
5 SMA Negeri 1 Karangtengah 15 15/1871 X 250 2 
6 SMA Negeri 1 Dempet 29 29/1871 X 250 4 
7 SMA Negeri 1 Karanganyar 31 31/1871 X 250 4 
8 SMA Negeri 1 Mijen 33 33/1871 X 250 4 
9 SMA Negeri 1 Demak 55 55/1871 X 250 7 
10 SMA Negeri 2 Demak 46 46/1871 X 250 6 
11 SMA Negeri 3 Demak 44 44/1871 X 250 6 
12 SMA Pembangunan Mranggen 49 49/1871 X 250 7 
13 SMA Futuhiyyah Mranggen 48 48/1871 X 250 6 
14 SMA KAG Giri Kusumo Mranggen 28 28/1871 X 250 4 
15 SMA Ma’arif  Mranggen 21 21/1871 X 250 3 
16 SMA Al Hasaniyah 22 22/1871 X 250 3 
17 SMA Muhammadiyah 2 Sayung 18 18/1871 X 250 2 
18 SMA Abdi Negara Karangtengah 36 36/1871 X 250 5 
19 SMA Al Islam Karangtengah 17 17/1871 X 250 2 
20 SMA Nahdlatussyuban 20 20/1871 X 250 3 
21 SMA Islamic Centre 26 26/1871 X 250 3 
22 SMA Nurul Ulum 14 14/1871 X 250 2 
23 SMA Miftahul Huda 18 18/1871 X 250 2 
24 SMA An Nidhom 23 23/1871 X 250 3 
25 SMA Pancasila Demak 14 14/1871 X 250 2 
26 SMA Ma’arif Demak 21 21/1871 X 250 3 
27 SMA PGRI Demak 14 14/1871 X 250 2 
28 SMA Muhammadiyah 1 Demak 18 18/1871 X 250 2 
29 SMA Takhasus Bonang 19 19/1871 X 250 3 
30 SMA Robin Wedung 14 14/1871 X 250 2 
31 SMA Sulfa Wedung 28 28/1871 X 250 4 
32 MAS Taqwiyatul Wathon 19 19/1871 X 250 3 
33 MAS Anwarul Qur’an 16 16/1871 X 250 2 
34 MAS Ibrohimiah 25 25/1871 X 250 3 
35 MAS Nurul Ulum 42 42/1871 X 250 6 
36 MAS Futukhiyah 1 31 31/1871 X 250 4 
37 MAS Futukhiyah 2 42 42/1871 X 250 6 
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38 MAS Rohmaniyah 27 27/1871 X 250 4 
39 MAS Al Hadi 30 30/1871 X 250 4 
40 MAS Miftahul Ulum 31 31/1871 X 250 4 
41 MAS Miftahul Huda 17 17/1871 X 250 2 
42 MA Al Ma’arif 17 17/1871 X 250 2 
43 MA NU 18 18/1871 X 250 2 
44 MA Al Ghozali 16 16/1871 X 250 2 
45 MAS Manbaul Ulum 18 18/1871 X 250 2 
46 MAS NU Sabilal Muttaqin 17 17/1871 X 250 2 
47 MAS An Nur 17 17/1871 X 250 2 
48 MAS Nahdlatusy Syubban 22 22/1871 X 250 3 
49 MAS Hidayatul Mubtadiin 33 33/1871 X 250 4 
50 MAS Al Fatah 16 16/1871 X 250 2 
51 MAS Fathul Huda 21 21/1871 X 250 3 
52 MAS Darul Ulum 21 21/1871 X 250 3 
53 MAS Al Ikhwan 13 13/1871 X 250 2 
54 MAS NU 2 18 18/1871 X 250 2 
55 MAS Takhasus AL Qur’an 18 18/1871 X 250 2 
56 MAS NU 3 Ittihad Bahari 21 21/1871 X 250 3 
57 MAS Matholiul Falah 16 16/1871 X 250 2 
58 MAS NU Demak 30 30/1871 X 250 4 
59 MAN Demak 59 59/1871 X 250 8 
60 MAS Miftahussalam 22 22/1871 X 250 3 
61 MAS Sholahudin 21 21/1871 X 250 3 
62 MAS Nurul Huda 17 17/1871 X 250 2 
63 MAS Al Irsyad Gajah 31 31/1871 X 250 4 
64 MAS Mazidatul Huda Karanganyar 28 28/1871 X 250 4 
65 MAS Mazidatul Huda Wonorenggo 24 24/1871 X 250 3 
66 MA Manbaatul Huda 17 17/1871 X 250 2 
67 MAS Al Ittihad 21 21/1871 X 250 3 
68 MAS Miftahul Huda 20 20/1871 X 250 3 
69 MAS Nurul Ittihad 20 20/1871 X 250 3 
70 MAS NU Raudhatul Muallimin 29 29/1871 X 250 4 
71 MAS Darussalam 16 16/1871 X 250 2 
72 MAS YPKM Raden Patah 18 18/1871 X 250 2 
73 MAS I’anatuth Thullab 13 13/1871 X 250 2 
74 MAS Ribhul Ulum 18 18/1871 X 250 2 
75 MAS NU Salafiyah 20 20/1871 X 250 3 
76 MAS Yasua Pilangwetan 23 23/1871 X 250 3 

  Total 1.871   250 
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3.3. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.3.1. Variabel Penelitian 

Sebagai variabel yang mempengaruhi (independen) dalam penelitian 

ini adalah kompetensi guru (X1), status sosial ekonomi (X2), dan sikap 

(X3), sedangkan sebagai variabel yang dipengaruhi (dependen) adalah 

perilaku profesional guru (Y). Beberapa indikatornya akan diungkap 

melalui angket yang dipersiapkan.  

 

3.3.2. Definisi Operasional 

3.3.2.1.Perilaku profesional guru 

Perilaku profesional guru adalah perilaku guru yang memiliki 

wawasan keunggulan dengan secara terus menerus mengembangkan ide, 

gagasan, dan pemikiran terbaik mengenai pembelajaran dan 

mewujudkannya dalam bentuk perilaku dan sikapnya dalam mengelola 

proses belajar mengajar sehingga tercipta sistem pembelajaran terbaik bagi 

siswanya. Indikatornya : (1) Cognitive Domain (Ranah Kognitif), (2) 

Affective Domain (Ranah Afektif), dan (3) Psychomotor Domain (Ranah 

Psikomotor). 

 

3.3.2.2.Kompetensi guru 

Kompetensi guru adalah kemampuan dan ketrampilan guru dalam 

tugas yang terdiri dari kompetensi pedagogik, kompetensi ketrampilan, 

kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Indikatornya :  
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1. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Adapun indikatornya adalah : 

a. Pemahaman terhadap peserta didik 

b. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran 

c. Evaluasi hasil belajar 

d. Pengembangan peserta didik 

2. Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadiannya. Adapun indikatornya adalah : 

a. Kepribadian yang mantap 

b. Stabil 

c. Dewasa 

d. Arif dan berwibawa 

e. Teladan bagi peserta didik 

f. Berakhlak mulia 

3. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru dalam berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif. Adapun indikatornya adalah : 

a. Komunikasi dengan peserta didik 

b. Komunikasi dengan rekan sejawat pendidikan 

c. Komunikasi dengan tenaga kependidikan 

d. Komunikasi dengan orang tua/wali peserta didik 

e. Komunikasi dengan masyarakat sekitar 
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4. Kompetensi profesional merupakan kemampuan menguasai materi 

pembelajaran secara luas dan mendalam. Adapun indikatornya adalah : 

a. Membimbing peserta didik memenuhi standar pendidikan nasional 

b. Membimbing peserta didik memenuhi standar isi sesuai dengan KTSP 

yang diberlakukan 

 

3.3.2.3.Status sosial ekonomi 

Status Sosial Ekonomi adalah status guru dilihat dari kemampuan 

ekonominya yang terdiri dari faktor tingkat pendapatan, tingkat beban 

yang ditanggung dan peranannya di masyarakat. Indikatornya : (1)  tingkat 

pendapatan, (2) tingkat beban yang ditanggung, dan (3) peranan 

dimasyarakat. 

 

3.3.2.4.Sikap 

Sikap adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan 

tidak mendukung atau tidak memihak pada objek. Indikator : (1) Sikap 

hidup sosial, (2) Sikap terhadap bencana alam dan musibah, (3) Sikap 

terhadap para orang miskin dan penderita cacat, dan (4) Sikap terhadap 

orang-orang dan penggemar narkotika. 

 

3.3.2.5.Minat 

Minat adalah dorongan dari dalam pribadi seseorang dalam bentuk 

ketertarikan sesuatu untuk melakukan suatu tindakan. Indikatornya : (1) 

situasi, (2) waktu, dan (3) motivasi. 
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

Kuesioner Teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan 

kuesioner atau pertanyaan secara tertulis kepada responden untuk 

memberikan pendapatnya. Atas pernyataan dari indikator-indikator 

pengukuran variabel yang diteliti. Instrumen disusun sesuai variabel yang 

diteliti yang dilengkapi dengan petunjuk cara pengisiannya secara jelas. 

 

3.5. Sumber Data 

3.5.1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan 

dicatat untuk pertama kalinya. Dalam hal ini data primer adalah tanggapan 

dari Guru SMA / MA se-Kabupaten Demak yang berkaitan dengan 

variabel-vaiabel dalam penelitian ini.  

 

3.5.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan hasil pengumpulan oleh orang lain dengan 

maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut 

keperluan mereka. Klasifikasi itu mungkin tidak sesuai bagi keperluan 

peneliti dan karena itu harus menyusunnya kembali menurut kepentingan 

masalah yang dihadapinya. Sumber-sumber data sekunder terdiri atas 

berbagai macam, dari surat-surat pribadi, surat kabar, notula rapat, sampai 
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dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah (Nasution, 

2003: 143-144). 

 

3.6. Instrumen Penelitian 

Jenis instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini adalah kuesioner. Data diperlukan untuk menjawab masalah 

penelitian atau menguji hipotesis yang sudah dirumuskan adalah data 

interval. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis 

kuesioner tertutup dan tidak langsung digunakan untuk mengungkap 

variabel perilaku profesional guru. Kuesioner merupakan sejumlah 

pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 

responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang 

diketahui. 

Pertimbangan bahwa kuesioner tertutup digunakan memiliki 

kelebihan antara lain : (1) memberikan kemudahan bagi responden untuk 

memilih jawaban karena alternatif telah tersedia, (2) tidak memerlukan 

kehadiran peneliti, (3) praktis, mudah dilaksanakan dan relatif obyektif, 

(4) hasilnya mudah ditabulasikan dan dianalisa, dan (5) lebih efektif dari 

segi tenaga, waktu dan biaya. 

Salah satu keterbatasan kuesioner tertutup yang paling menonjol 

yiatu responden tidak diberi kebebasan untuk memberikan alternatif 

jawaban lainnya, selain yang sudah disediakan oleh peneliti. Karena itu 
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untuk mengatasi kelemahan ini alternatif jawaban yang disediakan 

jawaban tertutup yang dapat diisi bebas. 

 

3.6.1. Penyusunan Instrumen Penelitian 

3.6.1.1.1. Kompetensi Guru 

Kuesioner kompetensi guru berdasarkan indikator variabel 

kompetensi guru menurut pendapat (Kumaidi, 2008) bahwa 

kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, 

sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh lapangan Adapun 

kisi-kisi kuesioner variabel kompetensi guru sebagaimana tertera pada 

tabel 1 lampiran 1. 

 

3.6.1.1.2. Status Sosial Ekonomi 

Kuesioner status sosial ekonomi didasarkan pada indikator 

variabel status sosial ekonomi menurut pendapat Moekijat (1999) 

bahwa status sosial ekonomi dikaitkan dengan beberapa hal di 

antaranya penghasilan, penghasilan lain, beban yang harus ditanggung, 

dan juga peran serta dalam kehidupan bermasyarakat. Adapun kisi-kisi 

kuesioner variabel status sosial ekonomi sebagaimana tertera pada 

tabel 1 lampiran 1. 
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3.6.1.1.3. Sikap 

Kuesioner sikap didasarkan pada indikator sikap sosial yang 

diprogramkan dalam GBHN 1983 Bab IV Nomor 8. Adapun kisi-kisi 

kuesioner variabel sikap sebagaimana tertera pada tabel 1 lampiran 1. 

 

3.6.1.1.4. Minat 

Kuesioner minat didasarkan pada indikator minat menurut 

Fishbein dan Ajzen (1975). Adapun kisi-kisi kuesioner variabel minat 

sebagaimana tertera pada tabel 1 lampiran 1. 

 

3.6.1.1.5. Perilaku profesional guru 

Kuesioner perilaku profesional guru didasarkan pada indikator 

perilaku profesional guru menurut Bloom (1956) dalam Stanley & 

Hopkins (1978). Adapun kisi-kisi kuesioner variabel perilaku 

profesional guru sebagaimana tertera pada tabel 1 lampiran 1. 

 

3.6.2. Penentuan Skor Kuesioner 

Penskoran kuesioner kompetensi guru (X1), status sosial ekonomi 

(X2), sikap (X3), minat (X4), dan perilaku profesional guru (Y) 

menggunakan acuan standar deviasi kurva normal dimana jarak tiap 

interval satu. Adapun cara penskoran dapat disajikan dalam tabel 3.3. 

berikut ini. 
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Tabel  3.3 
Kategori Skor Jawaban Kuesioner Kompetensi Guru,  

Status Sosial Ekonomi, Sikap, Minat, Dan Perilaku Profesional Guru. 
 

No. Kategori Skor  Keterangan 

1.  Sangat Baik 5 +1,5 SD  sampai dengan +2,5 SD 
2.  Baik 4 +0,5 SD  sampai dengan +1,5 SD 
3.  Sedang  3 - 0,5 SD  sampai dengan +0,5 SD 
4.  Kurang Baik 2 - 1,5 SD  sampai dengan - 0,5 SD 
5.  Tidak Baik 1 - 2,5 SD  sampai dengan - 1,5 SD 

       (Dewanto & Tarmudji, 1995: 42) 

 
3.7. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Pengujian hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang 

dipakai dalam pengujian. Penelitian tidak akan mendapatkan hasil yang 

akurat bilamana instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data 

penelitian tersebut tidak memiliki validitas dan reliabiltias yang tinggi 

(Singarimbun, 1982). 

3.7.1. Uji Validitas 

Instrumen penelitian dikatakan valid apabila instrumen itu benar-

benar “... Apakah alat itu dapat mengukur apa yang hendak diukur” 

(Nurgiyantoro, dkk. 2004: 336). Jadi validitas adalah ketepatan suatu alat 

ukur dalam hal ini instrumen penelitian untuk dapat mengungkap data 

variabel yagn diteliti secara tepat dan benar. 

Uji validitas instrumen penelitian pada umumnya para peneliti 

menggunakan uji validitas konstruk. Uji validitas konstruk penelaah 
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dilakukan oleh orang yang berkompeten di bidang yang bersangkutan atau 

yang dikenal dengan sitilah penilaian oleh ahlinya (expert judgment). 

Uji validitas konstruk juga menggunakan bantuan program kompiter 

dengan menggunakan analisis faktor, dan uji validitas tersebut harus 

berdasarkan data-data empirik. Hal ini berarti alat tes tersebut harus 

diujicobakan terlebih dahulu, dan data-data hasil ujicoba itulah yang 

kemudian dianalisis dengan komputer. 

Untuk mengukur kesahihan validitas instrumen dalam pelaksanaan 

uji coba instrumen penelitian, pengambilan responden di luar sampel 

(responden untuk uji coba) penelitian berjumlah 30 orang, hasil skor yang 

diperoleh diakhiri berdasarkan korelasi Product Moment dengan rumus : 

r = 
( )( )

( ) ((( )22
2
2

2
1

2
1

2121

∑ ∑ ∑∑
∑ ∑∑

−−

−

XNNN

XXXXN
(Nurgiantoro, dkk. 2004: 133) 

dan teknik Part Whole Correlation (dari semua populasi diambil sebagian) 

dengan rumus rpq (Guilford, 1978: 321) sebagai berikut : 

rpq = 
prtpp

pttpr

σσσσ

σσ

1
22

1 2−+

−
 

Keterangan : 

P  : Skor bagian (part score) 

t  : Skor total (total score) 

q  : t – p (total dikurangi bagian) 
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Validitas instrumen ditetapkan dengan membandingkan rpq dan rtabel 

untuk n = 30. Instrumen disebut valid apabila rpq ≥ rtabel, dan sebaliknya rpq 

≤ rtabel instrumen disebut tidak valid.  

Berdasarkan perhitungan nilai rhitung untuk seluruh pertanyaan akan 

dibandingkan dengan nilai rtabel 0,296 pada taraf signifikansi 0,05. Jika 

nilai rhitung > r table, pertanyaan dinyatakan valid. Dari hasil perhitungan 

semua nilai probabilitas (signifikansi) dari r hitung (korelasi product 

moment) lebih kecil α = 0,05. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 

3.4. 

Tabel 3.4 
Hasil Uji Validitas  

 

Variabel Korelasi Signifikansi  Kesimpulan
Kompetensi guru (X1) 
- Item 1 
- Item 2 
- Item 3 
- Item 4 
- Item 5 
- Item 6 
- Item 7 
- Item 8 
- Item 9 
- Item 10 

 
 

0,361 
0,626 
0,497 
0,560 
0,831 
0,669 
0,450 
0,834 
0,589 
0,868 

 
 

0,050 
0,000 
0,005 
0,001 
0,000 
0,000 
0,013 
0,000 
0,001 
0,000 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Variabel Korelasi  Signifikansi  Kesimpulan 
- Item 11 
- Item 12 
- Item 13 
- Item 14 
- Item 15 
- Item 16 
- Item 17 
- Item 18 

0,809 
0,861 
0,891 
0,841 
0,763 
0,817 
0,422 
0,443 

 
 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 



 

 

78

Status Sosial Ekonomi 
(X2) 
- Item 19 
- Item 20 
- Item 21 
- Item 22 
- Item 23 
- Item 24 

 
 

0,951 
0,964 
0,699 
0,699 
0,917 
0,745 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sikap (X3) 
- Item 25 
- Item 26 
- Item 27 
- Item 28 
- Item 29 
- Item 30 
- Item 31 
- Item 32 
- Item 33 
- Item 34 
- Item 35 
- Item 36 
- Item 37 
- Item 38 
- Item 39 
- Item 40 
- Item 41 
- Item 42 
- Item 43 

 
 

0,474 
0,697 
0,748 
0,804 
0,784 
0,581 
0,677 
0,712 
0,670 
0,624 
0,514 
0,603 
0,597 
0,400 
0,383 
0,464 
0,493 
607 

 
 

0,008 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,001 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,004 
0,000 
0,001 
0,028 
0,037 
0,010 
0,006 
0,000 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Minat (X4) 
- Item 44 
- Item 45 
- Item 46 
- Item 47 
- Item 48 
- Item 49 
- Item 50 
- Item 51 

 
0,750 
0,834 
0,912 
0,815 
0,549 
0,842 
0,693 
0,780 

 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 
0,000 
0,000 
0,000 

 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Variabel Korelasi  Signifikansi  Kesimpulan 
Perilaku profesionalisme 
guru (Y) 
- Item 52 
- Item 53 
- Item 54 
- Item 55 
- Item 56 
- Item 57 

 
 

0,735 
0,713 
0,940 
0,860 
0,671 
0,878 

 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

 
 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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- Item 58 
- Item 59 
- Item 60 
- Item 61 
- Item 62 
- Item 63 
- Item 64 
- Item 65 
- Item 66 
- Item 67 
- Item 68 
- Item 69 

0,860 
0,863 
0,921 
0,869 
0,403 
0,429 
0,396 
0,765 
0,806 
0,638 
0,649 
0,947 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,027 
0,018 
0,030 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,000 

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

 

3.7.2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas instrumen dimaksudkan untuk melihat seberapa besar 

hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Suatu instrumen dikatakan 

reliabel (derajat konsisten), jika instrumen itu memberikan hasil yang 

relatif sama meskipun digunakan untuk mengukur berulangkali. Menurut 

Singarimbun (1982) bahwa “Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk 

sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran 

diulang dua kali atau lebih”. 

Uji reliabilitas instrumen pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan rumus “Alpha Cronbach” (Dewanto & Tarmudji, 1995: 

140) sebagai berikut : 

r11 = 
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

− ∑
∑

2

2

21 t
b

k
k  

Keterangan : 

r11 : relibilitas 

k  : adalah banyaknya butir pertanyaan 
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∑ 2b  : adalah jumlah varians butir 

∑ 2t  : adalah varian total 

S 2
1  : varian dari setiap item skala 

Kuesioner dapat dikatakan realibitas tinggi jika nilai Alpha 

Croanbach melebihi angka 0,6. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada 

tabel 3.5.  

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian 

NO. VARIABEL CRONBACH ALPHA 

1. Kompetensi guru  (X1) 0,9335 

2. Status sosial ekonomi (X2) 0,9067 

3. Sikap (X3) 0,8807 

4 Minat (X4) 0,8997 

5 Perilaku profesionalisme guru (Y) 0,9513 
 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari variabel-

variabel itu didapatkan bahwa masing-masing variabel tersebut didapatkan 

nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,60 maka instrumen penelitian ini 

dapat dikatakan handal (reliabel) untuk digunakan sebagai alat ukur. 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis yang diteliti 

dengan menggunakan path analisis. Path analisis merupakan teknik 

statistik yang digunakan untuk menguji hubungan kausal antara dua 

variabel atau lebih variabel (Ghozali & Fuad, 2005). Kesimpulan dari path 
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r8 

r9 
r4 r5 

r2 

r6 

r7 

r1 

r3 

 

X1 

 

X3 

X2  X4  

 
Y 

analisis adalah apabila pada taraf nyata atau nilai signifikannya < 0,05, 

maka dapat dikatakan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat 

karena untuk nilai α = 0,05.  

Dalam melakukan analisis ini nantinya akan menggunakan alat bantu 

berupa program SPSS versi 11.5. Model path analisis yang terbentuk 

adalah sebagai berikut : 

Gambar 3.1 
Model Path Analisis 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

X1 = Latar Belakang Pendidikan 

X2 = Status Sosial Ekonomi 

X3 = Sikap 

X4 = Minat 

Y = Perilaku Profesional Guru 

r1 = Besarnya korelasi parsial antara X1 dan Y 

r2 = Besarnya korelasi parsial antara X1 dan Y yang dikontrol oleh X2 
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Angka tertinggi – Angka terendah 

Kelas interval 

r3 = Besarnya korelasi parsial antara X3 dan Y yang dikontrol oleh X4 

r4 = Besarnya korelasi parsial antara X3 dan X2 

r5 = Besarnya korelasi parsial antara X3 dan Y 

r6 = Besarnya korelasi parsial antara X3 dan X4 

r7 = Besarnya korelasi parsial antara X2 dan Y 

r8 = Besarnya korelasi parsial antara X2 dan X4 

r9 = Besarnya korelasi parsial antara X4 dan Y 

 
3.8.1. Deskripsi 

Deskripsi data digunakan untuk mendeskripsikan setiap variabel 

sehingga didapatkan gambaran umum tentang variabel yang diungkap, dan 

dalam penelitian ini berdasarkan kompetensi guru, status sosial ekonomi, 

sikap dan minat terhadap perilaku profesional guru. Dalam kaitannya 

dengan analisis statistik mengolah dan menampilkan data kualitatif, maka 

data yang digunakan adalah berdasarkan angket yang disebarkan kepada 

responden. Pendeskripsian di sini akan menampilkan data statistik 

sederhana terhadap kelima variabel tersebut diatas. Skor yang diperoleh 

”ditata berdasarkan urutan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah” 

(Dewanto & Tarmudji, 1995: 131). 

Berdasarkan alternatif jawaban yang diperoleh ditentukan skor 

tertinggi dan skor terendah. Skor tertinggi dan terendah diperlukan untuk 

menentukan interval, dan diketahui jumlah kelas intervalnya yaitu 5 

dengan menggunakan rumus : 
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Interval =       (Irianto, A. 1988: 13) 

Dalam hal ini melihat kecenderungan data heterogen atau homogen 

bagaimana rata-rata jawaban responden dengan peninjauan tiap-tiap 

variabel dengan tujuan agar deskripsi data lebih mendalam tergolong 

kategori : sangat baik, baik, sedang, kurang baik, tidak baik. 

Deskripsi data yang akan disajikan dari hasil penelitian ini adalah 

untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penyebaran data 

yang diperoleh dilapangan. Data yang disajikan berupa data mentah yang 

diolah menggunakan teknik statistik deskriptif. Adapun dalam deskripsi 

data ini yang disajikan dengan bentuk distribusi frekuensi, total skor, harga 

skor rata-rata, simpangan baku, modus, median, skor maksimum, dan skor 

minimum yang disertai histrogram. 

Deskripsi data berguna untuk menjelaskan penyebaran data 

menurut frekuensinya untuk menjelaskan kecenderungan terbanyak, untuk 

menjelaskan kecenderungan tengah, untuk menjelaskan pola penyebaran 

(maksimum-minimum), untuk menjelaskan pola penyebaran data atau 

homogenitas data. 

Berdasarkan judul dan perumusan masalah penelitian dimana 

penelitian ini terdiri dari empat variabel bebas dan satu variabel terikat, 

yakni variabel kompetensi guru (X1), status sosial ekonomi (X2), sikap 

(X3), dan minat (X4) sebagai variabel bebas, dan perilaku profesional guru 

(Y) sebagai variabel terikat. 
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3.8.2. Uji Persyaratan 

Sebelum dilakukan analisis dengan teknik path analisis data-data 

tersebut harus diuji dahulu apakah data tersebut linier, multikolinear atau 

tidak, normal atau tidak. 

 

3.8.2.1.Uji Normalitas Data 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model path analisis 

yang terdapat pada variabel terikat dan variabel bebas keduanya 

mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model path analisis 

yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal 

dikatakan model path analisis yang baik. Dewanto dan Tarmudji (1995: 

48) menyampaikan bahwa, ”Uji normalitas adalah usaha membuktikan 

apakah distribusi sampel yang telah diobservasi dari sebuah populasi yang 

berdistribusi normal tersebut mempunyai kesesuaian dengan distribusi 

teoritis”. Tes ini disebut juga dengan test goodness of-fit (Tes Kolmogorov 

Smirnov) dengan rumus sebagai berikut : 

D = maksimum [ F0 (X) – SN (X) ] 

Keterangan : 

D  : Deviasi maksimum 

F0 (X)  : Fungsi distribusi frekuensi komulatif teoritis 

SN (X): Distibusi frekuensi komulatif sampel observasi 

Analisis uji normalitas pada penelitian ini digunakan komputer 

program SPSS. Ketentuan normalitas data hasil output SPSS dapat dilihat 
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pada besarnya nilai taraf signifikan yang diperoleh. Apabila nilai (tingkat 

kepercayaan > 0,05), maka data berdistribusi normal. Dan sebaliknya 

apabila nilai (tingkat kepercayaan < 0,05), maka data berdistribusi tidak 

normal. 

 

3.8.2.2.Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model path 

analisis ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas (independent 

variable). Model path analisis yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi 

diantara variabel bebas. Dewanto & Tarmudji (1995: 136) menyampaikan 

bahwa ciri-ciri multikolinearitas dalam path analisis terjadi apabila : 

a. Koefisien korelasi rij mendekati 1 

b. Perbedaan R2 dengan R(j)
2 (Determinasi path analisis yang direspon 

oleh variabel Y dari semua variabel lain, kecuali variabel X amat kecil. 

c. F ratio signifikan tetapi harga tidak signifikan. 

d. Determinasi XY lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari pada 1 (0 < 

XY > 1). Bila XY = 0 berarti hubungan exist pada kolom X linier. 

Sebaliknya apabila XY = 1, berarti X orthogonal. 

e. R2 = 1 – 1/rii.0.9 

f. Eigenvalues λi= 0 

 

3.8.2.3.Uji Heteroskedastisitas 
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Heteroskedastisitas muncul apabila kesalahan atau residual dari 

model yang diamati tidak memiliki varian yang konstan dari satu observasi 

ke observasi lainnya. Konsekuensi adanya heteroskedastisitas dalam 

model path analisis adalah estimator yang diperoleh tidak efisien. Dalam 

penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji Gletser: 

uji ini akan mengolah path analisis nilai absolut dari unstandard residual 

terhadap variabel bebas, jika tidak signifikan berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika signifikan, maka terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

Disamping dengan menggunakan uji Gletser, heteroskedastisitas 

juga dapat dilihat dengan melihat eror, jika membentuk pola tertentu tidak 

bersifat acak terhadap nol, maka dikatakan terjadi heteroskedastisitas, atau 

jika pola tertentu seperti titik-titik (point-point) yang ada, membentuk 

suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian 

menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas. 

 

3.8.3. Uji Hipotesis 

Dalam menganalisis data penelitian ini digunakan metode statistik 

dengan memakai teknik path analisis yaitu analisis variansi garis path 

analisis dalam meramal variabel terikat dari variabel bebas. Menurut 

Dewanto & Tarmudji (1995: 120) selanjutnya path analisis secara umum 

mempunyai 5 tugas, yaitu : 
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a. Untuk mengetahui kuatnya korelasi antara prediktor-prediktor dan 

ubahan tolok (kriterium), atau antara X dan Y. 

b. Menguji signifikansinya dari korelasi yang diperoleh. 

c. Menemukan persamaan garis path analisis 

d. Jika prediktornya lebih dari satu adalah menilai sumbangan relatif 

dari masing-masing prediktor 

e. Dan lain-lain. 

Langkah atau prosedur untuk menentukan apakah “Menerima atau 

menolak hipotesis tersebut dinamakan pengujian hipotesis” (Sudjana, 

1986: 213). Sebelum pengujian hipotesis, menurut Irianto (1988) ada 

persyaratan yang harus dipenuhi dalam path analisis yaitu : (1) sampel 

diambil secara acak (random) dari populasi, (2) data sampel berdistribusi 

normal, (3) data variabel bebas berskala interval atau rasio, (4) antara 

variabel bebas dengan variabel terikat mempunyai hubungansecara 

teoritis, dan (5) persamaan path analisis berpola linear. 

Untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, 

dipergunakan uji linearitas. Uji linearitas data bertujuan mengetahui linear 

tidaknya masing-masing variabel prediktor X1, X2, X3, dan X4 terhadap 

variabel kriterium Y. Untuk menguji linearitas data menggunakan rumus 

linear sedarhana Y atas X sebagai berikut : 

Y = a+bX 

Keterangan : 

Y = nilai yang diprediksi atau kriterium 
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X = nilai variabel prediktor 

b = bilangan koefisien prediktor 

a = bilangan konstan 

Untuk menguji linear masing-masing prediktor X1, X2, X3, dan X4 

dengan variabel kriterium Y. Path analisis digunakan untuk menentukan 

pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen dengan 

melakukan perhitungan path analisis. Adapun persamaan path analisis 

yaitu : 

Y = a+b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 

Untuk menyelesaikan persamaan path analisis peneliti 

menggunakan bantuan program SPSS versi 11.5. 

Pengujian dengan path analisis menggunakan dua pengujian yaitu 

pengujian F dan pengujian t dengan melihat nilai signifikannya. Adapun 

rumus pengujian F dan pengujian t sebagai berikut : 

Rumus mencari harga F reg adalah : 

F reg = 
resKS

KRreg = ( ) ( )1/1
/

2

2

−−− mnR
mR  (Dewanto & Tarmudji, 2005: 124) 

 
Rumus untuk uji t adalah : 

t = 
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

−+
+

−

2
1

1
1

221
21

21

nnnn
JKJK

XX (Dewanto & Tarmudji, 2005: 124) 

Keterangan : 

X  = rerata cuplikan : 
n

X∑  
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n = cacah khusus 

n1+n2-2  = disebut derajat kebebasan (db) 

JK  = jumlah kuadrat : 
( )

∑ ∑−
n
X

X
2

2  

Pengujian hipotesis dilakukan dengan pengujian level of significant 

menggunakan bantuan program SPSS. Adapun kriteria pengujian adalah 

sebagai berikut : Ho ditolak apabila nilai signifikan pada output SPSS < 

5% dan Ho diterima, jika nilai signifikan yang diperoleh pada output SPSS 

> 5%. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  

A.   Hasil Penelitian 

1.   Deskripsi Data Penelitian 

Berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan selanjutnya dianalisis 

dengan statistik deskriptif menggunakan komputer sebagai berikut. 

 
a.   Kompetensi Guru 

 Data hasil penelitian mengenai kompetensi guru berdasarkan jawaban 

angket yang telah dikerjakan oleh para responden sampel penelitian angka 

tertinggi 89 dan angka terendah 54, range 35. Angka rata-rata kompensasi guru 

77,31 dan standar deviasi 7,83. 

 Setelah diketahui angka terendah, angka tertinggi dan range dapat 

digunakan untuk menentukan interval kelas (i) dengan rumus sebagai berikut 

(Irianto, 1988 :13): 

                    
intervalKelas

 terendahangka -  tertinggiAngka ) i ( Interval =  

               
5

  54 - 89  Interval=  7
54
35

==  

 Berdasarkan interval tersebut dapat digunakan untuk membuat tabel 

distribusi frekuensi bergolong sesuai dengan kategori jawaban angket mengenai 

kompetensi guru sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 Deskripsi Kompetensi guru 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
82-89 
75-81 
68-74 
61-67 
54-60 

74 
87 
64 
19 
6 

29,6 
34,8 
25,6 
7,6 
2,7 

Sangat baik 
Baik 

Sedang 
Kurang Baik 
Tidak Baik 

Jumlah 250 100  
 

 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka terbanyak pada kategori baik 

sebesar 87 orang atau 34,8%; urutan kedua pada kategori sangat baik sebanyak 74 

orang atau 29,6%; urutan ketiga pada kategori sedang pada sebanyak 64 orang 

atau 25,6%; urutan keempat ada pada kategori kurang baik sebanyak 19 orang 

atau 7,6%; pada urutan kelima adalah kategori tidak baik yaitu sebanyak 6 orang 

atau 2,7%. 

 
b.    Status Sosial Ekonomi Guru 

  
 Dari analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata untuk variabel status sosial 

ekonomi guru yang menjadi sampel penelitian didapatkan skor rata-rata 11,35, 

angka tertinggi 19, angka terendah 6, standar deviasinya 3,76 dan range 13. 

Dengan diketahuinya angka tertinggi, angka terendah dan range dapat digunakan 

untuk menyusun kategori staus sosial ekonomi guru SMA / MA se-Kabupaten 

Demak menggunakan rumus sebagai berikut ini. 

intervalKelas
 terendahangka -  tertinggiAngka ) i ( Interval =  

 6,2
5

13
5

6 - 19  Interval === dibulatkan menjadi 3 
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 Berdasarkan interval tersebut dapat disusun tabel distribusi frekuensi 

bergolong sesuai dengan kategori yang diinginkan yaitu lima kategori meliputi 

sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik sebagai berikut.  

 
Tabel 4.2 Deskripsi Status Sosial Ekonomi Guru       

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
18-19 
15-17 
12-14 
9-11 
6-8 

22 
26 
67 
70 
65 

8,8 
10,4 
26,8 
28 
26 

Sangat baik 
Baik 

Sedang 
Kurang Baik 
Tidak Baik 

Jumlah 250 100  
 

 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka terbanyak pada kategori  

kurang baik sebesar 70 orang atau 28%; urutan kedua pada kategori sedang 

sebanyak 97 orang atau 28,8%; urutan ketiga pada kategori tidak baik yaitu 

sebanyak 65 orang atau 26%; urutan keempat ada pada kategori baik sebanyak 26 

orang atau 10,4%; pada urutan kelima adalah kategori tidak baik yaitu sebanyak 6 

orang atau 2,7% 

 
c.   Sikap Guru  

Dari analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata untuk variabel sikap guru 

yang menjadi sampel penelitian 81,73, angka tertinggi 95, angka terendah 56, 

standar deviasinya 7,88 dan range 39. Dengan diketahuinya angka tertinggi, 

angka terendah dan range dapat digunakan untuk menyusun kategori sikap para 

guru SMA/MA se-Kabupaten Demak menggunakan rumus sebagai berikut ini. 

intervalKelas
 terendahangka -  tertinggiAngka ) i ( Interval =  
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 8,7
5

39
5

56 - 95  Interval === dibulatkan menjadi 8 

 Berdasarkan interval tersebut dapat disusun tabel distribusi frekuensi 

bergolong sesuai dengan kategori yang diinginkan yaitu lima kategori meliputi 

sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik sebagai berikut.  

 
Tabel 4.3 Deskripsi Sikap Guru 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
88-95 
80-87 
72-79 
64-71 
56-63 

71 
81 
72 
23 
3 

28,4 
32,4 
28,8 
9,2 
1,2 

Sangat baik 
Baik 

Sedang 
Kurang Baik 
Tidak Baik 

Jumlah 250 100  
 
 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka terbanyak pada kategori  baik 

sebesar 81 orang atau 32,4%; urutan kedua pada kategori sedang sebanyak 72 

orang atau 28,8%; urutan ketiga pada kategori sangat baik yaitu sebanyak 71 

orang atau 28,4%; urutan keempat ada pada kategori kurang baik sebanyak 23 

orang atau 9,2%; pada urutan kelima adalah kategori tidak baik yaitu sebanyak 3 

orang atau 1,2%. 

 
d.   Minat Guru  

Dari analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata untuk variabel minat guru 

yang menjadi sampel penelitian 27,68, angka tertinggi 40, angka terendah 9, 

standar deviasinya 7,57 dan range 31. Dengan diketahuinya angka tertinggi, 

angka terendah dan range dapat digunakan untuk menyusun kategori minat para 

guru SMA/MA se-Kabupaten Demak menggunakan rumus sebagai berikut ini. 
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intervalKelas
 terendahangka -  tertinggiAngka ) i ( Interval =  

 

 2,6
5
31

5
9 - 40  Interval === dibulatkan menjadi 6 

 Berdasarkan interval tersebut dapat disusun tabel distribusi frekuensi 

bergolong sesuai dengan kategori yang diinginkan yaitu lima kategori meliputi 

sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik sebagai berikut.  

 
Tabel 4.4 Deskripsi Minat Guru 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
34-40 
27-33 
21-26 
15-20 
9-14 

64 
84 
62 
27 
13 

25,6 
33,6 
24,8 
10,8 
5,2 

Sangat baik 
Baik 

Sedang 
Kurang Baik 
Tidak Baik 

Jumlah 250 100  
 

 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka terbanyak pada kategori  baik 

sebesar 84 orang atau 33,6%; urutan kedua pada kategori sangat  baik sebanyak 

64 orang atau 25,6%; urutan ketiga pada kategori sedang yaitu sebanyak 62 orang 

atau 24,8%; urutan keempat ada pada kategori kurang baik sebanyak 27 orang 

atau 10,8%; pada urutan kelima adalah kategori tidak baik yaitu sebanyak 13 

orang atau 5,2%. 

 

e.   Perilaku Profesionalisme Guru  

Dari analisis deskriptif diperoleh nilai rata-rata untuk variabel perilaku 

profesionalisme guru yang menjadi sampel penelitian 77,24, angka tertinggi 90, 
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angka terendah 42, standar deviasinya 8,92 dan range 48. Dengan diketahuinya 

angka tertinggi, angka terendah dan range dapat digunakan untuk menyusun 

kategori perilaku profesionalisme para guru SMA/MA se-Kabupaten Demak 

menggunakan rumus sebagai berikut ini. 

intervalKelas
 terendahangka -  tertinggiAngka ) i ( Interval =  

 

 6,9
5
48

5
42 - 90  Interval === dibulatkan menjadi 10 

 Berdasarkan interval tersebut dapat disusun tabel distribusi frekuensi 

bergolong sesuai dengan kategori yang diinginkan yaitu lima kategori meliputi 

sangat baik, baik, sedang, kurang baik dan tidak baik sebagai berikut.  

 
Tabel 4.5 Deskripsi Profesionalisme Guru 

          Interval Frekuensi Persentase Kategori 
82-90 
72-81 
62-71 
52-61 
42-51 

82 
105 
48 
13 
2 

32,8 
42 

19,2 
5,2 
0,8 

Sangat baik 
Baik 

Sedang 
Kurang Baik 
Tidak Baik 

Jumlah 250 100  
 

 Dari tabel di atas menunjukkan bahwa angka terbanyak pada kategori  baik 

sebesar 105 orang atau 42%; urutan kedua pada kategori sangat  baik sebanyak 82 

orang atau 32,8%; urutan ketiga pada kategori sedang yaitu sebanyak 48 orang 

atau 19,2%; urutan keempat ada pada kategori kurang baik sebanyak 13 orang 

atau 5,2%; pada urutan kelima adalah kategori tidak baik yaitu sebanyak 2 orang 

atau 0,8%. 
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2.  Hasil Uji Persyaratan Analisis 

Sebagai mana telah ditegaskan pada Bab III bahwa sebelum data dianalisis 

untuk membuktikan kebenaran hipotesis dengan tehnik path analysis, maka data 

hasil penelitian harus diuji lebih dahulu apakah data berdistribusi normal atau 

tidak, terjadi multikolinaritas antar variabel independen atau tidak, serta 

heteroskedastisitas atau tidak. 

Untuk itu ada 3 macam yang digunakan untuk uji persyaratan analisis 

regresi yaitu : (1) uji normalitas, (2) uji multikolinearitas, dan (3) uji 

heteroskedastisitas. Adapun hasil uji pernyataan analisis adalah sebagai berikut. 

 
a. Uji Normalitas 

Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui normal tidaknya distribusi 

data masing-masing variabel penelitian yaitu variabel kompetensi guru (X1), 

status sosial ekonomi (X2), sikap (X3), minat (X4) dan variabel perilaku 

profesional guru (Y). Tehnik analisisi uji normalitas data penelitian menggunakan 

bantuan komputer program SPSS versi 11.5. hasil uji normalitas dengan 

menggunakan Tes Kolmogorov Smirnov adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.6 Hasil Uji Normalitas Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

250 250 250 250 250
77,31 11,38 81,73 27,69 77,24

8,03 3,76 7,88 7,58 8,92
,070 ,082 ,084 ,066 ,080
,057 ,082 ,070 ,066 ,076

-,070 -,077 -,084 -,066 -,080
1,109 1,299 1,333 1,050 1,264

,170 ,068 ,057 ,220 ,082

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kompetensi
Guru

Status Sosial
Ekonomi Sikap Minat

Perilaku
Profesionali
sme Guru

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

Apabila nilai (tingkat kepercayaan > 0,05), maka data berdistribusi 

normal. Dan sebaliknya apabila nilai (tingkat kepercayaan < 0,05), maka data 

berdistribusi tidak normal. Berdasarkan hasil tersebut diatas dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi variabel kompetensi guru (X1) sebesar 0,170, status sosial 

ekonomi (X2) sebesar 0,068, sikap (X3) sebesar 0,057, minat (X4) sebesar 0,220 

dan variabel perilaku profesional guru (Y) sebesar 0,082. Karena nilai 

signifikansinya lebih dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa varibael kompetensi 

guru (X1), status sosial ekonomi (X2), sikap (X3), minat (X4) dan variabel perilaku 

profesional guru (Y) berdistribusi normal. 

 

b. Uji Multikolinearitas antar Variabel Independen (X1, X2, X3, dan X4) 

 Uji multikolinearitas antara variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) bisa 

menggunakan nilai Tolerance dan uji Varience inflation Factor (VIF),  eigenvalue 

atau condition index pada analisis regresi ganda 

 Hasil analisis uji multikolinearitas antar variabel bebas yaitu X1, X2, X3, 

dan X4  secara lengkap terlampir dan tabel berikut ini adalah rangkumannya. 
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Tabel 4.7 Rangkuman Hasil Uji Multikolinearitas antar Variabel Independen 

 
Jenis Uji Hasil Kriteria Keterangan 

Tolerance  

X1 = 0,117 
X2 = 0,788 
X3 = 0,187 
X4 = 0,134 

Tidak melebihi angka 
1 

Tidak terjadi multikolinear 
antara X1, X2, X3, dan X4   

VIF 

X1 = 8,535 
X2 = 1,268 
X3 = 5,354 
X4 = 7,464 

Tidak melebihi angka 
10 

Tidak terjadi multikolinear 
antara X1, X2, X3, dan X4   

 

 Berdasarkan rangkuman hasil analisis uji multikolinearitas sebagaimana 

tersaji pada tabel 4.7 di atas dapat disimpulkan bahwa pada nilai VIF tidak terjadi 

multikolinearitas antara variabel kompetensi guru (X1), status sosial ekonomi 

(X2), sikap (X3), dan minat (X4). dengan demikian tehnik analisis regresi ganda 

dapat digunakan untuk menganalisis data hasil penelitian. 

 

c. Uji Heteroskedastisitas 

Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

Gletser: uji ini akan mengolah path analisis nilai absolut dari unstandard residual 

terhadap variabel bebas, jika tidak signifikan berarti tidak terjadi 

heteroskedastisitas dan sebaliknya jika signifikan, maka terdapat gejala 

heteroskedastisitas. 

 Hasil analisis uji heteroskedastisitas antar variabel bebas yaitu X1, X2, X3, 

dan X4  dapat terlihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Coefficientsa

14,078 3,972 3,544 ,000
-,136 ,077 -,321 -1,766 ,079

2,318E-02 ,063 ,026 ,366 ,715
-5,89E-02 ,062 -,137 -,947 ,345

,115 ,076 ,255 1,499 ,135

(Constant)
Kompetensi Guru
Status Sosial Ekonomi
Sikap
Minat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas diketahui bahwa nilai signifikansi 

kompetensi guru (X1) sebesar 0,079, status sosial ekonomi (X2) sebesar 0,715, 

sikap (X3) sebesar 0,345, dan minat (X4) sebesar 0,135. Karena nilai 

signifikansinya tidak ada yang lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa 

tidak terjadi heteroskedastisitas. 

 

3. Uji Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka hipotesis yang 

akan diuji dalam penelitian ini adalah, “bahwa pengaruh kompetensi guru (X1), 

status sosial ekonomi (X2), sikap (X3), dan minat (X4) terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak baik secara parsial maupun 

bersama-sama” 

 
a. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dengan Perilaku Profesional Guru SMA 

/ MA di Kabupaten Demak (Y) 
 

Hipotesis penelitian yang berbunyi ”Terdapat pengaruh kompetensi guru 

terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak”. Model 
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pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 3,486 + 

0,954X1.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.9 berikut ini. 

Tabel 4.9  Ringkasan hasil uji regresi antara Kompetensi Guru (X1) dengan 
Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

ANOVAb

14627,715 1 14627,715 702,509
5163,885 248 20,822

19791,600 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Kompetensi Gurua. 

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurub. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel kompetensi guru terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F 

hitung 702,509 untuk α  = 0,025 sehingga variabel kompetensi guru secara 

signifikan berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi Y = 3,486 + 

0,954X1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor kompetensi guru akan 

menyebabkan kenaikan skor perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak sebesar 0,954 unit pada konstanta 3,486. Adapun besarnya varians 

profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan 
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oleh kompetensi guru adalah 73,9 %. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 

berikut dibawah ini : 

Gambar 4.1 
Hasil Daerah Penerimaan Hipotesis 

 

Daerah 
Penolakan Ho

     Daerah
Penerimaan Ho

 
                     1,984             

Kekuatan hubungan antara kompetensi guru terhadap perilaku profesional 

guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 

0,860 dengan α  = 0,025. Daerah kritis dengan taraf signifikansi α  = 0,025 

dengan pengujian dua arah adalah t > 1,984 dan z < -1,984. Harga t hitung 26,505 

berarti lebih besar dari t tabel untuk α  = 0,025 dan t tabel sebesar 1,984. Hal ini 

menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian 

yang menyatakan ada pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak dapat diterima kebenarannya. Dengan 

demikian dapat diketahui bahwa setiap kenaikan skor kompetensi guru akan 

diikuti naiknya skor perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, 

sebaliknya jika tidak ditingkatkan nilai kompetensi gurunya maka perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak tidak akan ada peningkatan. 

 
 
 

α  = 0,025 daerah 
pelokan distribusi t 
dengan t tabel =  1,984 
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b. Pengaruh Status Sosial Ekonomi (X2) dengan Perilaku Profesional Guru 
SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Hipotesis penelitian yang berbunyi ”Terdapat pengaruh status sosial 

ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak”. 

Model pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 66,111 

+ 0,980X2.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.10 berikut ini. 

Tabel 4.10  Ringkasan hasil uji regresi antara Status Sosial Ekonomi (X2) 
dengan Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten 
Demak (Y) 

ANOVAb

3384,094 1 3384,094 51,151
16407,506 248 66,159
19791,600 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Status Sosial Ekonomia. 

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurub. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh status sosial 

ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

diperoleh nilai F hitung 51,151 dengan α = 0,025 sehingga variabel status sosial 

ekonomi secara signifikan berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi Y = 66,111 



 

 

103

+ 0,980X2 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor status sosial 

ekonomi akan menyebabkan kenaikan skor perilaku profesional guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak sebesar 0,980 unit pada konstanta 66,111. Adapun besarnya 

varians profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau 

ditentukan oleh status sosial ekonomi adalah 17,1 %. Hal tersebut dapat dilihat 

pada gambar berikut dibawah ini : 

Gambar 4.2 
Hasil Daerah Penerimaan Hipotesis 

 

Daerah 
Penolakan Ho

     Daerah
Penerimaan Ho

 
                1,984               

Kekuatan hubungan antara status sosial ekonomi terhadap perilaku 

profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien 

korelasi (r) 0,414 dengan α  = 0,025. Daerah kritis dengan taraf signifikansi α  = 

0,025 dengan pengujian dua arah adalah t > 1,984 dan z < -1,984. Harga t hitung 

7,152 berarti lebih besar dari t tabel untuk α  = 0,025 dan t tabel sebesar 1,984. 

Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak, yang berarti hipotesis 

penelitian yang menyatakan ada pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dapat diterima kebenarannya. 

Dengan demikian dapat diketahui bahwa setiap kenaikan skor status sosial 

ekonomi akan diikuti naiknya skor perilaku profesional guru SMA / MA di 

α  = 0,025 daerah 
pelokan distribusi t 
dengan t tabel =  1,984 
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Kabupaten Demak, sebaliknya jika tidak ditingkatkan nilai status sosial ekonomi 

maka perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak tidak akan ada 

peningkatan. 

 
c. Pengaruh Sikap (X3) dengan Perilaku Profesional Guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak (Y) 
 

Hipotesis penelitian yang berbunyi ”Terdapat pengaruh sikap terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak”. Model pengaruh 

sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = -2,215 + 0,972X3.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.11 berikut ini. 

Tabel 4.11 Ringkasan hasil uji regresi antara Sikap (X3) dengan Perilaku 
Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

ANOVAb

14617,102 1 14617,102 700,559
5174,498 248 20,865

19791,600 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Sikapa. 

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurub. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F 

hitung 700,559 dengan α  = 0,025 sehingga variabel sikap secara signifikan 

berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 
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Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi Y = -2,215 + 0,972X3 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor sikap akan menyebabkan 

kenaikan skor perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak sebesar 

0,972 unit pada konstanta -2,215. Adapun besarnya varians profesional guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap adalah 

73,9 %. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini : 

Gambar 4.3 
Hasil Daerah Penerimaan Hipotesis 

 

Daerah 
Penolakan Ho

     Daerah
Penerimaan Ho

 
                1,984             

Kekuatan hubungan antara sikap terhadap perilaku profesional guru  SMA 

/ MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,859 dengan 

α  = 0,025. Daerah kritis dengan taraf signifikansi α  = 0,025 dengan pengujian 

dua arah adalah t > 1,984 dan z < -1,984. Harga t hitung 26,168 berarti lebih besar 

dari t tabel untuk α  = 0,025 dan t tabel sebesar 1,984. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian yang 

menyatakan ada pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa setiap kenaikan skor sikap akan diikuti naiknya skor perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, sebaliknya jika tidak 

α  = 0,025 daerah 
pelokan distribusi t 
dengan t tabel =  1,984 
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ditingkatkan nilai sikap maka perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak tidak akan ada peningkatan. 

 

d. Pengaruh Minat (X4) dengan Perilaku Profesional Guru SMA / MA di 
Kabupaten Demak (Y) 

 
Hipotesis penelitian yang berbunyi ”Terdapat pengaruh minat terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak”. Model pengaruh 

minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 49,336 + 1,008X4.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Ringkasan hasil uji regresi antara Minat (X4) dengan Perilaku 
Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

ANOVAb

14515,094 1 14515,094 682,221
5276,506 248 21,276

19791,600 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Minata. 

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurub. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F 

hitung 682,221 dengan α  = 0,025 sehingga variabel minat secara signifikan 

berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi Y = 49,336 + 1,008X4 
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menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor minat akan menyebabkan 

kenaikan skor perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak sebesar 

1,008 unit pada konstanta 49,336. Adapun besarnya varians profesional guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh minat adalah 

73,3 %. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut dibawah ini : 

Gambar 4.4 
Hasil Daerah Penerimaan Hipotesis 

 

Daerah 
Penolakan Ho

     Daerah
Penerimaan Ho

 
                1,984             

Kekuatan hubungan antara minat terhadap perilaku profesional guru  SMA 

/ MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,856 dengan 

α  = 0,025. Daerah kritis dengan taraf signifikansi α  = 0,025 dengan pengujian 

dua arah adalah t > 1,984 dan z < -1,984. Harga t hitung 26,119 berarti lebih besar 

dari t tabel untuk α  = 0,025 dan t tabel sebesar 1,984. Hal ini menunjukkan 

bahwa hipotesis nol (Ho) ditolak, yang berarti hipotesis penelitian yang 

menyatakan ada pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak dapat diterima kebenarannya. Dengan demikian dapat 

diketahui bahwa setiap kenaikan skor minat akan diikuti naiknya skor perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, sebaliknya jika tidak 

α  = 0,025 daerah 
pelokan distribusi t 
dengan t tabel =  1,984 
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ditingkatkan nilai minat maka perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak tidak akan ada peningkatan. 

 

e. Pengaruh Sikap (X3) dengan Status Sosial Ekonomi (X2) 
 

Model pengaruh sikap terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X2 = -6,541 + 

0,219X3.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.13 berikut ini. 

Tabel 4.13  Ringkasan hasil uji regresi antara Sikap (X3) dengan Status 
Sosial Ekonomi (X2) 

ANOVAb

741,299 1 741,299 66,137
2779,725 248 11,209
3521,024 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Sikapa. 

Dependent Variable: Status Sosial Ekonomib. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap terhadap 

status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F 

hitung 66,137 dengan α  = 0,025 sehingga variabel sikap secara signifikan 

berpengaruh terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel sikap terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi X2 = -6,541 + 
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0,219X3 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor sikap akan 

menyebabkan kenaikan skor status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak sebesar 0,219 unit pada konstanta -6,541. Adapun besarnya varians status 

sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau 

ditentukan oleh sikap adalah 21,1 %. 

Kekuatan hubungan antara sikap terhadap status sosial ekonomi guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,459 

dengan α  = 0,025. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan skor sikap akan diikuti 

naiknya skor status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak, 

sebaliknya jika tidak ditingkatkan nilai sikap maka status sosial ekonomi guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak tidak akan ada peningkatan. 

 
f. Pengaruh Sikap (X3) dengan Minat (X4) 
 

Model pengaruh sikap terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X2 = -40,796 + 0,838X4.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.14 berikut ini. 

Tabel 4.14  Ringkasan hasil uji regresi antara Sikap (X3) dengan Minat 
(X4) 

ANOVAb

10855,322 1 10855,322 786,380
3423,434 248 13,804

14278,756 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Sikapa. 

Dependent Variable: Minatb. 
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Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap terhadap 

minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 786,380 

dengan α  = 0,025 sehingga variabel sikap secara signifikan berpengaruh terhadap 

minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel sikap terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak adalah 

signifikan, dengan persamaan regresi X2 = -40,796 + 0,838X4 menunjukkan bahwa 

setiap kenaikan satu unit skor sikap akan menyebabkan kenaikan skor minat guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak sebesar 0,838 unit pada konstanta -40,796. 

Adapun besarnya varians minat guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap adalah 76 %. 

Kekuatan hubungan antara sikap terhadap minat guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,872 dengan α  = 

0,025. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan skor sikap akan diikuti naiknya skor 

minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak, sebaliknya jika tidak ditingkatkan 

nilai sikap maka minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak tidak akan ada 

peningkatan. 

 
g. Pengaruh Status Sosial Ekonomi (X2) dengan Minat (X4) 
 

Model pengaruh status sosial ekonomi terhadap minat guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X4 = 17,386 + 

0,906X2.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.15 berikut ini. 
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Tabel 4.15  Ringkasan hasil uji regresi antara Status Sosial Ekonomi (X2) 
dengan Minat (X4) 

ANOVAb

2892,837 1 2892,837 63,010
11385,919 248 45,911
14278,756 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Status Sosial Ekonomia. 

Dependent Variable: Minatb. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh status sosial 

ekonomi terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F 

hitung 63,010 dengan α  = 0,025 sehingga variabel status sosial ekonomi secara 

signifikan berpengaruh terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel status sosial ekonomi terhadap minat guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi X4 = 17,386 + 

0,906X2 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor status sosial ekonomi 

akan menyebabkan kenaikan skor minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

sebesar 0,838 unit pada konstanta -40,796. Adapun besarnya varians minat guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh status sosial 

ekonomi adalah 20,3 %. 

Kekuatan hubungan antara status sosial ekonomi terhadap minat guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,450 

dengan α  = 0,025. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan skor status sosial 

ekonomi akan diikuti naiknya skor minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak, 
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sebaliknya jika tidak ditingkatkan nilai status sosial ekonomi maka minat guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak tidak akan ada peningkatan. 

 
h. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dengan Status Sosial Ekonomi (X2) 
 

Model pengaruh kompetensi guru terhadap status sosial ekonomi guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X2 

= -5,364 + 0,216X1.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.16 berikut ini. 

Tabel 4.16  Ringkasan hasil uji regresi antara Kompetensi Guru (X1) dengan 
Status Sosial Ekonomi (X2) 

ANOVAb

714,168 1 714,168 63,100
2806,856 248 11,318
3521,024 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Kompetensi Gurua. 

Dependent Variable: Status Sosial Ekonomib. 
 

Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh kompetensi guru 

terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh 

nilai F hitung 63,100 dengan α  = 0,025 sehingga variabel kompetensi guru secara 

signifikan berpengaruh terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel kompetensi guru terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi X2 = -5,364 + 

0,216X1 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor kompetensi guru akan 
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menyebabkan kenaikan skor status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak sebesar 0,216 unit pada konstanta -5,364. Adapun besarnya varians status 

sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau 

ditentukan oleh kompetensi guru adalah 20,3 %. 

Kekuatan hubungan antara kompetensi guru terhadap status sosial 

ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien 

korelasi (r) 0,449 dengan α  = 0,025. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan skor 

kompetensi guru akan diikuti naiknya skor status sosial ekonomi guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak, sebaliknya jika tidak ditingkatkan nilai kompetensi guru 

maka status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak tidak akan ada 

peningkatan. 

 
i. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dengan Sikap (X3) 
 

Model pengaruh kompetensi guru terhadap sikap guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X3 = 13,972 + 

0,876X1.  

Uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat disajikan pada tabel 

4.17 berikut ini. 

Tabel 4.17  Ringkasan hasil uji regresi antara Kompetensi Guru (X1) dengan 
Sikap (X3) 

ANOVAb

11733,795 1 11733,795 779,798
3731,709 248 15,047

15465,504 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F

Predictors: (Constant), Kompetensi Gurua. 

Dependent Variable: Sikapb. 
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Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh kompetensi guru 

terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 

779,798 dengan α  = 0,025 sehingga variabel kompetensi guru secara signifikan 

berpengaruh terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan 

antara variabel kompetensi guru terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak adalah signifikan, dengan persamaan regresi X3 = 13,972 + 0,876X1 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu unit skor kompetensi guru akan 

menyebabkan kenaikan skor sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak sebesar 

0,876 unit pada konstanta 13,972. Adapun besarnya varians sikap guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh kompetensi guru 

adalah 75,9 %. 

Kekuatan hubungan antara kompetensi guru terhadap sikap guru  SMA / 

MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam koefisien korelasi (r) 0,449 dengan 

α  = 0,025. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan skor kompetensi guru akan 

diikuti naiknya skor sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak, sebaliknya jika 

tidak ditingkatkan nilai kompetensi guru maka sikap guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak tidak akan ada peningkatan. 

 

j. Pengaruh antara Kompetensi Guru (X1) dan Status Sosial Ekonomi (X2) 
terhadap Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Model regresi antara kompetensi guru (X1) dan status sosial ekonomi (X2) 

terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan 
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dalam bentuk per-samaan regresi Y  = 5,969 + 0,902X1 + 0,134X2. signifikansi 

persamaan ini dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.18  Ringkasan hasil uji regresi antara Kompetensi Guru (X1) dan 
Status Sosial konomi (X2) terhadap Perilaku Profesional Guru 
SMA / MA di Kabupaten Demak (Y)  

Coefficientsa

5,969 3,265 1,828 ,069
,902 ,046 ,793 19,415 ,000
,134 ,097 ,057 1,385 ,167

(Constant)
Kompetensi Guru
Status Sosial Ekonomi

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurua. 
 

Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk X1 sebesar 19,415 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga 

didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk X2 sebesar 1,385 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,167, karena probabilitas (0,167) lebih besar dari 0,05, maka 

tidak terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi guru terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

 

k. Pengaruh antara Kompetensi Guru (X1) dan Sikap (X3) terhadap 
Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Model regresi antara kompetensi guru (X1) dan sikap (X3) terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam 

bentuk per-samaan regresi Y  = 5,969 + 0,902X1 + 0,134X2. signifikansi 

persamaan ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.19  Ringkasan hasil uji regresi antara Kompetensi Guru (X1) dan 
Sikap (X3) terhadap Perilaku Profesional Guru SMA / MA di 
Kabupaten Demak (Y)  

Coefficientsa

-4.366 2.942 -1.484 .139
.328 .072 .288 4.528 .000
.688 .072 .608 9.559 .000

(Constant)
Kompetensi Guru
Sikap

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurua. 
 

Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk X1 sebesar 4,528 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga 

didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk X3 sebesar 9,559 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara kompetensi guru dan sikap terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

 

l. Pengaruh antara Status Sosial Ekonomi (X2) dan Sikap (X3) terhadap 
Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Model regresi antara status sosial ekonomi (X2) dan sikap (X3) terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam 

bentuk persamaan regresi Y  = 5,969 + 0,902X1 + 0,134X2. signifikansi persamaan 

ini dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.20  Ringkasan hasil uji regresi antara Status Sosial Ekonomi (X2) 
dan Sikap (X3) terhadap Perilaku Profesional Guru SMA / MA 
di Kabupaten Demak (Y)  

Coefficientsa

-1.838 3.072 -.598 .550
5.761E-02 .087 .024 .664 .507

.960 .041 .848 23.186 .000

(Constant)
Status Sosial Ekonomi
Sikap

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurua. 
 

Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk X2 sebesar 0,664 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,507, karena probabilitas (0,000) lebih besar dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga 

didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk X3 sebesar 23,186 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi dan sikap terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

 
 
m. Pengaruh antara Sikap (X3) dan Minat (X4) terhadap Perilaku 

Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 
 

Model regresi antara sikap (X3) dan minat (X4) terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk 

persamaan regresi Y = 19,234 + 0,532X3 + 0,526X4. signifikansi persamaan ini 

dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4.21  Ringkasan hasil uji regresi antara Sikap (X3) dan Minat (X4) 
terhadap Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten 
Demak (Y) 

Coefficientsa

19,234 3,973 4,841 ,000
,532 ,068 ,470 7,826 ,000
,526 ,071 ,447 7,435 ,000

(Constant)
Sikap
Minat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurua. 
 

Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk X3 sebesar 7,826 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga didapatkan uji t test, 

didapatkan t hitung untuk X4 sebesar 7,435 dengan taraf signifikansi (p) 0,000, 

karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara 

minat guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

 

n. Pengaruh Secara Bersama-sama antara Kompetensi Guru (X1), Status 
Sosial Ekonomi (X2), Sikap (X3) dan Minat (X4) terhadap Perilaku 
Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Model regresi antara kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap  dan 

minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dapat 

dilihat dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 4.22  Ringkasan hasil uji regresi antara Pengaruh Kompetensi Guru 
(X1), Status Sosial Ekonomi (X2), Sikap (X3) dan Minat (X4) 
terhadap Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten 
Demak (Y) 

ANOVAb

15566,346 4 3891,586 225,652 ,000a

4225,254 245 17,246
19791,600 249

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Minat, Status Sosial Ekonomi, Sikap, Kompetensi Gurua. 

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurub. 
 

 
Dari uji F test, didapatkan F hitung 226,652 dengan taraf signifikansi (p) 

0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,005, maka secara 

bersama-sama variabel antara kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap  dan 

minat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Kekuatan pengaruh secara bersama-sama antara 

kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap dan minat berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi ganda (R) = 0,887 

sebagaimana dapat disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 4.23  Ringkasan uji Koefisien Determinasi R2) 
Model Summaryb

,887a ,787 ,783 4,15 1,831
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-W
atson

Predictors: (Constant), Minat, Status Sosial Ekonomi, Sikap,
Kompetensi Guru

a. 

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurub. 
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Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa R Square adalah 0,787, hal ini 

berarti hanya 78,7 %  perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi oleh variabel kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap dan 

minat. Sedangkan sisanya (100%-78,7%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. 

Dari hasil analisis regresi ganda dapat diketahui F hitung (Fo) = 225,652 

pada taraf signifikansi 0,000 berarti hipotesis nol (Ho) ditolak dan hipotesis kerja 

(Ha) diterima. Dengan demikian hipotesis penelitian bahwa kompetensi guru, 

status sosial ekonomi, sikap dan minat secara bersama-sama mempengaruhi 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diterima. 

 
Tabel 4.24  Korelasi antar variabel 
 
 Kompetensi 

Guru (X1) 
Status Sosial 

Ekonomi (X2)
Sikap 
(X3) 

Minat 
(X4) 

Perilaku  
Profesional 
Guru (Y) 

Kompetensi Guru 
(X1) 

1.000 
, 

0,450 
0,000 

0,871 
0,000 

0,905 
0,000 

0,818 
0,000 

Status Sosial 
Ekonomi (X2) 

0,450 
0,000 

1.000 
, 

0,459 
0,000 

0,450 
0,000 

0,414 
0,000 

Sikap (X3) 0,871 
0,000 

0,459 
0,000 

1.000 
, 

0,872 
0,000 

0,859 
0,000 

Minat (X4) 0,905 
0,000 

0,450 
0,000 

0,872 
0,000 

1.000 
, 

0,856 
0,000 

Perilaku Profesional 
Guru (Y) 

0,818 
0,000 

0,414 
0,000 

0,859 
0,000 

0,856 
0,000 

1.000 
, 

 

B. Pembahasan  

4.2.1. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dengan Perilaku Profesional Guru 
SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi 

guru dengan perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, 
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menunjukkan bahwa jika tingkat kompetensinya ditingkatkan maka perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada Bab II 

bahwa Terdapat pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Hal tersebut dapat diterima karena dengan 

semakin tinggi kompetensi yang dimiliki oleh guru maka perilaku profesional 

gurupun akan semakin meningkat.  

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar 

yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Kumaidi, 2008). 

Dengan demikian, kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan 

kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk  

penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap profesional dalam 

menjalankan fungsi  sebagai guru. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi Y = 3,486 + 0,954X1. 

Dari persamaan ini dapat diketahui bahwa perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak akan tetap 3,486 jika tidak ada peningkatan nilai kompetensi 

guru, dan profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak akan meningkatkan 

0,954 jika kompetensi guru ditingkatkan satu poin, adapun besarnya varians 

profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan 

oleh tingkat kompentensi guru sebesar 73,9 %. 
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Kompetensi guru SMA / MA di Kabupaten Demak pada umumnya sudah 

mulai membaik, hal tersebut terlihat dari adanya indikasi lulusan SMA/MA di 

Kabupaten Demak tahun 2008 sangat memuaskan, selain itu juga banyaknya guru 

yang berprestasi baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Perubahan tingkat 

kompetensi guru terjadi karena banyaknya guru yang mengikuti pelatihan serta 

melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang dapat meningkatkan perilaku 

profesional. Adapun pelatihan yang diikuti guru adalah diklat tingkat Kabupaten 

maupun Propinsi dan kegiatan yang dilakukan adalah menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran, mengevaluasi pembelajaran dan menyiapkan program 

pencapaian ketuntasan maksimal. Dengan tingginya kompetensi guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak tersebut maka secara tidak langsung juga akan 

meningkatkan perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dan 

pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Demak 

 

4.2.2. Pengaruh Status Sosial Ekonomi (X2) dengan Perilaku Profesional 
Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel status sosial 

ekonomi dengan perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, 

menunjukkan bahwa jika tingkat status sosial ekonominya ditingkatkan maka 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada Bab II 

bahwa Terdapat pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Hal tersebut dapat diterima karena dengan 
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semakin tinggi status sosial ekonomi yang dimiliki oleh guru maka perilaku 

profesional gurupun akan semakin meningkat.  

Status sosial ekonomi merupakan posisi yang dimiliki seseorang yang 

bekerja di sebuah instansi atau perusahaan dalam struktur organisasi maupun 

dalam kehidupan sehari-hari Moekijat (1999: 49). Status sosial ekonomi guru 

dapat berpengaruh terhadap perilaku profesional guru dalam mengajar, karena ini 

berhubungan dengan posisinya baik dalam kehidupan di masyarakat maupun 

posisinya di lingkungan sekolah. Apabila status sosial ekonomi yang dimiliki 

seseorang di masyarakat atau tempat kerja tinggi maka seseorang tersebut akan 

lebih dipandang daripada orang lain. Status kehidupan di masyarakat lebih 

dipandang dari kekayaan yang dimiliki, sedangkan status dalam pekerjaan lebih 

dipandang dari jabatan yang sekarang ini dimiliki. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi Y = 66,111 + 

0,980X2. Dari persamaan ini dapat diketahui bahwa perilaku profesional guru SMA 

/ MA di Kabupaten Demak akan tetap 66,111 jika tidak ada peningkatan nilai 

status sosial ekonomi, dan profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

akan meningkatkan 0,980 jika status sosial ekonomi guru ditingkatkan satu poin, 

adapun besarnya varians profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi atau ditentukan oleh status sosial ekonomi sebesar 17,1 %. 

Status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak relatif baik, 

hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh guru dari 
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peningkatan gaji pegawai dan adanya honor-honor tambahan baik yang diterima 

dari anggaran sekolah maupun dari Pemerintah Kabupaten Demak yang berupa 

tunjangan lauk pauk, uang kinerja. Bagi guru wiyata atau guru bantu peningkatan 

pendapatannya diperoleh melalui anggaran sekolah dan honor daerah dari 

Pemerintah Kabupaten Demak Adanya peningkatan status sosial ekonomi guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak tersebut dapat meningkatkan perilaku 

profesional guru dalam mengajar maupun meningkatkan mutu pendidikan, hal ini 

dikarenakan guru semakin terfokus dalam dunia pendidikan. Indikasi guru dalam 

meningkatkan pendidikan dari adanya peningkatan pendapatan tersebut terlihat 

dari banyaknya guru yang menggunakan pendapatannya untuk membeli komputer 

sebagai operasional pendidikan.   

 

4.2.3. Pengaruh Sikap (X3) dengan Perilaku Profesional Guru SMA / MA di 
Kabupaten Demak (Y) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel sikap dengan 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa 

jika tingkat sikapnya ditingkatkan maka perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada Bab II 

bahwa Terdapat pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Hal tersebut dapat diterima karena dengan semakin tinggi 

sikap yang dimiliki oleh guru maka perilaku profesional gurupun akan semakin 

meningkat.  
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Thursthoen dalam Walgito (1990: 108) menjelaskan bahwa, sikap adalah 

gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik dan 

tanggapan pikiran terhadap suatu keadaan atau suatu objek. Berkowitz, dalam 

Azwar (2000:5) menerangkan sikap seseorang pada suatu objek adalah perasaan 

atau emosi, dan faktor kedua adalah reaksi/respon atau kecenderungan untuk 

bereaksi. Sebagai reaksi maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, 

yaitu senang (like) atau tidak senang (dislike), menurut dan melaksanakan atau 

menjauhi/menghindari sesuatu. Mengenai profesionalisme, P. Siegart (dalam 

Harna, 2002) menyebutkan ada tiga sikap dasar bagi individu untuk disebut 

profesional. Ketiga sikap dasar itu adalah (1) adanya keseimbangan antara sikap 

altruistik dengan sikap non-altruistik/egoistik dalam diri individu; (2) adanya 

penonjolan kepentingan luhur dalam praktik kerja keseharian; dan (3) munculnya 

sikap solider antarteman seprofesi. Ketiga sikap dasar ini akan menumbuhkan 

sikap positif terhadap kerja pada diri individu, teristimewa yang mengutamakan 

kemauan ikhlas untuk bekerja sama dengan sesama teman seprofesi yang 

disemangati oleh niat melayani dan mengabdi demi tercapainya tujuan luhur 

sebuah karya, dalam hal ini adalah karya pendidikan. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi Y = -2,215 + 0,972X3. Dari 

persamaan ini dapat diketahui bahwa perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak akan tetap -2,215 jika tidak ada peningkatan nilai sikap, dan 

profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak akan meningkatkan 0,972 jika 



 

 

126

sikap guru ditingkatkan satu poin, adapun besarnya varians profesional guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap sebesar 

73,9 %. 

Dengan adanya tingkat pendidikan atau kompetensi yang dimiliki guru 

dan kompensasi yang memadai maka guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

memiliki kecenderungan dalam bersikap yang dapat mendukung peningkatan 

perilaku profesional dan meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang memiliki 

kompetensi baik cenderung memiliki sikap dalam mempersiapkan segala hal yang 

berkaitan dengan peningkatan pendidikan, selain itu guru yang mendapatkan 

kompensasi yang memadai cenderung akan memperhatikan perilaku 

profesionalnya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Sikap yang dimiliki guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak selama ini mengalami perubahan menuju pada 

peningkatan dunia pendidikan di daerah tersebut. 

Guru SMA / MA di Kabupaten Demak cenderung memiliki sikap untuk 

meningkatkan perilaku profesional. Hal tersebut terlihat dari adanya perubahan 

sikap guru yang dulunya kurang mempersiapkan rencana pelaksanaan 

pembelajaran namun saat ini kebanyakan guru selalu mempersiapkan segala hal 

yang berkaitan dengan peningkatan perilaku profesional yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian sikap yang dimiliki guru SMA 

/ MA di Kabupaten Demak mengalami perubahan menuju pada peningkatan mutu 

pendidikan di daerah tersebut 
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4.2.4. Pengaruh Minat (X4) dengan Perilaku Profesional Guru SMA / MA di 
Kabupaten Demak (Y) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel minat dengan 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa 

jika tingkat minatnya ditingkatkan maka perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang dikemukakan pada Bab II 

bahwa Terdapat pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Hal tersebut dapat diterima karena dengan semakin tinggi 

minat yang dimiliki oleh guru maka perilaku profesional gurupun akan semakin 

meningkat.  

Aspirasi dan motivasi menjadi penentuan sikap seseorang terhadap profesi 

yang dilakukan baik senang maupun tidak senang. Sehingga adanya sikap tersebut 

memacu minat seseorang terhadap sesuatu yang diinginkan dengan mengacu pada 

situasi dan waktu yang dimiliki seseorang. Minat tersebut akan berpengaruh 

terhadap perilaku seseorang, dimana perilaku tersebut bisa jadi perilaku negatif 

maupun perilaku positif tergantung dari masing-masing individu. Suatu minat 

dapat diekspresikan melalui suatu pernyataan yang menunjukan bahwa anak didik 

lebih menyukai suatu hal dari pada hal yang lain, dapat pula dimanifestasikan 

melalui partisipasi dalam suatu aktifitas. Anak didik memiliki minat terhadap 

subjek tertentu cenderung untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap 

subjek tersebut (Slameto dalam Syaiful 2002: 157). 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 
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Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi Y = 49,336 + 1,008X4. Dari 

persamaan ini dapat diketahui bahwa perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak akan tetap -2,215 jika tidak ada peningkatan nilai minat, dan 

profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak akan meningkatkan 1,008 jika 

minat guru ditingkatkan satu poin, adapun besarnya varians profesional guru  

SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh minat sebesar 

73,3 %. 

Adanya sikap yang positif dalam melaksanakan tugas ditunjang dengan 

keadaan atau situasi yang menuntut guru untuk profesional dan ketepatan waktu 

disaat banyaknya program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) maka akan menimbulkan minat guru untuk 

meningkatkan perilaku profesional. Demikian juga yang terjadi pada guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak, saat ini guru di daerah tersebut dituntut untuk bersikap 

profesional hal inilah yang menimbulkan kecenderungan guru di daerah tersebut 

untuk memiliki minat dalam meningkatkan perilaku profesionalnya. Dari 

banyaknya guru yang mengikuti program sertifikasi tersebut membuat daerah 

tersebut sering melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan perilaku 

profesional guru yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan di 

Kabupaten Demak.  

Minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak untuk berperilaku 

profesional semakin meningkat, hal ini dikarenakan adanya keadaan yang 

menuntut guru untuk berperilaku profesional dalam meningkatkan mutu 

pendidian. Selain itu faktor untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten 
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Demak juga membuat guru mempunyai minat meningkatkan perilaku 

profesionalnya. Dari banyaknya guru yang mengikuti program sertifikasi tersebut 

membuat Pemerintah Kabupaten Demak sering mengadakan kegiatan-kegiatan 

yang dapat meningkatkan perilaku profesional guru yang pada akhirnya akan 

meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Demak 

 

4.2.5. Pengaruh Sikap (X3) dengan Status Sosial Ekonomi (X2) Guru SMA / 
MA di Kabupaten Demak 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel sikap dengan 

status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa 

jika tingkat sikapnya ditingkatkan maka status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan sikap terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi X2 = -6,541 + 0,219X3. Dari 

persamaan ini dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak akan tetap -6,541 jika tidak ada peningkatan nilai sikap, dan 

status sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak akan meningkatkan 

0,219 jika sikap guru ditingkatkan satu poin, adapun besarnya varians status sosial 

ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan 

oleh sikap sebesar 21,1 %. 

Dengan adanya sikap yang positif sebagai pengajar dalam mendukung 

peningkatan mutu pendidikan maka guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

memiliki status sosial ekonomi yang lebih baik, dalam arti dengan peningkatan 
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sikap yang lebih profesional, guru akan mendapatkan peningkatan penghargaan 

terhadap usaha yang telah dilakukan. Indikasi dari hal tersebut adalah selama ini 

terlihat adanya peningkatan kesejahteraan guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

 

4.2.6. Pengaruh Sikap (X3) dengan Minat (X4) Guru SMA / MA di 
Kabupaten Demak 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel sikap dengan 

minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa jika tingkat 

sikapnya ditingkatkan maka minat menjadi guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

juga akan meningkat. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan sikap terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak yang dapat 

dilihat dari persamaan regresi X2 = -40,796 + 0,838X4. Dari persamaan ini dapat 

diketahui bahwa minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak akan tetap -40,796 

jika tidak ada peningkatan nilai sikap, dan minat menjadi guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak akan meningkatkan 0,838 jika sikap guru ditingkatkan satu 

poin, adapun besarnya varians minat menjadi guru  SMA / MA di Kabupaten 

Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap sebesar 76%. 

Sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak yang baik dalam 

melaksanakan tugas sebagai pengajar atau tenaga di bidang pendidikan membuat 

guru di daerah tersebut memiliki minat untuk meningkatkan mutu pendidikan di 

Kabupaten Demak. Minat guru tersebut terlihat dari banyaknya guru yang 

mengikuti pelatihan maupun kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan mutu 

pendidikan di daerah tersebut 
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4.2.7. Pengaruh Status Sosial Ekonomi (X2) dengan Minat Guru SMA / MA 
di Kabupaten Demak (X4) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel status sosial 

ekonomi dengan minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak, menunjukkan 

bahwa jika tingkat status sosial ekonominya ditingkatkan maka minat menjadi 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan status sosial ekonomi terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi X4 = 17,386 + 0,906X2. Dari 

persamaan ini dapat diketahui bahwa minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

akan tetap 17,386 jika tidak ada peningkatan nilai status sosial ekonomi, dan 

minat menjadi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak akan meningkatkan 0,906 

jika status sosial ekonomi guru ditingkatkan satu poin, adapun besarnya varians 

minat menjadi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau 

ditentukan oleh status sosial ekonomi sebesar 20,3 %. 

 
Adanya peningkatan status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak dapat meningkatkan minat guru dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Hal ini dikarenakan guru tidak lagi terfokus untuk mencukupi kebutuhan 

hidupnya namun terfokus pada ide-ide dan kreatifitasnya dalam mengembangkan 

dan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Demak 
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4.2.8. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dengan Status Sosial Ekonomi Guru 
SMA / MA di Kabupaten Demak (X2) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi 

guru dengan status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak, 

menunjukkan bahwa jika tingkat kompetensinya ditingkatkan maka status sosial 

ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan kompetensi guru dengan status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak yang dapat dilihat dari persamaan regresi X2 = -5,364 + 

0,216X1. Dari persamaan ini dapat diketahui bahwa status sosial ekonomi guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak akan tetap -5,364 jika tidak ada peningkatan 

nilai kompetensi, dan status sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten 

Demak akan meningkatkan 0,216 jika kompetensi guru ditingkatkan satu poin, 

adapun besarnya varians status sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten 

Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh kompetensi guru sebesar 20,3 %. 

Dengan adanya tingkat kompetensi guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

yang baik maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan status sosial 

ekonomi guru di daerah tersebut, karena guru dengan kompetensi yang baik 

memiliki kecenderungan untuk berprestasi dibidang pendidikan. Sekarang ini guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak banyak yang berprestasi baik pada tingkat 

provinsi maupun nasional, hal inilah yang membuat guru tersebut akan 

mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Demak atas usaha yang 

telah dilakukan.  
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4.2.9. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dengan Sikap Guru SMA / MA di 
Kabupaten Demak  (X3) 

 
 Adanya korelasi yang positif dan signifikan antara variabel kompetensi 

guru dengan sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak, menunjukkan bahwa 

jika tingkat kompetensinya ditingkatkan maka sikap guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak juga akan meningkat. 

Berdasarkan analisis regresi diketemukan besarnya pengaruh yang 

diberikan kompetensi guru dengan sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

yang dapat dilihat dari persamaan regresi X3 = 13,972 + 0,876X1. Dari persamaan 

ini dapat diketahui bahwa sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak akan tetap 

13,972 jika tidak ada peningkatan nilai kompetensi, dan sikap guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak akan meningkatkan 0,876 jika kompetensi guru ditingkatkan 

satu poin, adapun besarnya varians sikap guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi atau ditentukan oleh kompetensi guru sebesar 75,9 %. 

Tingkat kompetensi guru SMA / MA di Kabupaten Demak merupakan 

tingkat profesional guru dalam menjalankan tugasnya. Dengan kompetensi yang 

baik akan membentuk sikap guru untuk bertanggung jawab sebagai tenaga 

pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kompetensi memang 

mempunyai hubungan atau kaitan dengan sikap, karena dengan kompetensi yang 

dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan sikap maka guru berusaha untuk 

mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Demak. 
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4.2.10. Pengaruh Kompetensi Guru (X1) dan Status Sosial Ekonomi (X2) 
terhadap Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk kompetensi guru sebesar 19,415 

dengan taraf signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 

0,05, maka terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel 

diatas juga didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk status sosial ekonomi 

sebesar 1,385 dengan taraf signifikansi (p) 0,167, karena probabilitas (0,167) lebih 

besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi guru 

terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Dengan adanya tingkat kompetensi yang dimiliki guru dan kompensasi 

yang memadai maka guru SMA / MA di Kabupaten Demak memiliki 

kecenderungan mendukung peningkatan perilaku profesional yang pada akhirnya 

akan meningkatkan mutu pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi baik 

cenderung berusaha mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan 

peningkatan mutu pendidikan, selain itu guru dengan kompensasi yang memadai 

cenderung terfokus untuk memperhatikan perilaku profesionalnya dalam 

meningkatkan mutu pendidikan. 

 

4.2.11. Pengaruh antara Kompetensi guru (X1) dan Sikap (X3) terhadap 
Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk kompetensi guru sebesar 4,528 

dengan taraf signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 

0,05, maka terdapat pengaruh antara kompetensi guru terhadap perilaku 
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profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel 

diatas juga didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk sikap sebesar 9,559 

dengan taraf signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 

0,05, maka terdapat pengaruh antara sikap guru terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Tingkat kompetensi guru SMA / MA di Kabupaten Demak yang baik akan 

membentuk sikap guru untuk meningkatkan perilaku profesional. Dengan 

kompetensi yang baik secara tidak langsung membuat guru tersebut mempunyai 

sikap untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan perilaku profesional yang 

nantinya akan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Demak. Banyaknya 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak yang berusaha memahami kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi 

profesional membuat guru tersebut dapat mengembangkan sikapnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. 

 

4.2.12. Pengaruh antara Status Sosial Ekonomi (X2) dan Sikap (X3) terhadap 
Perilaku Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 

 
Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk status sosial ekonomi sebesar 

0,664 dengan taraf signifikansi (p) 0,507, karena probabilitas (0,507) lebih besar 

dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh antara status sosial ekonomi terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian 

berdasarkan tabel diatas juga didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk sikap 

sebesar 23,186 dengan taraf signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) 
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lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara sikap guru terhadap perilaku 

profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Adanya peningkatan status sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak dapat meningkatkan sikap guru dalam meningkatkan perilaku 

profesionalnya. Karena dengan status sosial ekonomi yang mencukupi dan sikap 

yang mendukung peningkatan mutu pendidikan maka guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak lebih terfokus untuk mengembangkan kreatifitasnya dalam 

meningkatkan perilaku profesional guru di Kabupaten Demak. Dengan adanya 

perilaku profesional tersebut maka guru SMA / MA di Kabupaten Demak akan 

mendapatkan peningkatan penghargaan terhadap usaha yang telah dilakukan 

dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Demak 

 
4.2.13. Pengaruh antara Sikap (X3) dan Minat (X4) terhadap Perilaku 

Profesional Guru SMA / MA di Kabupaten Demak (Y) 
 

Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk sikap sebesar 7,826 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga didapatkan uji t test, 

didapatkan t hitung untuk minat sebesar 7,435 dengan taraf signifikansi (p) 0,000, 

karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara 

minat guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Adanya sikap yang positif dalam melaksanakan tugas ditunjang dengan 

keadaan atau situasi yang menuntut guru untuk profesional dan pada saat 

banyaknya program sertifikasi guru yang dilaksanakan oleh Badan Standar 
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Nasional Pendidikan (BSNP) maka guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

berusaha untuk meningkatkan perilaku profesional. Hal inilah yang menimbulkan 

kecenderungan guru di daerah tersebut untuk mempunyai sikap dan 

mengembangkan minat dalam meningkatkan perilaku profesionalnya dalam 

pengembangan dunia pendidikan. Banyaknya guru yang mengikuti program 

sertifikasi tersebut membuat Kabupaten Demak sering melakukan kegiatan-

kegiatan yang dapat meningkatkan perilaku profesional guru yang pada akhirnya 

akan meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Demak. 

 

4.2.14. Pengaruh Secara Bersama-sama antara Kompetensi Guru (X1), Status 
Sosial Ekonomi, Sikap dan Minat terhadap Perilaku Profesional Guru 
SMA / MA di Kabupaten Demak 

 
Dari uji F test, didapatkan F hitung 226,652 dengan taraf signifikansi (p) 

0,000. Karena probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,005, maka secara 

bersama-sama variabel antara kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap  dan 

minat berpengaruh secara signifikan terhadap variabel perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Kekuatan pengaruh secara bersama-sama antara 

kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap dan minat berpengaruh secara 

signifikan terhadap variabel perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak. Berdasarkan hasil R Square diperoleh nilai sebesar 0,787, hal ini berarti 

hanya 78,7 %  perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi oleh variabel kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap dan 

minat. Sedangkan sisanya (100%-78,7%) dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. 
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Dengan adanya tingkat kompetensi yang baik dari guru, peningkatan status 

sosial ekonomi guru, adanya sikap yang positif dalam menjalankan tugas dan 

adanya minat untuk mengembangkan pendidikan maka akan meningkatkan 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Saat ini kompetensi 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak pada umumnya sudah mulai membaik, hal 

tersebut terlihat dari adanya indikasi lulusan SMA/MA di Kabupaten Demak 

tahun 2008 sangat memuaskan, selain itu juga banyaknya guru yang berprestasi 

baik pada tingkat provinsi maupun nasional. Status sosial ekonomi guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak juga mengalami peningkatan atau dapat dikatakan 

relatif baik, hal ini dikarenakan adanya peningkatan pendapatan yang diperoleh 

guru dari peningkatan gaji pegawai dan adanya honor-honor tambahan baik yang 

diterima dari anggaran sekolah maupun dari Pemerintah Kabupaten Demak. 

Selain itu guru SMA / MA di Kabupaten Demak cenderung memiliki sikap yang 

positif dalam menjalankan tugasnya, hal ini terlihat dari adanya sikap guru yang 

selalu mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan peningkatan pendidikan 

dan minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak untuk mengembangkan dirinya 

yang dilakukan dengan mengikuti program sertifikasi yang dapat meningkatkan 

perilaku profesional guru. Dengan demikian faktor kompetensi guru, status sosial 

ekonomi, sikap dan minat akan meningkatkan perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak dan pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan 

di Kabupaten Demak 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bagian ini secara berturut-turut disampaiakan: (a) simpulan, dan (b) 

saran. 

 
5.1. Simpulan 

Bertolak dari hipotesis penelitian dan hasil penelitian serta pembahasan 

yang telah dipaparkan dalam bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

Ada pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak. Model pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku 

profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk 

persamaan regresi Y = 3,486 + 0,954X1. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh 

variabel pengaruh kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 702,509 dengan signifikansi 0,000 

sehingga variabel kompetensi guru secara signifikan berpengaruh terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Adapun besarnya 

varians profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau 

ditentukan oleh kompetensi guru adalah 73,9 %. 

Ada pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Model pengaruh status sosial ekonomi terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam 

bentuk persamaan regresi Y = 66,111 + 0,980X2. Berdasarkan uji signifikansi 
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pengaruh variabel pengaruh status sosial ekonomi terhadap perilaku profesional 

guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 51,151 dengan 

signifikansi 0,000 sehingga variabel status sosial ekonomi secara signifikan 

berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. 

Adapun besarnya varians profesional guru  SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi atau ditentukan oleh status sosial ekonomi adalah 17,1 %. 

Ada pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Model pengaruh sikap terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 

-2,215 + 0,972X3. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap 

terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh 

nilai F hitung 700,559 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel sikap secara 

signifikan berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Adapun besarnya varians profesional guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh sikap adalah 73,9 %. 

Ada pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Model pengaruh minat terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 

49,336 + 1,008X4. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap 

terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh 

nilai F hitung 682,221 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel minat secara 

signifikan berpengaruh terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 
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Kabupaten Demak. Adapun besarnya varians profesional guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh minat adalah 73,3 %. 

Ada pengaruh status sosial ekonomi terhadap sikap guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak, hal tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X2 = 

-6,541 + 0,219X3. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel status sosial 

ekonomi terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F 

hitung 66,137 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel status sosial ekonomi 

secara signifikan berpengaruh terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak.Adapun besarnya varians sikap dipengaruhi atau ditentukan oleh status 

sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak adalah 21,1 %. 

Ada pengaruh sikap terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak, hal tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X2 = -40,796 + 

0,838X4.  Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh sikap terhadap 

minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 786,380 

dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel sikap secara signifikan berpengaruh 

terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Adapun besarnya varians 

minat guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh 

sikap adalah 76 %.  

Ada pengaruh status sosial ekonomi terhadap minat guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak, hal tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X4 = 

17,386 + 0,906X2. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh status 

sosial ekonomi terhadap minat guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh 

nilai F hitung 63,010 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel status sosial 
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ekonomi secara signifikan berpengaruh terhadap minat guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Adapun besarnya varians minat guru  SMA / MA di 

Kabupaten Demak dipengaruhi atau ditentukan oleh status sosial ekonomi adalah 

20,3 %. 

Ada pengaruh kompetensi guru terhadap status sosial ekonomi guru SMA 

/ MA di Kabupaten Demak, hal tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan 

regresi X2 = -5,364 + 0,216X1. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel 

pengaruh kompetensi guru terhadap status sosial ekonomi guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak diperoleh nilai F hitung 63,100 dengan signifikansi 0,000 

sehingga variabel kompetensi guru secara signifikan berpengaruh terhadap status 

sosial ekonomi guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Adapun besarnya varians 

status sosial ekonomi guru  SMA / MA di Kabupaten Demak dipengaruhi atau 

ditentukan oleh kompetensi guru adalah 20,3 %. 

Ada pengaruh kompetensi guru terhadap sikap guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak, hal tersebut dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi X3 = 

13,972 + 0,876X1. Berdasarkan uji signifikansi pengaruh variabel pengaruh 

kompetensi guru terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak diperoleh 

nilai F hitung 779,798 dengan signifikansi 0,000 sehingga variabel kompetensi 

guru secara signifikan berpengaruh terhadap sikap guru SMA / MA di Kabupaten 

Demak. Adapun besarnya varians sikap guru SMA / MA di Kabupaten Demak 

dipengaruhi atau ditentukan oleh kompetensi guru adalah 75,9 %. 

Ada pengaruh antara kompetensi guru dan status sosial ekonomi  terhadap 

perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak, hal tersebut 
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dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y  = 5,969 + 0,902X1 + 0,134X2. Dari 

uji t test, didapatkan t hitung untuk X1 sebesar 19,415 dengan taraf signifikansi (p) 

0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh 

antara kompetensi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga didapatkan uji t test, 

didapatkan t hitung untuk X2 sebesar 1,385 dengan taraf signifikansi (p) 0,167, 

karena probabilitas (0,167) lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat pengaruh 

antara status sosial ekonomi guru terhadap perilaku profesional guru SMA / MA 

di Kabupaten Demak. 

Ada pengaruh antara sikap dan minat terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi Y = 

19,234 + 0,532X3 + 0,526X4. Dari uji t test, didapatkan t hitung untuk X3 sebesar 

7,826 dengan taraf signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil 

dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara sikap terhadap perilaku profesional guru 

SMA / MA di Kabupaten Demak. Kemudian berdasarkan tabel diatas juga 

didapatkan uji t test, didapatkan t hitung untuk X4 sebesar 7,435 dengan taraf 

signifikansi (p) 0,000, karena probabilitas (0,000) lebih kecil dari 0,05, maka 

terdapat pengaruh antara minat guru terhadap perilaku profesional guru SMA / 

MA di Kabupaten Demak. 

Ada pengaruh antara kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap  dan 

minat terhadap perilaku profesional guru SMA / MA di Kabupaten Demak. Dari 

uji F test, didapatkan F hitung 226,652 dengan taraf signifikansi (p) 0,000. Karena 

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 0,005, maka secara bersama-sama variabel 
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antara kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap  dan minat berpengaruh 

secara signifikan terhadap variabel perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak. Selain itu 78,7 %  perilaku profesional guru SMA / MA di 

Kabupaten Demak dipengaruhi oleh variabel kompetensi guru, status sosial 

ekonomi, sikap dan minat. 

 

5.2. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat menyampaikan saran-saran 

sebagai berikut. 

1. Kepala Sekolah 

a. Agar para guru dapat bekerja secara profesional, maka Kepala Sekolah 

seyogyanya selalu melibatkan secara aktif para guru dengan kegiatan 

yang mendukung proses belajar mengajar, hal tersebut dimaksudkan 

agar terjadi peningkatan mutu pendidikan pada sekolah tersebut dan 

didapatkan anak didik yang pandai dan prosentase kelulusan yang tinggi. 

b. Dalam melibatkan para guru hendaknya para kepala sekolah harus 

memperhatikan kompetensi, status sosial ekonomi berupa kompensasi 

yang dapat diberikan kepada guru yang bersangkutan agar semangat 

kerjanya selalu tinggi sehingga didapatkan hasil kerja yang bagus. 

c. Para guru hendaknya selalu diberikan fasilitas, dorongan dan kesempatan 

untuk peningkatan kompetensinya melalui pelatihan, workshop, seminar 

dan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. 
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2. Para Guru 

Terlepas adanya kompetensi atau tidak, seorang guru adalah seorang 

pendidik, dalam hal ini tanggung jawab moral sebagai seorang pendidikan 

sangat dipertaruhkan, karena jika anak didik yang dihasilkan dari produk 

sekolah tidaklah berkualitas maka masa depan bangsa akan ikut hancur 

dikarenakan guru tidak profesional dalam mengajar, oleh karena itu para guru 

hendaklah senantiasa meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan: 

a. Membaca buku-buku pengetahuan yang menunjang Kegiatan Belajar 

Mengajar. 

b. Senantiasa melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. 

c. Meningkatkan semangat dan kedisiplinan dalam bekerja. 

d. Mengatur anggaran pendapatan dan belanja sebaik mungkin agar tidak 

terjadi divisit anggaran Rumah Tangga yang pada gilirannya dapat 

mengganggu tugas mengajar. 
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LAMPIRAN 1. 
 

Demak,   Mei  2008 

 
Kepada Yth, 
Calon Responden Penelitian 
Di Tempat 
 
Dengan hormat, 
Saya yang bertanda tangan di bawah ini : 
 
Nama : NUR QOSIM 

NIM : 1103506102 
 
Adalah mahasiswa pascasarjana Program Studi Pendidikan IPS Universitas 

Negeri Semarang sedang melakukan penelitian dengan judul : 

“Pengaruh Kompetensi Guru, Status Sosial Ekonomi, Sikap dan Minat 

Terhadap Perilaku Profesional Guru Di SMA / MA Se-Kabupaten Demak“. 

 

Guna keperluan penelitian tersebut, penulis mohon kesediaanya untuk 

mengisi/menjawab kuesioner (daftar pertanyaan) yang penulis ajukan. Jawaban 

Bapak/Ibu akan kami jamin kerahasiaannya. Oleh karena itu jawaban yang terbaik 

adalah jawaban yang benar-benar menggambarkan kondisi keadaan yang 

sebenarnya. 

Harapan dari penelitian ini adalah dapat terbuktinya hipotesis penelitian  

pengaruh kompetensi guru, status sosial ekonomi, sikap dan minat terhadap 

perilaku profesional guru di SMA / MA Se-Kabupaten Demak yang nantinya akan 

dapat dirasakan bersama bagi peningkatan profesionalime guru. 

Demikian atas kesediaan dan kerjasama dari Bapak/Ibu dalam membantu 

kelancaran  penelitian ini, saya ucapkan terima kasih. 

 

Peneliti 

 

NUR QOSIM 
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LAMPIRAN II 

DAFTAR PERTANYAAN 

BAGIAN I 

 
Petunjuk pengisian: 
• Identitas responden diisi dengan keterangan diri. 
• Mengisi titik-titik sesuai dengan jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara. 
 
A.  Profil Responden 

1. Kode Responden : ……………………………………………………… 

2. Alamat : ……………………………………………………… 

3. Jenis Kelamin : ……………………………………………………… 

4. Tempat Mengajar : ……………………………………………………… 

5. Pengalaman mengajar : ……………………………………………………… 
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BAGIAN II 

K O M P E T E N S I   G U R U 

 
Pada bagian ini dicantumkan beberapa pertanyaan mengenai kompetensi guru 
yang diperkirakan Anda hayati dan Anda rasakan sebagai guru. Anda diminta 
untuk memberi tanda silang (X) atau tanda cek (√) dalam kolom yang telah 
tersedia, mana yang paling sesuai dengan pendapat Anda. Dalam kolom yang 
tersedia dicantumkan angka-angka berturut-turut dari tingkat yang paling besar 
ketingkat yang paling kecil, yaitu : 1, 2, 3, 4 dan 5. Mohon perhatian : angka 1 s/d 
5 merupakan Rating Scale yang disesuaikan dengan pertanyaannya. 
 
No Pernyataan Rating Scale 
Kompetensi Pedagogik
1.  Pendidikan terakhir : 

 DIII               IV                  S1 non kependidikan              S1/Akta IV 
2.  Tingkat pemahaman saya terhadap 

karakteristik peserta didik. 
Tidak paham 1 2 3 4 5 Paham 

3.  Kegiatan saya dalam menyusun RPP 
dan melaksanakan pembelajaran. Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

4.  Kegiatan saya dalam melaksanakan 
evaluasi hasil belajar siswa Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

5.  Usaha saya dalam mengembangkan 
potensi-potensi (bakat dan kemampuan) 
peserta didik. 

Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 

Kompetensi Kepribadian 
6.  Kedewasaan saya sebagai seorang guru. Keremajaan  1 2 3 4 5 Dewasa  
7.  Kearifan saya sebagai seorang guru. Emosional  1 2 3 4 5 Sangat arif 
8.  Kewibawaan saya dihadapan para siswa. Diremehkan  1 2 3 4 5 Berwibawa  
9.  Menjadi teladan bagi para siswa. Tidak pernah 1 2 3 4 5 Selalu 
10.  Akhlak/ moral saya sebagai guru. Buruk  1 2 3 4 5 Baik  
Kompetensi Sosial 
11.  Kemampuan saya dalam berkomunikasi 

dan berinteraksi terhadap peserta didik Tertutup 1 2 3 4 5 Komunikatif 

12.  Kemampuan saya dalam berkomunikasi 
dan berinteraksi terhadap sesama guru Tertutup 1 2 3 4 5 Terbuka  

13.  Tingkat kemampuan dalam 
berkomunikasi dan berinteraksi terhadap 
orang tua/wali peserta didik 

Tidak sopan  1 2 3 4 5 Santun 

14.  Tingkat kemampuan saya sebagai guru 
dalam berkomunikasi dan berinteraksi 
terhadap masyarakat sekitar 

Tidak ramah 1 2 3 4 5 Ramah  

Kompetensi Profesional
15.  Tingkat penguasaan saya sebagai guru Kurang 

mampu 1 2 3 4 5 Mampu   
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terhadap materi pelajaran  
16.  Tingkat pemahaman saya terhadap 

KTSP 2006 Tidak paham 1 2 3 4 5 Paham  

17.  Kemampuan saya dalam memilih 
metode dan model pembelajaran. Sempit 1 2 3 4 5 Luas  

18.  Tingkat kemampuan saya sebagai guru 
dalam memilih alat dan sumber belajar  Tidak sesuai 1 2 3 4 5 Sesuai  
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BAGIAN III 
S T A T U S   S O S I A L   E K O N O M I 

 
19. Jumlah gaji dan tunjangan yang  

diterima setiap bulannya  : .......................................................... 

 dibawah Rp 1.500.000,- 

 Rp 1.500.000,- s/d. Rp 3.000.000,- 

 Rp 3.000.001,- s/d. Rp 4.500.000,- 

 diatas Rp 4.500.000,- 

20. Beban keluarga yang ditanggung : ....................................... orang 

21. Jabatan atau pengalaman kedinasan yang dimiliki : ........................................ 

22. Jabatan dan kedudukan di masyarakat  : .......................................................... 

23. Berapa  pengeluaran  rata-rata  tiap  bulan  untuk  keperluan  pangan? 

 dibawah Rp 1.000.000,- 

 Rp 1.000.001,- s/d Rp. 2.000.000,-  

 Rp 2.000.001,- s/d Rp. 3.000.000,- 

 Rp 3.000.001,- s/d Rp. 4.000.000,- 

 Rp 4.000.001,-s/d Rp. 5.000.000,- 

 diatas Rp 5.000.000,- 

24. Berapa  pengeluaran  rata-rata  tiap  bulan  untuk  keperluan  non pangan? 

 dibawah Rp 500.000,- 

 Rp 500.001,- s/d Rp. 1.000.000,-  

 Rp 1.000.001,- s/d Rp. 2.000.000,- 

 Rp 2.000.001,- s/d Rp. 3.000.000,- 
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 Rp 3.000.001,-s/d Rp. 4.000.000,- 

 diatas Rp 4.000.000,- 
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BAGIAN IV 

S I K A P  

 

Pada bagian ini dicantumkan beberapa pertanyaan mengenai sikap guru yang 
diperkirakan Anda hayati dan Anda rasakan sebagai guru. Anda diminta untuk 
memberi tanda silang (X) atau tanda cek (√) dalam kolom yang telah tersedia, 
mana yang paling sesuai dengan pendapat Anda. Dalam kolom yang tersedia 
dicantumkan angka-angka berturut-turut dari tingkat yang paling besar ketingkat 
yang paling kecil, yaitu : 5, 4, 3, 2 dan 1.  
Mohon perhatian :  
- angka 5 berarti sangat setuju,  -  angka 2 berarti kurang setuju, dan 
- angka 4 berarti setuju   -  angka 1 berarti sangat tidak setuju 
- angka 3 berarti agak setuju 

 

No Pertanyaan 5 4 3 2 1
25.  Sebagai seorang guru saya senang hidup saling tolong-

menolong dan bekerjasama dengan semua warga 
sekolah. 

     

26.  Saya merasa senang apabila ada kesempatan untuk 
berbuat baik kepada orang lain      

27.  Rasa senasib dan sepenanggungan dengan sesama 
adalah berbuat yang terpuji      

28.  Hidup mewah di tengah-tengah orang tidak mampu 
adalah terhormat      

29.  Hidup bermewah-mewah di tengah-tengah orang 
miskin berarti tidak sosial      

30.  Bersenang-senang pada waktu kawan atau tetangga 
menderita adalah kurang sosial      

31.  Sebagai seorang guru harus bekerja dengan ikhlas 
tanpa ada paksaan dalam memberikan ilmu kepada 
peserta didik 

     

32.  Seorang guru harus bekerja tanpa mengambil 
keuntungan dari tugasnya       

33.  Siswa dari keluarganya kurang mampu harus di bantu 
dengan memberikan beasiswa       

34.  Dana bantuan operasional sekolah digunakan untuk 
kepentingan sekolah serta diberikan kepada siswa yang 
kurang mampu 

     

35.  Pemerintah harus memberikan bantuan beasiswa 
kepada peserta didik yang berprestasi      

36.  Sebagai seorang guru harus bekerja jujur dan adil 
terhadap peserta didik      
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37.  Sebagai seorang guru saya senang bila mendapat 
kesempatan dalam kegiatan sekolah      

38.  Sebagai seorang guru beramal untuk orang lain yang 
membutuhkan adalah perbuatan yang terpuji      

39.  Prestasi peserta didik sebaiknya tidak hanya menjadi 
tanggung jawab guru saja tetapi tidak lepas dari peran 
kepala sekolah dan orang tua 

     

40.  Saya senang membantu peserta didik yang sedang 
mengalami kesulitan belajar      

41.  Sebaiknya pemerintah ikut serta dalam memberikan 
pendidikan dan pelatihan (diklat) terhadap para guru 
agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan 

     

42.  Pemerintah bersama masyarakat wajib memberi 
kesempatan pendidikan terhadap anak putus sekolah      

43.  Masyarakat harus peduli terhadap anak putus sekolah      
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BAGIAN IV 

M I N A T 

 
Pada bagian ini dicantumkan beberapa pertanyaan mengenai minat yang 
diperkirakan Anda hayati dan Anda rasakan sebagai guru. Anda diminta untuk 
memberi tanda silang (X) atau tanda cek (√) dalam kolom yang telah tersedia, 
mana yang paling sesuai dengan pendapat Anda. Dalam kolom yang tersedia 
dicantumkan angka-angka berturut-turut dari tingkat yang paling besar ketingkat 
yang paling kecil, yaitu : 1, 2, 3, 4 dan 5. Mohon perhatian : angka 1 s/d 5 
merupakan Rating Scale yang disesuaikan dengan pertanyaannya. 

 
 

No Pernyataan Rating Scale 
Situasi 
44.  Kesempatan yang saya dapatkan untuk 

mengabdikan diri dalam dunia 
pendidikan 

Kurang 
menyempatkan 1 2 3 4 5 Menyempatkan 

diri 

45.  Kesempatan yang saya dapatkan untuk 
menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Situasional  1 2 3 4 5 Selalu 

46.  Dukungan yang saya terima dari 
keluarga dan teman seprofesinya untuk 
melanjutkan pendidikan yang lebih 
tinggi (S2) 

Negatif  1 2 3 4 5 positif 

Waktu 
47.  Memiliki waktu luang untuk 

melanjutkan studinya kejenjang yang 
lebih tinggi (S2)  

Kurang 
menyempatkan 1 2 3 4 5 Usaha 

menyempatkan 

48.  Mempunyai waktu luang untuk 
membaca buku, kursus ketrampilan 
seperti komputer (internet), bahasa 
inggris dan lainnya 

Kurang 
menyempatkan 1 2 3 4 5 Usaha 

menyempatkan 

Motivasi 
49.  Cita-cita sejak kecil untuk menjadi 

seorang guru 
Kurang 
mantap 1 2 3 4 5 Mantap  

50.  Jumlah gaji dan tunjangan yang saya 
terima tiap bulan untuk membiayai 
kebutuhan hidup  

Kurang 1 2 3 4 5 Cukup 

51.  Fasilitas penunjang dari sekolah berupa 
sarana dan prasarana yang berkaitan 
dengan proses pembelajaran 

Kurang 1 2 3 4 5 Memenuhi  
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BAGIAN V 

PERILAKU PROFESIONALISME GURU 

 
Pada bagian ini dicantumkan beberapa pertanyaan mengenai perilaku yang 
diperkirakan Anda hayati dan Anda rasakan sebagai guru. Anda diminta untuk 
memberi tanda silang (X) atau tanda cek (√) dalam kolom yang telah tersedia, 
mana yang paling sesuai dengan pendapat Anda. Dalam kolom yang tersedia 
dicantumkan angka-angka berturut-turut dari tingkat yang paling besar ketingkat 
yang paling kecil, yaitu : 5, 4, 3, 2 dan 1. Mohon perhatian : angka 1 s/d 5 
merupakan Rating Scale yang disesuaikan dengan pertanyaannya. 

 
No Pernyataan Rating Scale 
Cognitive Domain (Ranah Kognitif) 
52.  Kemampuan guru dalam mengenal dan 

mengingat informasi dan pengetahuan 
yang baru 

Kurang  
mampu  1 2 3 4 5 Mampu 

53.  Kemampuan saya untuk membaca dan 
memahami gambaran, laporan, tabel, 
diagram, arahan, peraturan, dan 
sebagainya. 

Kurang 
mampu 1 2 3 4 5 Mampu 

54.  Kemampuan saya dalam melakukan 
inovasi pembelajaran Pasif  1 2 3 4 5 Inovatif  

55.  Kemampuan saya dalam 
mengaplikasikan pengetahuan dalam 
kegiatan pembelajaran 

Sembarangan 1 2 3 4 5 Aplikatif  

56.  Kemampuan saya dalam 
mengaplikasikan informasi baru dalam 
kegiatan pembelajaran 

Sembarangan  1 2 3 4 5 Aplikatif  

57.  Kemampuan saya dalam memberikan 
solusi terhadap permasalahan yang 
dihadapi siswa dalam menghadapi ujian 

Kurang 
mendidik  1 2 3 4 5 Bersifat 

mendidik  

58.  Kemampuan saya untuk menyusun soal  Kurang 
mampu 1 2 3 4 5 Mampu 

59.  Kemampuan saya untuk menentukan 
nilai kepada peserta didik  

Kurang 
mampu 1 2 3 4 5 Mampu 

Affective Domain (Ranah Afektif)
60.  Kemampuan saya sebagai guru untuk 

menyadari adanya permasalahan yang 
terjadi di lingkungan sekolah 

Kurang 
menyadari 1 2 3 4 5 Sadar 

sepenuhnya 

61.  Kemampuan saya sebagai guru dalam 
merespon permasalahan yang terjadi 
dalam kegiatan pembelajaran 

Apatis 1 2 3 4 5 Responsive  

62.  Kemampuan saya sebagai guru dalam 
memberikan penilaian terhadap Subyektif  1 2 3 4 5 Obyektif  
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peristiwa atau kejadian yang berkaitan 
dalam dunia pendidikan 

63.  Kemampuan saya sebagai guru dalam 
menyelesaikan masalah yang beragam 
di lingkungan sekolah 

Parsial  1 2 3 4 5 Komprehensif 

64.  Kemampuan guru dalam memberi 
teladan nilai-nilai dalam bertingkah laku 
yang dapat dicontoh oleh peserta didik 

Kadang-
kadang 1 2 3 4 5 Setiap 

kesempatan 

Psychomotor Domain (Ranah Psikomotor) 
65.  Kemampuan indera saya dalam 

merespon interaksi dengan siswa dalam 
proses pembelajaran 

Lambat  1 2 3 4 5 Cepat  

66.  Kesiapan fisik saya dalam memberikan 
materi pembelajaran kepada peserta 
didik 

Kurang siap 1 2 3 4 5 Selalu siap 

67.  Kemampuan saya dalam menggunakan 
alat peraga sebagai alat bantu 
pembelajaran 

Kurang 
mampu 1 2 3 4 5 Mampu 

68.  Kemampuan saya sebagai guru untuk 
menciptakan alat pembelajaran Pasif  1 2 3 4 5 Kreatif  

69.  Kemampuan saya sebagai guru untuk 
memberi contoh / mempraktekkan 
sebuah ketrampilan kepada siswa di 
kelas 

Kurang 
mampu 1 2 3 4 5 Mampu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

162

HASIL UJI ASUMSI KLASIK 
 
A. UJI NORMALITAS DATA 
 
NPar Tests 

 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

250 250 250 250 250
77,31 11,38 81,73 27,69 77,24

8,03 3,76 7,88 7,58 8,92
,070 ,082 ,084 ,066 ,080
,057 ,082 ,070 ,066 ,076

-,070 -,077 -,084 -,066 -,080
1,109 1,299 1,333 1,050 1,264

,170 ,068 ,057 ,220 ,082

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parametersa,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

Kompetensi
Guru

Status Sosial
Ekonomi Sikap Minat

Perilaku
Profesionali
sme Guru

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
 

 
 
B. UJI MULTIKOLINEARITAS 

Coefficientsa

,117 8,535
,788 1,268
,187 5,354
,134 7,464

Kompetensi Guru
Status Sosial Ekonomi
Sikap
Minat

Model
1

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Perilaku Profesionalisme Gurua. 
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C. UJI HETEROSKEDASTISITAS 
 

Coefficientsa

14,078 3,972 3,544 ,000
-,136 ,077 -,321 -1,766 ,079

2,318E-02 ,063 ,026 ,366 ,715
-5,89E-02 ,062 -,137 -,947 ,345

,115 ,076 ,255 1,499 ,135

(Constant)
Kompetensi Guru
Status Sosial Ekonomi
Sikap
Minat

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: ABS_RESa. 
 

 
 

 


