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S A R I 
 
Siswaningrum. 2007. Hubungan Profesionalisme Guru dan Budaya Organisasi 

Sekolah dengan Kinerja Guru SD Negeri di Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes.Tesis Program Studi Manajemen Pendidikan Program 
Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Pembimbing:I. Prof. Dr. 
Rusdarti, M.Si. II. Dr.H. Munthoha Nasuha, M.Pd. 

 
Kata kunci : profesionalisme, budaya, kinerja 
 

Guru profesional yang berkualitas ditentukan oleh tingkat pendidikan, 
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman mengajar, kemampuan / 
kreativitas, dan keikutsertaan dalam kegiatan pendukung seperti pendidikan dan 
latihan, penelitian, dan seminar. Di samping itu, guru profesional yang berkualitas 
dipengaruhi oleh kompetensinya seperti kompetensi pedagogik, kompetensi 
profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan profesionalisme guru 
dan budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo  
Kabupaten Brebes, baik secara terpisah maupun bersama-sama. 

Populasi penelitian ini adalah guru-guru SD se Kecamatan Banjarharjo 
Kabupaten Brebes yang berjumlah 310 orang, dengan sampel 180 orang guru. 
Penetapan sampel dengan tabel Krejcie dan teknik proportional random sampling. 
Data tersebut diperoleh dengan angket yang dijawab langsung oleh para guru, 
kemudian dianalisis statistik dengan teknik regresi ganda menggunkan komputer 
progran SPSS Versi 10 for Windows 2000. 

Secara deskriptif persentase hasil penelitian menunjukan bahwa 
profesionalisme guru tergolong sangat baik mencapai 60,56 %, budaya organisasi 
sekolah tergolong dalam kategori sangat baik mencapai 63,33 %, dan kinerja guru 
sangat baik mencapai 68,89 %. 

Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan yang positif dan 
signifikan antara profesionalsme guru dengan kinerja guru dengan nilai t hitung 
sebesar 2,779 dengan tingkat signifikan sebesar 0.006. ini berarti bahwa ada 
hubungan antara profesionalisme guru dengan kinerja guru. Terdapat hubungan 
yang positif dan signifikan antara budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru, 
dengan t hitung sebesar 14,098 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. hal ini 
berarti terdapat hubungan anatara budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru. 
Terdapat hubungan yang positif dan signifikan secara bersama-sama antara 
profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru, dengan 
nilai F hitung sebesar 142,701 dengan p value 0,000. Ini  berarti bahwa 
profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah secara bersama-sama 
terdapat hubungan dengan kinerja guru. Hal ini menunjukan bahwa semakin besar 
atau tinggi profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah semakin besar 
atau tinggi pula kinerja gurunya. 

Disarankan bahwa (1) guru-guru SD di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten 
Brebes agar lebih meningkatkan profesionalisme yang mereka miliki, dengan 
meningkatkan komitmen/konsistensi, tanggung jawab, keterbukaan, orientasi 
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terhadap reward/punishment, dan kemampuan/kreatifitas supaya dapat 
meningkatkan kinerja guru. (2) Para guru agar lebih meningkatkan adaptasi 
eksternal dan integrasi internal sehingga tercipta budaya organisasi sekolah yang 
kondusif untuk meningkatkan kinerja guru. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

dewasa ini adalah rendahnya kualitas pendidikan pada setiap jenjang 

satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai 

usaha telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional, 

antara lain  dengan berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, 

penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku dan alat pelajaran, perbaikan  

sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan mutu manajemen 

sekolah. Namun demikian, berdasarkan indikator diperoleh gambaran 

bahwa kualitas pendidikan belum menunjukkan peningkatan sesuai 

dengan yang diharapkan. Menurut Depdiknas (2001)  NEM SD/MI sampai 

SMA relatif rendah dan tidak mengalami signifikan . 

Tekad bangsa Indonesia untuk memajukan kualitas dirinya 

diwujudkan dengan dibuatnya Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kualitas sebagai bangsa yang 

dimaksud adalah sebagai bangsa yang cerdas dan berkembang sebagai 

manusia Indonesia seutuhnya, seperti tercantum dalam tujuan pendidikan 

nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut sangat sulit, karena banyak 

komponen yang mempengaruhi. Komponen itu meliputi manusia, uang, 

materi dan metode ( man, money, material, method ). Dari keempat 

komponen tersebut manusia merupakan komponen utama karena 
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komponen ini yang mampu mengelola komponen yang lain. Artinya 

langkah untuk mencapai tujuan pendidikan tidak akan berarti jika tidak 

disiapkan manusia yang terampil, beriman, dan bertakwa, mandiri, 

berkepribadian, sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab 

terhadap masyarakat dan bangsanya. Persoalan yang muncul adalah untuk 

mencapai manusia dengan kriteria yang dimaksud cukup sulit. 

Pendidikan merupakan masalah yang kompleks, sehingga untuk 

menyelesaikannya memerlukan kerjasama secara komperhensif semua 

yang terkait. Pendidikan tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun 

merupakan tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat dan pemerintah. 

Tanggung jawab keluarga dan masyarakat tidak hanya dalam pendidikan 

semata termasuk juga dalam pendanaan. 

Salah satu jalur untuk membentuk manusia Indonesia sesuai 

dengan tujuan nasional yaitu jalur pendidikan formal. Dari tiga jalur yang 

tersurat pada pasal 13 ayat 1 Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003. 

Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang diselenggarakan 

di sekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan 

berkesinambungan. Pencapaian tujuan pendidikan melalui jalur ini  

memerlukan pemikiran dan tenaga, karena banyak unsur yang 

mempengaruhi. Keberhasilan  pendidikkan secara menyeluruh harus dapat 

diukur dari tiap jenjang dengan melihat ketangguhannya dalam 

menghadapi tantangan di masyarakat. 
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Pendidikan lewat jalur sekolah pada dasarnya tidak lepas dari 

tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik. 

Di sekolah peserta didik disiapkan agar dapat melanjutkan ke jenjang yang 

lebih tinggi dan dapat beradaptasi dengan masyarakat. Proses penyiapan 

ini diatur dalam kurikulum yang diwujudkan dalam setiap tujuan umum 

semua mata pelajaran yaitu dengan mempelajari pokok bahasan tertentu 

siswa dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari – hari. Untuk 

mencapai tujuan kurikulum itu maka komponen yang terlibat di sekolah 

baik secara langsung maupun tidak langsung guru memegang peran yang 

sangat penting. Oleh karena itu, sangat diperlukan guru yang profesional 

dan budaya organisasi sekolah serta kinerja guru yang baik. 

Kinerja guru adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian 

kerja, hasil kerja atau unjuk kerja yang dilaksanakan oleh seorang guru 

dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Berdasarkan kinerja selama 

ini, masyarakat di Banjarharjo menilai bahwa mayoritas guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo belum menunjukkan kinerja yang maksimal dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik, pengajar, dan 

pembibing. Sedangkan sebagian guru SD di Kecamatan Banjarharjo 

beranggapan bahwa guru yang memiliki kinerja yang baik hendaknya 

mampu memilih dan menciptakan situasi belajar yang menggairahkan 

siswa, menggunakan metode, dan memilih bahan pembelajaran sesuai 

dengan lingkungan dan siswa. 
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Kinerja guru dikatakan optimal bila guru-guru dapat memenuhi 

kewajiban untuk mengajar semua mata pelajaran sesuai dengan kondisi di 

mana peserta didik berada. Di samping itu, guru hendaknya menguasai 

berbagai penggunaan media, metode, sumber belajar, dan teknik evaluasi 

yang tepat dalam mencapai tujuan pembelajaran. Untuk mewujudkan 

kinerja guru secara optimal tidaklah mudah, selain harus memenuhi 

tuntutan di atas guru wajib membuat administrasi sekolah. Apabila semua 

tuntutan di atas terpenuhi diharapkan kualitas pendidikan akan meningkat. 

Oleh karena itu, guru-guru SD di  Kecamatan Banjarharjo berharap dengan 

budaya organisasi sekolah yang baik akan dapat mewujudkan kinerja guru 

yang optimal dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. 

Di samping itu, masih banyak guru SD di Kecamatan Banjarharjo 

yang kemampuannya belum memadai dalam melaksanakan tugasnya. 

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab menurunnya mutu 

pendidikan SD di Kecamatan Banjarharjo. Sejalan dengan itu perlu yang 

berwenang untuk memperhatikan antara tugas mengajar dan pembuatan 

kelengkapan administrasi sekolah, yang selama ini merupakan beban berat 

bagi guru SD. Demikian juga dengan adanya kolaborasi yang harmonis 

dalam rangka memecahkan masalah agar dapat menciptakan kinerja yang 

baik. 

Menurut Walton dan Kossen (1993:14) terdapat delapan faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan termasuk guru adalah ”(a) 

kompensasi yang memadai dan wajar, (b) kondisi kerja yang aman dan 
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sehat, (c) kesempatan untuk mengembangkan kemampuan, (d) kesempatan 

pertumbuhan berlanjut dan ketentraman, (e) rasa ikut memiliki, (f) hak-hak 

karyawan, (g) ruang kehidupan kerja, (h) relevansi sosial dari kehidupan 

kerja”. Sementara itu Gibson (1985:52) mengatakan bahwa faktor yang 

ikut menentukan kinerja dan keberhasilan guru adalah kepemimpinan 

kepala sekolah di samping faktor-faktor lain seperti institusi dan kelompok 

organisasi. Dengan demikian, di antara faktor kepemimpinan (leadership) 

masih ada faktor lain yang tidak kalah penting yaitu                  

prosefionalisme guru 

Profesionalisme guru atau guru profesional adalah pekerjaan yang 

dilakukan oleh seseorang yang  menjadi sumber penghasilan kehidupan 

yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi 

standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi 

Undang-Undang Guru dan Dosen (2006:41). Untuk memperoleh guru 

profesional diperlukan pendidikan formal dari setiap jenjang pendidikan. 

Di Indonesia  guru mempunyai peranan yang  sangat penting dalam proses 

belajar mengajar. Oleh sebab itu, perlu dibutuhkan guru profesional dalam 

meningkatkan mutu pendiddikan.    

Di era melinium ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada persaingan 

antar bangsa yang semakin kompleks. Penyiapan sumber daya manusia 

yang berkualitas menjadi sebuah keharusan agar dapat memenangkan 

persaingan global. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Human 

Development Report 2005 dinyatakan bahwa Human Development Index 
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Indonesia berada di rangking 110 (Deny 2005:221). Merujuk pada Human 

Development Index sebagai parameter kualitas SDM, maka laporan ini 

menunjukkan kualitas sumber daya manusia Indonesia masih rendah, jauh 

di bawah negara-negara tetangga di Asia Tenggara. 

Dalam konteks sumber daya manusia Indonesia, sekolah 

mempunyai peran yang sangat strategis sebagai lembaga yang menyiapkan 

sumber daya manusia berkualitas. Menyadari perannya yang sangat  

strategis, pemerintah telah mengambil kebijakan dalam bidang manajemen 

dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (School Based 

Management) pada jenjang pendidikan dasar sejak tahun 1999. Sebagai 

bentuk penguatan atas komitmen tersebut ditegaskan dalan Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahan 2003 pasal 51 

sebagai berikut: “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan 

standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah/madrasah”. 

Menurut Gorton dan Hanson (1985) yang dikutip oleh Ibrahim 

(2003:3) menyatakan bahwa “sekolah merupakan institusi yang kompleks 

bahkan paling kompleks di antara keseluruhan institusi sosial.” 

Kompleksitas tersebut, bukan saja dari masukkannya yang bervariasi, 

melainkan dari proses pembelajaran yang diselenggarakan di dalamnya 

menurut McPherson (1986) sebagai dikutip oleh Ibrahim (2003:3). 
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Sebagai institusi yang kompleks, sekolah tidak akan menjadi baik dengan 

sendirinya, melainkan melalui suatu proses peningkatan tertentu. 

Untuk melaksanakan proses peningkatan  mutu  pendidikan 

berbasis sekolah diperlukan guru, baik secara individual maupun secara 

kolaboratif untuk melakukan sesuatu, agar pendidikan dan pembelajaran 

menjadi lebih berkualitas. Upaya yang perlu dilakukan untuk memperoleh 

pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tidak bergantung pada salah 

satu faktor saja misalnya guru, tetapi  sebagai sebuah sistem bergantung 

kepada beberapa faktor, seperti program pembelajaran, murid, sarana dan 

prasarana pembelajaran, dana, lingkungan masyarakat, dan budaya 

organisasi sekolah. Faktor-faktor tersebut dalam sistem pembelajaran 

sangat penting dan menentukan keberhasilan tujuan institusional.  

Faktor-faktor yang telah disebutkan  di atas tidak akan bermanfaat 

bagi terjadinya perolehan pengalaman belajar secara maksimal bagi 

peserta didik bilamana tidak didukung oleh keberadaan guru yang 

profesional. Semua faktor dalam proses belajar mengajar yang terdiri dari  

materi, media, sarana dan prasarana, dan dana pendidikan tidak akan  

memberi dukungan yang maksimal atau tidak dapat dimanfaatkan secara 

optimal bagi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran tanpa 

didukung oleh keberadaan guru yang secara terus menerus berupaya 

mewujudkan gagasan, ide, dan pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap 

yang baik dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Menurut 

Adler(1982) sebagai dikutip oleh Ibrahim (2003:4) ”guru merupakan unsur 
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manusiawi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan”. Guru 

merupakan unsur manusiawi yang mempunyai hubungan sangat dekat  

dengan peserta didik dalam rangka mendidik, membimbing, dan mengajar 

sehari-hari di sekolah. Lebih-lebih guru yang unggul (the excellent 

teacher) merupakan critical resource in any axcellent theaching learning 

activities (sumber  kritis utama dalam beberapa kegiatan pembelajaran)                          

(Shapero, 1985) sebagai dikutip oleh Ibrahim (2003:4). “…a school 

system is only as good as  the people who make it”, (sebuah sistem di 

sekolah hanya tampak baik bagi orang-orang yang membuatnya) demikian 

 yang dapat ditulis kembali  oleh Griffiths (1963) dalam Ibrahim (2003:20) 

. Dalam konteks pembelajaran di sekolah dasar, penulisan kembali tersebut 

dapat dimaknai dengan peningkatan mutu pendidikan sekolah dasar sangat 

tergantung kepada tingkat profesionalisme guru. Oleh karena itu, di antara 

faktor-faktor dalam  sistem pembelajaran di sekolah dasar ada satu  faktor 

yang paling esensial dan menentukan kualitas pembelajaran, yaitu guru. 

Intensitas guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Apabila 

disuruh memilih sarana yang lengkap atau  guru yang profesional, maka 

jawabnya tentu saja guru profesional. Secara implisit pernah dikemukakan 

Adler (1982) sebagai dikutip oleh Ibrahim (2003:4) bahwa “… there are 

no unteachable children. There are … any teacher who fail to teach 

them.” (Tidak ada anak yang tidak terpelajar. Ada…beberapa guru yang 

lalai mengajar mereka).    
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 Dengan demikian, maka tidak berlebihan kiranya apabila dihipotesiskan 

bahwa peningkatan mutu pendidikan  berbasis sekolah tidak akan terwujud 

tanpa peningkatan profesionalisme guru- gurunya yang didukung dengan 

budaya organisasi sekolah yang baik. 

Budaya organisasi sekolah adalah suatu keyakinan bersama yang 

berfungsi sebagai adaptasi eksternal dan integrasi internal dalam rangka 

menghadapi persoalan untuk mencapai tujuan sekolah. Dilihat dari 

karakteristik masyarakatnya, budaya organisasi sekolah dasar di 

Kecamatan Banjarharjo seharusnya bersifat homogin. Sebagian besar 

sekolah berada di lingkungan agraris dan religius. Tata tertib dan 

kebijakan sekolah, jam belajar juga relatif sama sehingga nilai yang 

berkembang seharusnya relatif sama. Namun, pada kenyataannya terlihat 

bahwa “sekolah favorit” memiliki nilai-nilai yang mampu memberi arahan 

warga sekolah untuk maju. Beberapa sekolah favorit memiliki kinerja 

yang baik dengan tingkat kedisiplinan, komitmen, kemauan, dan keinginan 

untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi yang baik. Siapapun 

orangnya termasuk orang baru yang masuk institusi tersebut harus dapat 

menyesuaikan sistem yang telah berjalan. Kepala sekolah, guru, dan siswa 

baru yang masuk  dalam sistem tersebut mengikuti aturan-aturan yang 

telah tertata. Nilai-nilai tidak tertulis maupun kebiasaan dan aturan tertulis 

harus dipatuhi oleh setiap warga sekolah termasuk warga baru sekalipun. 

Kondisi di atas tentu akan bertolak dengan kondisi pada sekolah di 

pinggiran.Tingkat kedisiplinan, kemauan, komitmen, dan kiinginan tentu 
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sangat bervariasi di antara warga sekolah, semua masih tergantung pada 

kepala sekolah. Apabila kepala sekolah diganti, maka berganti pula pola 

dan semangat kerja.  

Setiap sekolah memiliki budaya organisasi sekolah yang bervariasi. 

Kecenderungan terhadap perbedaan karakteristik budaya organisasi 

sekolah yang satu dengan budaya organisasi sekolah yang lain tidak sama. 

Fenomena yang menarik adalah tidak semua yang memiliki budaya 

organisasi sekolah yang baik menghasilkan output yang baik. Ada sekolah 

yang mampu meluluskan seratus persen tetapi budaya organisasi sekolah 

yang dapat diamati tidak terlihat istimewa. 

Gejala-gejala yang berkembang di atas menyakinkan peneliti untuk 

memilih budaya organisasi sekolah sebagai salah satu penyebab 

bervariasinya kinerja guru. Ekosusilo (2003) menyimpulkan bahwa 

beberapa sekolah unggul memiliki budaya organisasi sekolah yang 

mencerminkan keunggulan, seperti nilai keunggulan, persaingan, 

keefektivan, kedisiplinan, kemandirian, dan kebanggaan. 

Di Kecamatan Banjarharjo masih ada beberapa orang guru yang 

dalam melaksanakan  profesinya sebagai guru belum sesuai dengan yang 

diharapkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Sebab masih ada 

guru sampai saat ini tidak mengajar sampai beberapa hari bahkan minggu 

tanpa keterangan. 

Di samping itu, budaya organisasi sekolah diharapkan mampu 

membantu guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Tetapi 
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masih ada budaya organisasi sekolah di Kecamatan Banjarharjo yang 

kurang baik, sehingga mengakibatkan kinerjanya kurang baik pula. 

Padahal dengan budaya organisasi sekolah yang baik, lingkungan sekolah 

yang baik dan hubungan yang harmonis seluruh warga sekolah akan 

membuat  guru nyaman, aman, dan senang dalam melaksanakan tugasnya. 

Kinerja guru yang baik akan berdampak pada peningkatan mutu 

pendididkan. Tetapi bila kinerja guru rendah maka peningkatan mutu 

sekolah tidak akan  tercapai. Guru akan memiliki kinerja yang baik apabila 

guru dalam melaksanakan profesinya dengan sebaik-baiknya sesuai 

dengan prinsip-prinsip profesional guru dan didukung oleh budaya 

organisasi sekolah yang baik pula. 

Namun, di sisi lain guru-guru banyak yang mengeluh karena 

kekurangsiapan untuk mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah 

seperti pelaksanaan kurikulum baru. Guru-guru tampak kurang memahami 

kurikulum baru disebabkan karena keterbatasan informasi  yang 

diperolehnya. Informasi yang diperoleh dari kepala sekolah cukup, 

sementara dari sumber lain terbatas. Dalam konteks pembelajaran di 

Indonesia, guru sebagai aktor utama. Sehebat apapun teknologi 

berkembang, keberhasilan implementasinya tergantung pada guru dalam 

proses pembelajaran. Oleh karena itu, dengan budaya organisasi sekolah 

yang baik guru-guru diharapkan  mampu meningkatkan kinerjanya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.    
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1.2 Identifikasi Masalah 

 Dari judul di atas, topik yang ingin dibahas dalam penelitian ini 

adalah masalah kinerja guru sebagai peningkatan mutu pendidikan. 

Kinerja guru ditentukan oleh banyak faktor, seperti kepemimpinan 

pengelolaan kelas, kepemimpinan pembelajaran, pennggunaan media, 

penggunaan metode, budaya organisasi sekolah, dan masih banyak faktor 

lainnya. Dengan memperhatikan tema atau judul penelitian, maka dapat 

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berkut :   

1. Bagaimanakah hubungan profesionalisme guru dengan kinerja guru 

SD di Kecamatan Banjarharjo? 

2. Bagaimanakah hubungan budaya organisasi sekolah dengan kinerja 

guru SD di Kecamatan Banjarharjo ? 

3. Adakah perbedaan budaya organisasi sekolah di SD yang satu dengan 

SD yang lain ? 

4. Bagaimanakah proses pembentukan budaya organisasi sekolah di SD 

Kecamatan Banjarharjo ? 

5. Apakah yang mempengaruhi terbentuknya budaya organisasi sekolah?  

6. Seberapa besar hubungan profesionalisme guru dan budaya organisasi 

sekolah dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo ? 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas terlihat bahwa banyak 

masalah, oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah. Masalah yang 
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dikaji dalam penelitian ini adalah profesionalisme guru, budaya organisasi 

sekolah, dan kinerja guru. 

Peneliti sengaja membatasi permasalahan hanya pada masalah 

profesionalisme guru, budaya organisasi sekolah, dan  kinerja guru dengan 

pertimbangan bahwa ketiga variabel tersebut yang bermasalah di SD 

Kecamatan Banjarharjo. Kinerja guru merupakan tema sentral dalam 

pengembangan sekolah dewasa ini. Di antara dimensi kinerja guru yang 

sangat menarik dalam konteks persekolahan (SD) di Kecamatan 

Banjarharjo adalah budaya organisasi sekolah dan profesionalisme guru. 

Keberhasilan sekolah diyakini ditentukan oleh budaya organisasi sekolah  

yang didukung dengan kinerja guru yang baik dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran. Keduanya diyakini mampu mempengaruhi guru dalam 

melaksanakan tugasnya dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. 

Budaya organisasi sekolah merupakan sesuatu yang tidak tampak 

tetapi diyakini oleh warga sekolah sebagai bagian yang mengatur perilaku 

warga sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah. Setiap keyakinan yang 

dipercaya baik, tentu akan dipertahankan dan dikembangkan sehingga 

memiliki peran yang sangat besar dalam proses pembelajaran di sekolah. 

Dengan memahami budaya organisasi sekolah, maka dapat diketahui 

seberapa besar peranannya dalam mewujudkan kinerja guru. 

 Kenyataan menunjukkan bahwa kemampuan guru bervariasi. 

Peningkatan profesionalisme guru sangat diperlukan dalam membantu 

guru agar memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan tugasnya. 
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Oleh karena itu, dengan diundangkannya Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) dan Undang-Undang Guru  dan Dosen, maka guru-guru yang 

belum memenuhi SPM dan UUGD harus meningkatkan diri untuk 

kemajuan pendidikan. 

 Kedua variabel di atas yaitu profesionalisme guru dan budaya 

organisasi sekolah diduga memiliki hubungan dengan kinerja guru. 

Dengan menggabungkan kedua variabel secara bersama-sama diharapkan 

dapat mempertajam analisis tidak hanya perbedaan antara budaya 

organisasi sekolah satu dengan yang lain, tetapi juga hubungannya dengan 

kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

1.4 Rumusan Masalah 

Sebagai panduan penelitian ini, masalah penelitian dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah deskrisi tentang profesionalisme guru, budaya organisasi 

sekolah dengan kinerja guru di SD Kecamatan Banjarharjo? 

2. Bagaimanakah hubungan profesionalisme guru dengan budaya 

organisasi sekolah  di SD Kecamatan Banjarharjo ? 

3. Bagaimanakah hubungan budaya organisasi sekolah dengan kinerja 

guru SD di Kecamatan Banjarharjo ? 

4. Bagaimanakah hubungan profesionalisme guru dan budaya organisasi  

sekolah dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo ? 
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1.5 Tujuan dan Kontribusi Penelitian 

1.5.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan 

penelitian adalah :   

1. Untuk memberikan gambaran mengenai  profesionalisme guru, 

budaya organisasi sekolah, dengan kinerja guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo. 

2. Untuk mengetahui hubungan  profesionalisme guru dengan 

kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

3. Untuk mengetahui  hubungan budaya organisasi sekolah 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

4. Untuk mengetahui hubungan profesionalisme guru dan budaya 

organisasi sekolah dengan kinerja guru SD di Kecamatan 

Banjarharjo. 

1.5.2 Kontribusi Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi sebagai berikut : 

1. Secara teoritis dapat memberikan landasan ilmiah dan 

kerangka konseptual dalam pengembangan kinerja guru, 

khususnya dari dimensi profesionalisme guru dan budaya 

organisasi sekolah. 

2. Secara praktis diharapkan dapat memperoleh data dan 

informasi yang berkaitan dengan profesionalisme guru dan 
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budaya organisasi sekolah yang berguna untuk meningkatkan 

kinerja guru. 



17 
 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

 

2.1  Kajian Pustaka 

2.1.1   Kinerja Guru  

Persoalan guru dengan kinerjanya adalah yang menyangkut seluruh 

aktivitas yang ditunjukkan oleh guru dalam tanggung jawabnya sebagai 

orang yang mengemban amanat dan tanggung jawab untuk membimbing, 

mendidik, mengajar, dan memandu peserta didik dalam perkembangan 

peserta didik. 

Menurut Mukhtar (2003:1) “kinerja guru adalah perilaku atau 

respon yang memberi hasil yang mengacu kepada apa yang mereka 

kerjakan”.  Kinerja dapat dipandang dari dua aspek, yaitu aspek guru dan 

siswa. Dari aspek siswa misalnya yang menyangkut metode di mana siswa 

diminta menampilkan pengoperasian, keterampilan, atau gerakan yang 

diajarkan  di bawah pengawasan guru melalui pembelajaran. Sedangkan 

dari aspek guru adalah masalah-masalah yang  berhubungan dengan 

bagaimana instruksi  guru dalam memberikan pengarahan dan perintah  

yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. 

Kegiatan-kegiatan guru dalam setiap harinya yang dapat dilihat 

oleh peserta didik meliputi (1) aktivitas sebelum pelaksanaan 

pembelajaran, (2) aktivitas selama berlangsungnya pembelajaran, (3) 

aktivitas setelah proses pembelajaran, dan (4) aktivitas tentang 
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keterlibatan guru dalam masyarakat pendidik atau lingkungannya secara 

lebih luas. 

Merujuk pendapat LAN (1997:3)  sebagai dikutip oleh Mulyasa 

(2003:136) ”kinerja atau performance dapat diartikan sebagai prestasi 

kerja, pelaksanaan kerja, hasil kerja atau unjuk kerja.” Sejalan dengan itu 

Ander dan Butzin (1989:149) sebagai dikutip oleh Mulyasa (2003:137) 

menyatakan bahwa ”kinerja merupakan hasil interaksi antara motivasi 

dengan ability (kemampuan) orang yang tinggi ability-nya tetapi rendah 

motivasinya akan menghasilkan kinerja yang rendah, demikian halnya 

orang yang bermotivasi tinggi tetapi ability-nya rendah”. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kinerja guru adalah 

prestasi kerja, pencapaian kerja, pelaksanaan kerja, dan hasil kerja  yang 

dilakukan oleh guru dalam mendidik, mengajar, membimbing, dan 

mengarahkan peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya  dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar.   

Indikator kinerja guru dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja 

guru dalam mendesain program pengajaran dan kinerja guru dalam 

melaksanakan proses belajar mengajar (Nurdin, 2002 : 83). 

Indikator yang pertama yaitu mendesain atau merancang program 

pembelajaran yang terdiri dari: (1) menentukan tujuan pembelajaran, 

dengan cara merumuskan tujuan instruskional umum (TIU) atau 

memindahkan rumusan TIU  yang terdapat dalam GBPP ke dalam 

program satuan pembelajaran, kemudian menjabarkan menjadi  tujuan 
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instruksional khusus (TIK) secara spesifik, operasional, jelas, relevan 

berdasarkan tujuan instruksional umum; (2) memilih materi sesuai dengan 

alokasi waktu, dengan cara memerinci materi pembelajan berdasarkan 

kepada materi pembelajaran yang terdapat dalam GBPP dan TIK yang 

akan dicapai; (3) strategi optimum, ialah cara merencanakan kegiatan 

belajar secara cermat, jelas, tegas, sistematis, logis sesuai dengan TIK  

yang akan dicapai dan materi pembelajaran yang ingin disampaikan yang 

terdiri dari strategi/metode dan pokok-pokok kegiatan siswa-guru; (4) 

memilih alat dan sumber, dengan cara memilih alat peraga atau media, 

sumber-sumber bahan/buku, dan lingkungan yang sesuai dengan TIK, 

materi pembelajaran yang akan disajikan, proses belajar mengajar dan 

strategi instruksional yang dikembangkan, serta menuliskan sumber dan 

alat pembelajaran (nama pengarang, tahun diterbitkannya buku tersebut, 

judul buku, kota di mana buku itu diterbitkan, dan nama penerbit); (5) 

proses belajar mengajar ialah aktivitas guru dalam menyampaikan materi 

pembelajaran hendaklah menggunakan bahasa yang jelas, mudah 

dimengerti, dan ditulis berdasarkan EYD; (6) mengevaluasi dengan cara  

merancang secara teliti prosedur penilaian yang disesuaikan  dengan 

tujuan instruksional khusus (TIK) yang hendak dicapai.     

Indikator yang kedua yaitu pelaksanaan proses belajar mengajar 

yang terdiri dari: (1) perencanaan dan persiapan pembelajaran; (2) 

kemampuan guru dalam menyampaikan pembelajaran dan kemampuan 

siswa dalam menerima dan melaksanakan pembelajaran; (3) kemampuan 
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mengumpulkan dan menggunakan informasi hasil pembelajaran; (4) 

kemampuan hubungan interpersonal yang terdiri dari hubungan siswa, 

supervisor, dan teman guru sejawat; (5) kemampuan hubungan dengan 

tanggung  jawab profesionalnya. 

Sedangkan menurut Depdikbud (1983:103) kinerja guru dalam 

proses belajar mengajar (PBM) antara lain: (1)  menggunakan metode, 

alat, media, dan bahan pelajaran, (2) mendorong dan menggalakkan 

keterlibatan siswa dalam pengajaran; (3) melaksanakan evaluasi 

pengajaran siswa dalam proses belajar mengajar. 

Sedangkan menurut Mitchel (1978) sebagai dikutip oleh Mulyasa 

(2003:138) menyatakan bahwa kinerja guru meliputi beberapa indikator, 

yaitu “ quality of work, promptness, initiative, capability, and 

communication .” (mutu pekerjaan, ketepatan waktu, prakarsa, 

kemampuan, dan komunikasi). Kelima faktor tersebut dapat digunakan 

sebagai ukuran untuk mengkaji kinerja tenaga kependidikan (guru). 

Masalah-masalah yang berhubungan dengan pengukuran kinerja 

guru, Isjoni (2004:01) mengatakan bahwa kinerja guru dapat dilihat dari 

tanggung jawab profesi yang diembannya, yang tampak pada loyalitasnya 

dalam menjalankan tugas keguruan, baik di dalam maupun di luar kelas. 

Tindakan-tindakan tersebut hendaknya diikuti dengan rasa tanggung 

jawab dalam mempersiapkan segala perlengkapan mengajar yang 

diperlukan sebelum proses pembelajaran. Di samping itu, guru harus 

mempertimbangkan metode yang akan digunakan, termasuk juga media 
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pembelajaran dan alat penilaian apa yang akan digunakan dalam 

pelaksanaan evaluasi. 

Kinerja guru-guru SD dapat dilihat dari kemampuan akademik dan 

kemampuan profesional mereka dalam menyampaikan materi 

pembelajaran yang sesuai dengan keahlian masing-masing atau sesuai 

dengan tugasnya. Namun demikian, kemampuan tersebut sangat 

dipengaruhi  oleh beberapa faktor, salah satunya adalah latar belakang 

pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seorang guru, maka guru 

tersebut akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan standar kualifikasi 

yang ditentukan, sehingga guru semakin profesional dalam melaksanakan 

proses pembelajaran.  

Menurut Furtwengler, ada beberapa kriteria dasar kinerja karyawan 

yang dalam hal ini dapat dikaitkan dengan  kinerja guru dalam pendidikan 

(Furtwengler, 2002:1). Mengenai kriteria dasar tersebut adalah” 

kecepatan, kualitas, layanan, nilai, kieterampilan interpersonal, mental 

untuk sukses, terbuka untuk berubah kreativitas, keterampilan 

berkomunifikasi, inisiatif, perencanaan dan organisasi”. 

Adapun yang dimaksud dengan kriteria-kriteria tersebut adalah (a) 

kecepatan adalah tindakan karyawan dalam memahami kepentingan 

lingkungan, menyeimbangkan kecepatan dan kualitas kinerja 

menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal, dan menyelesaikan pekerjaan 

rutin lebih cepat; (b) kualitas adalah seseorang bangga terhadap 

pekerjaannya, melakukan pekerjaan dengan benar, memperbaiki kualitas 
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pekerjaannya, (c) layanan adalah melayani pelanggan internal maupun 

eksternal dengan baik, melayani orang lain dengan baik, merespon 

pelanggan tepat waktu, dan memberikan lebih daripada yang diminta 

pelanggan; (d) nilai adalah tindakan karyawan mengindikasikan konsep 

nilai, nilai harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan, dan jika 

tidak ditemukan nilai dalam usaha maka pihak berwenang menyadarinya; 

(e) keterampilan interpersonal adalah kemampuan karyawan dalam 

menunjukkan perhatian, menggunakan bahasa, membantu orang lain, dan 

merayakan keberhasilan orang lain dengan tulus; (f) mental untuk sukses 

adalah karyawan yakin melakukan apapun, mencari cara menambah 

pengetahuannya, memperbanyak pengetahuan, dan realistis mengukur 

kemampuannya; (g) terbuka untuk berubah adalah bersedia mengalami 

perubahan, mencari cara baru untuk menyelesaikan tugas lama, 

mengindikasikan sifat ingin tahu, dan perannya terlibat terus-menerus; (g) 

kreativitas adalah kreativitas dalam memecahkan masalah, kemampuan 

melihat masalah yang kelihatannya tidak berkaitan, mengambil konsep 

abstrak menjadikan konsep yang dapat diterapkan, dan menerapkan 

kreativitasnya dalam kehidupan sehari-hari; (h) ketrampilan 

berkomunikasi adalah gagasan yang logis dan mudah dipahami, berani 

menyampaikan ketidaksetujuannya tanpa konflik, menulis dengan jelas 

dan benar, serta optimis; (i) inisiatif adalah bersedia membantu orang lain, 

terlihat dalam proyek baru, mengembangkan keterampilan, dan sumber 

gagasan untuk perbaikan kinerja; (j) perencanaan dan organisasi adalah 
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membuat jadwal personal, bekerja sesuai jadwal, memutuskan sebelum 

memulai, dan mudah menemukan informasi.  

Merujuk pendapat Gaffar (1987:29) yang  menyatakan bahwa 

“guru atau tenaga pengajar perlu memiliki kompetensi-

kompetensi: content knowledge, behavior skill, and human relation skill”. 

Adapun yang dimaksud dengan content knowledge adalah pengetahuan 

dan kemampuan menurut bidangnya masing-masing dengan tugas 

mengajar berdasarkan bidang studinya, dan behavior skill yaitu masalah-

masalah yang berkaitan dengan teknis dalam melaksanakan tugas 

mengajar, sedangkan human relation skill adalah keterampilan untuk 

membina hubungan  manusia yaitu hubungan antara pengajar dengan 

peserta didik.  

Berdasarkan pendapat Natawijaya (1994:38) yang menyatakan 

bahwa ada tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru 

profesional yaitu: “(1) kompetensi profesional, (2) kompetensi personal, 

(3) kompetensi sosial”. Adapun yang dimaksud dengan kompetensi  

profesional yaitu guru harus memikiki pengetahuan yang luas dan sebagai  

subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan, dan menguasai 

metodologis yang berarti memikiki pengetahuan konsep teoritik, mampu 

memilih metode yang tepat, dan mampu menggunakannya dalam proses 

belajar mengajar. Kompetensi personal berarti guru harus memiliki sikap 

kepribadian yang mantap, patut diteladani sehingga menjadi sumber 

insifirasi bagi peserta didik maupun masyarakat pada umumnya. Oleh 
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karena itu, seorang guru harus dapat menempatkan diri sesuai dengan 

istilah “Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri 

Handayani”.  Sedangkan yang dimaksud dengan kompetensi sosial yaitu 

guru harus memiliki kemampuan berkomunikasi sosial dengan peserta 

didik maupun dengan semua teman sejawat, kepala sekolah, pegawai tata 

usaha, dan anggota masyarakat di lingkungannya. 

Berdasarkan indikator di atas, maka kinerja guru dalam penelitian 

ini dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam melaksanakan 

tugasnya pada kompetensi profesionl dalam proses belajar mengajar, 

kompetensi pribadi dalam proses belajar mengajar, Jadi semua dalam 

konteks belajar mengajar. 

Indikator kompetensi profesional dalam proses belajar mengajar 

terdiri dari: (1) penguasaan materi yang meliputi penguasaan bahan 

pembelajaran yang akan diajarkan, (2) kemampuan mengelola program 

belajar mengajar. (3) kemampuan mengelola kelas, (4) kemampuan 

mengelola dan menggunakan mendia/sumber belajar, (5) kemampuan 

mengevaluasi prestasi belajar mengajar. 

Indikator kompetensi pribadi dalam belajar mengajar terdiri dari: 

(1) kemantapan dan integritas pribadi, (2) kepekaan terhadap perubahan 

dan pembaharuan, (3) berpikir alternatif, (4) adil, jujur, dan objektif, (5) 

berdisiplin dalam melaksanakan tugas, (6) berusaha memperoleh hasil 

kerja yang sebaik-baiknya, (7) simpatik dan menarik ,luwes, bijaksana, 

dan sederhana dalam bertindak, (8) kreatif, dan (9) berwibawa. 
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Indikokator kompetensi sosial dalam proses belajar mengajar 

terdiri dari (1) terampil berkomikasi dengan siswa, (2) bersikap simpatik, 

(3) dapat bekerja sama dengan komite sekolah, (4) dan  pandai bergaul 

dengan kawan sejawat sebagai mitra pendidikan. 

Menurut teori di atas, maka yang akan dijadikan landasan dalam 

menyusun angket adalah perpaduan berbagai pendapat yang dipandang 

relevan dengan keadaan di tempat penelitian. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti mengartikan bahwa yang 

dimaksud dengan kinerja guru adalah perilaku guru dalam melaksanakan 

tugas-tugas profesinya dalam kapasitasnya sebagai seorang profesional, 

pribadi dan makhluk sosial. 

2.1.2  Profesionalisme Guru 

Dalam Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar ditegaskan 

bahwa salah satu yang merupakan komponen pendukung bagi 

keberhasilan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah adalah 

profesionalisme guru. Maksudnya, implementasi manajemen peningkatan 

mutu berbasis sekolah mempersyaratkan adanya guru yang profesional. 

Menurut Shapero (1985) sebagai dikutip oleh Ibrahim (2003:v) 
dalam bukunya Managing Professional People: Understanding Creative 
Performance, menegaskan “… the professional worker is the critical 
resources in any professional activities. All other resources, without 
exception, are far down the list in terms of importance in the achievement 
of professional outputs.” 

 
(Pekerja yang profesional adalah sumber kritis dalam beberapa 

 kegiatan profesional. Seluruh sumber yang berbeda-beda, tanpa 
 pengecualian, adalah daftar panjang pada kondisi yang diperlukan untuk 
hasil prestasi yang profesional). 
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Berdasarkan pernyataan yang disebutkan Shapero di atas, maka 

sekolah dasar merupakan sebuah sistem, yang terdiri dari program 

kegiatan belajar mengajar, siswa, sarana prasarana pendidikan, uang atau 

dana, lingkungan masyarakat, dan personel atau pegawai. Faktor-faktor 

dalam pendidikan sekolah dasar tersebut sangat penting dan menentukan 

keberhasilan pencapaian tujuan institusional.  Dengan merujuk kepada 

pendapat Shapero yang telah dikemukakan di atas, maka semua faktor 

tersebut tidak akan bermanfaat secara  maksimal dalam peyelenggaraan 

pendidikan di sekolah dasar tanpa adanya pegawai, yaitu pegawai atau 

guru yang profesionl. Maka dari itu, di antara keseluruhan faktor dalam 

sistem pendidikan sekolah dasar, ada salah satu faktor yang paling penting 

dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan institusional sekolah 

dasar, yaitu pegawainya (guru). 

Guru merupakan sumber daya manusia yang intensitasnya sangat 

menentukan keberhasilan program pendidikan di sekolah dasar. 

Peningkatan mutu pendidikan di sekolah dasar mempersyaratkan adanya 

guru yang profesional. Faktor-faktor yang mendukung  dalam proses 

pembelajaran di sekolah dasar terdiri dari materi, media, sarana dan 

prasana, dan dana pendidikan. Semua faktor tersebut tidak akan 

memberikan dukungan yang maksimal atau tidak dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk pengembangan proses pembelajaran tanpa didukung 

oleh guru  profesional yang didayagunakan secara profesional. 
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      2.1.2.1 Profesionalisme Guru 

Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan profesionalisme di 

ataranya: (a) profesi suata pekerjaan yang menuntut persyaratan khusus 

dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak 

yang memerlukan, (b) profesional adalah memadai persyaratan sebagai 

profesi, (c) profesionalisasi proses atau usaha menuju ke arah terpenuhinya 

persyaratan suatu jenis atau model pekerjaan yang ideal, (d) 

profesionalitas adalah ukuran kadar keprofesiannya, (e) profesionalisme 

konsepsi keprosifesian yang telah menjadi budaya, pandangan, faham, dan 

pedoman hidup seseorang atau sekelompok orang  atau masyarakat 

tertentu. (Angkatno: November 2006). 

  Perihal profesionalisme guru selanjutnya dalam pembahasan ini 

akan disebut dengan guru profesional. Para pakar manajemen pendidikan 

telah banyak yang membahas tentang guru profesional, seperti : 

1) Menurut Rice & Bishoprick (1971) sebagai dikutip oleh  Ibrahim 

(2003:5) mengemukakan guru profesional adalah “guru yang mampu 

mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehari-

hari”. Profesionalisasi guru menurut kedua pakar di atas dipandang 

sebagai suatu proses yang bergerak dari tidak tahu (ignorance) menjadi 

tahu, dari ketidakmatangan (immaturity) menjadi matang, dari diarahkan 

oleh orang lain (other-directedness) menjadi mengarahkan diri sendiri. 

Peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah (MPMBS) 

mempersyaratkan  adanya guru-guru yang memiliki pengetahuan yang 
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luas, kematangan, dan mampu menggerakkan dirinya sendiri dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. 

2) Sedangkan menurut Glickman (1981) sebagai dikutip oleh Ibrahim 

(2003:5) menegaskan bahwa” seseorang akan bekerja secara profesional 

bilamana orang tersebut memiliki kemampuan (ability) dan motivasi 

(motivation).” Ini berarti bahwa seseorang akan bekerja secara profesional 

bilamana memiliki kemampuan kerja yang tinggi dan kesungguhan hati 

untuk mengerjakan pekerjaan atau profesinya dengan sebaik-baiknya. 

Tetapi seseorang tidak akan bekerja secara profesional jika hanya 

memenuhi salah satu persyaratan di atas. Oleh karena itu, setinggi apapun 

kemampuan seseorang tidak akan bekerja secara profesional apabila tidak 

memiliki motivasi yang tinggi. Demikian juga sebaliknya, betapa pun 

tingginya motivasi kerja seseorang  tidak akan sempurna melaksanakan 

tugas-tugasnya tanpa didukung dengan kemampuan. Selanjutnya 

Glickman dalam Ibrahim (2003:5) mengatakan : “ seorang guru dapat 

dikatakan profesional bilamana memiliki kemampuan tinggi  (high level of 

abstract) dan motivasi kerja tinggi (high level of commitment) .“ Tingkat 

komitmen guru terbentang dalam satu garis kontinum,  bergerak dari yang 

paling rendah ke yang paling tinggi. Guru yang memiliki komitmen yang 

rendah biasanya kurang memberikan perhatian kepada peserta didiknya, 

demikian juga waktu dan tenaga yang digunakan untuk meningkatkan 

mutu pembelajaran sangat sedikit. Sebaliknya, seorang guru yang 

memiliki komitmen tinggi biasanya tinggi sekali perhatiannya kepada 
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peserta didiknya, demikian juga waktu yang disediakan untuk peningkatan 

mutu pendidikan sangat banyak. Oleh karena itu, guru diharapkan 

mempunyai komitmen yang tinngi dalam menjalankan tugasnya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan.   

3). Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen profesional adalah 

“pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi sumber 

penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau 

kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta 

memerlukan pendidikan profesi.” Berdasarkan pengertian tersebut yang 

dimaksud dengan guru profesional adalah guru yang melakukan pekerjaan 

sebagai sumber penghasilan atau mata pencaharian yang berdasarkan 

keahlian, kemahiran, dan kecakapan, untuk memperoleh semua itu harus 

melalui pendidikan formal atau khusus. 

      2.1.2.2  Prinsip-prinsip Profesionalitas Guru dan Dosen Menurut 
Undang-Undang Guru dan Dosen adalah: 

 
1) Profesi guru dan  profesi dosen merupakan bidang pekerjaan 

khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut : 
a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme ; 
b) memiliki komitmen, untuk meningkatkan mutu 

pendidikan,keimanan,     ketakwaan, dan akhlak mulia; 
c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas; 
d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang 

tugas ; 
e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan ; 
f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai  dengan 

prestasi   kerja ; 
g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat ; 
h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan ; dan 
i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan 

mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan 
guru. 



 

 

30

2) Pemberdayaan profesi guru dan pemberdayaan profesi dosen 
diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara 
demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan 
dengan menjujung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 
kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi (UUGD, 
2006:45). 

 
      2.2.3  Kiat – Kiat  Meningkatkan Profesional Guru 

Kiat - kiat meningkatkan profesionalisme guru atau apa yang harus 

dilaksanakan dalam upaya membuat guru menjadi berpengetahuan luas, 

memiliki kematangan yang tinggi, lebih kreatif dan mandiri? Peningkatan 

profesionalisme guru harus dilaksanakan secara sistematis, Hal ini 

dikandung maksud direncanakan secara matang, dilaksanakan secara taat 

asas, dan dievaluasi secara obyektif. Sebab lahirnya seorang profesional 

tidak bisa hanya melalui bentuk penataran beberapa hari, supervisi sekali 

atau dua kali dalam setahun, dan studi banding sehari atau dua hari. Oleh 

karena itu, betapa pentingnya manajemen guru yang efektif dan efisien di 

sekolah dasar. 

1)  Manajemen Guru di Sekolah Dasar 

Menurut Ibrahim (2003:8}manajemen guru dapat diartikan sebagai 

“keseluruhan proses kerja sama dalam menyelesaikan masalah guru dalam 

rangka pencapaian tujuan pendidikan.” Berdasarkan pengertian tersebut 

ada dua hal yang perlu diperhatikan yang berhubungan dengan manajemen 

guru di sekolah dasar yaitu : 

a) Manajemen guru adalah semua kegiatan di sekolah dalam rangka bekerja 

sama untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan 

guru. Karena merupakan  proses kerja sama berarti manajemen guru di 
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sekolah dasar merupakan tugas yang harus diselesaikan bersama-sama. 

Secara formal masalah ini tugas kepala sekolah dasar tetapi kepala  

sekolah dapat meminta bantuan seorang guru atau lebih yang dipimpinnya. 

b) Permasalahan yang harus dipecahkan dalam manajemen guru adalah 

bagaimana upaya mendapatkan personel atau guru yang profesional bagi 

sekolah dasar dan memberdayagunakannya secara efektif dan efisien 

dalam rangka melasaknakan pendidikan di sekolah dasar. Tugas yang 

harus dilaksanakan dalam manajemen guru sekolah dasar, adalah  

berusaha untuk memperoleh adanya guru profesional melalui pengajuan 

usulan tambahan guru kepada pemerintah atau melalui seleksi sendiri, 

menempatkan guru sesuai dengan kemampuannya, mengarahkan dan 

mendorong guru-guru agar bekerja sesuai dengan tugasnya, membina agar 

guru semakin profesional, membina kesejahteraan semua guru, dan 

mengurus semua hal yang berkaitan dengan mutasi, serta pemberhentian 

semua guru. 

Berdasarkan dua masalah di atas, sesuai dengan ungkapan  

Vanderwill dari Universitas Michigan sebagaimana dikutip Fortunato dan 

Waddell (1981) sebagai dikutip oleh Ibrahim (2003:8) yang dipertegas 

Vanderwill: “… effective personnel administration as having the right 

numbers and the right kinds of people,at the right places, at the right 

times, acting in a way that provides both the organization and the 

individual with maximum long range benefits.” 
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(Tata administrasi yang efektif yakni yang memiliki jumlah dan 

jenis orang-orang yang tepat, pada tempat yang tepat, pada waktu yang 

tepat, tindakan dengan cara yang tepat untuk kebaikan jangka panjang baik 

oleh individu dan organisasi.).  

Menurut pengertian di atas manajemen guru di sekolah dasar 

meliputi masalah-masalah sebagai berikut: 

a) Berapa jumlah guru yang diperlukan oleh sekolah dasar untuk 

menjalankan program sekolah? 

b) Apakah guru-guru dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan    

kemampuannya?  

c). Apakah guru-guru dalam menjalankan tugasnya sudah produktif, 

visioner, inovatif, matang, dan mandiri? 

e) Bagaimana prosedur dan tatacara penggajian  guru-guru di sekolah 

dasar? 

f) Apakah kenaikan pangkat bagi guru-guru sekolah dasar sudah diatur 

dan dilaksanakan  dengan baik? 

e) Bagaimana caranya melaksanakan pembinaan kesejahteraan guru di 

sekolah dasar? 

f) Apakah motivasi kerja guru di sekolah dasar sudah 

ditumbuhkembangkan secara terus menerus?  

g) Apakah supervisi pembelajaran sudah dilaksanakan secara efektif dan 

efisien? 
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2.1.2.4   Jenis dan Kualifikasi Guru Sekolah Dasar 

a. Jenis tenaga kependidikan di sekolah dasar 

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 

tentang Tenaga Kependidikan, maka tenaga kependidikan terdiri atas 

pendidik, pengelola satuan pendidikan, pengawas, peneliti, pengembang, 

pustakawan, laboran dan teknisi sumber belajar. Pendidik meliputi 

pengajar (guru), pembimbing (konselor/penyuluh), pelatih (instruktur, 

tutor, pamong, dan widyaiswara). 

Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, pegawai pada sekolah 

dasar sebagian besar adalah guru. Sedangkan, guru di sekolah dasar tidak 

sama di SMP atau di SMA. Dalam kondisi normal komposisi pegawai di 

sekolah dasar dengan perbandingan:  6:2:1:1, yaitu enam guru kelas, dua 

orang guru mata pelajaran (Pendidikan Agama, dan Pendidikan Jasmani 

dan Kesehatan), satu orang kepala sekolah dan satu orang pesuruh sekolah. 

2.1.2.5   Karakteristik Guru yang Profesional 

Guru adalah salah satu pekerjaan yang profesional. Pekerjaan 

profesional pada dasarnya merupaka panggilan jiwa, tanggung jawab 

moral, tanggung jawab sosial, dan tanggung jawab keilmuan. Oleh karena 

itu, terkadang guru lebih mengutamakan panggilan dan tanggung jawab 

dari pada gaji/upah yang diterima. Maka dari itu, guru berhak mendapat 

penghargaan yang layak dan tinggi sesuai dengan profesionalitas yang 

ditunjukannya dalam bekerja mendermakan pengabdiannya terhadap 

lingkungn atau pengguna pendidikan.  
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Roslender sebagai dikutip oleh Mukhtar (2003:22)  berpendapat 
bahwa, terdapat lima definisi mengenai karakteristik profesi, yaitu “(a) 
mempunyai basis sistematik teori, (b) terwujud dan dapat menjadi jaminan 
untuk praktik dan bekerja di lapangan, di mana dilengkapi dengan fakta-
fakta lapangan yang dapat dilihat dan ditunjukan kepada publik sebagai 
suatu jaminan pengaturan serta dapat digambarkan sebagai profesi, (c) 
karakteristik diidentifikasikan sebagai adanya suatu sanksi komunitas dan 
institusi atas pelanggaran profesi yang dilakukan, (d) kode etik, (e) budaya 
dari berbagai profesi.” 

 
 Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karakteristik 

pekerjaan profesional adalah: (a) pekerjaan  profesional adalah suatu 

pekerjaan yang dilakukan setiap hari yang merupakan mata pencaharian 

pokok seseorang yang merupakan sumber penghasilan dalam hidupnya.; 

(b) pekerjaan profesional memerlukan pendididikan khusus atau formal 

yang ditempuh dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan jenjang 

pendidikannya; (c)  pekerjaan profesional merupakan suatu pekerjaan 

rutin  dengan materi atau masalah yang berbeda dengan menggunakan 

pola dan siklus maupun kewajiban dan tanggung jawab khusus; (d) 

pekerjaan profesional memerlukan keahlian, kemahiran, dan kecakapan 

untuk memenuhi standar mutu dan norma yang diperoleh dengan jalur 

atau pendidikan khusus. 

Seorang guru dikatakan atau disebut profesional, apabila memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut:  

1. suatu profesi atau pekerjaan mempersyaratkan suatu keahlian yang    

berdasarkan pengetahuan dan bersifat teori; 

2.  keahlian yang diperoleh memerlukan pelatihan dan pendidikan khusus; 
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3. untuk memperoleh pekerjaan profesional harus melalui persaingan yang 

ketat  dengan suatu tes khusus; 

4. integritas adalah suatu hal yang harus dijaga dengan baik untuk suatu 

kode perintah; 

5.  melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya; 

6.  profesi merupakan  pekerjaan yang diatur oleh peraturan khusus. 

2.1.2.6  Sintesis Profesionalitas Guru 

  Profesionalitas guru menurut Mukhtar (2003:25) “seorang guru 

yang berkarya  dan mempunyai jiwa profesional, dengan seperangkat 

keahlian khusus melalui jalur pendidikan / training yang disyahkan 

dengan sertifikat oleh sebuah lembaga atau institusi. Pekerjaan profesional 

merupakan pekerjaan sosial kemasyarakatan, lembaga, dan tenaga ahli di 

mana seseorang atau guru tersebut memperoleh imbalan yang pasti berupa 

gaji dan diikat oleh suatu kode etik tertentu. Profesionalitas guru adalah 

merupakan suatu panggilan jiwa, tanggung jawab sosial, dan tanggung 

jawab keilmuan. 

  Menurut Mukhtar (2003:25) ada beberapa karakteristik guru yang 
profesional, yaitu: (a) komitmen yang kuat terhadap profesi/karier; (b) 
bertangung jawab: (c) terbuka menerima ide-ide baru; (d) komitmen 
terhadap pekerjaan; (e) konsisten terhadap setiap orang; (f) berperilaku 
pamong; (g) berorientasi terhadap pelayanan pelanggan; (h) oreintasi 
terhadap reward; dan (i) memiliki kode etik. Di samping itu mereka adalah 
pribadi yang memiliki sejumlah kemampuan dan kreativitas untuk; (a) 
mengembangkan norma kolaborasi; (b) mampu bekerja sama dalam 
masyarakat; (c) mampu berdiskusi tentang strategi baru; (d) mampu 
menyelesaikan masalah; (e) mampu mengajar; (f) mampu mengumpulkan 
dan menganalisis data; (g) mampu mencari dan melihat masalah sekaligus 
meningkatkan kemampuan pribadi untuk menanganinya; (h) mampu 
meningkatkan strategi pengendalian resiko di antara teman seprofesi; (i) 
mampu menghadapi setiap manusia yang berbeda; (j) mampu melihat 
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problem; (k) mampu saling mendorong dan sekaligus memberikan 
bantuan pada setiap penyelesian masalah; (l) memilik tanggung jawab 
moral; (m) memiliki tanggung jawab keilmuan. 

 
Menurut teori dan sintesis yang telah disebutkan di atas maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwa dimensi profesionalitas guru sebagai berikut: 

komitmen/konsistensi, tanggung jawab, keterbukaan, orientasi 

reward/punishment, dan kemampuan/kreativitas. Masing-masing dimensi 

dan indikator profesional guru dapat dilihat pada tabel berikut. (Mukhtar, 

2003 : 26): 

Tabel 2.1 Dimensi dan Indikator Professional Guru 

Dimensi Indikator 

Komitmen/konsistensi  a. komitmen terhadap karier 

b. komitmen pada pekerjaan  

c. komiten pada setiap orang 

Tanggung jawab a. tanggung jawad terhadap pekerjaan 

b. tanggung jawab terhadap karier 

c. berorientasi terhadap pelayanan pelanggan 

d. bekerja sesuai prioritas 

e. tanggung jawab sosial 

f. tanggung jawab moral 

g. tanggung jawab keilmuan 

Keterbukaan a. orientaasi terhadap dunia luar 

b. terbuka terhadap ide-ide baru 

Orientasi tehadap reward/punishment a. memiliki kepastian upah/gaji  

b. memiliki status yang jelas 

c. orientasi prestice  

d. menghargai/memiliki kode etik 

Kemampuaa/kreativitas a. mampu berperilaku pamong 

b. mengembangkan norma kolaborasi 

c. mampu bekerja sama dalam masyarakat 

d. mampu diskusi tentang strategi baru 

e. mampu menyelesaikan masalah 

f. mampu mengajar 

g. mampu menganalisis data 

h. mampu menyelesaikan masalah 

i. mampu meningkatkan strategi 

j. pengendalian resiko 

k. mampu menhadapi setiap manusia yang 
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berbeda 

l. mampu saling mendorong 

m. memiliki keahlian khusus 

n. memiliki kompetensi 

 

2.1.2.7 Peningkatan Profesional Guru Sekolah Dasar 

          Pengertian peningkatan kemampuan profesional guru secara 

sederhana dapat diartikan sebagai upaya membantu guru yang belum 

matang menjadi matang, yang tidak mampu mengelola sendiri menjadi 

mampu mengelola sendiri, yang belum memenuhi kualifikasi menjadi 

memenuhi kualifikasi, yang belum terakriditasi menjadi terakriditasi. 

Kematangan kemampuan mengelola sendiri, pemenuhan kualifikasi, 

merupakan ciri-ciri profesionalisme. Oleh karena itu, peningkatan 

kemempuan profesional guru dapat juga diartikan sebagai upaya 

membantu guru yang belum profesional menjadi profesional.  

  Pentingnya peningkatan kemampuan profesional guru sekolah 

dasar dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Pertama, ditinjau dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pendidikan yang sangat 

pesat, dan bebagai metode, serta media baru dalam pembalajaran telah 

berhasil dikembangkan. Kedua, ditinjau dari kepuasan dan moral kerja di 

mana kemampuan peningkatan  profesional guru  merupakan hak setiap 

guru. Ketiga, ditinjau dari keselamatan kerja, karena aktivitas 

pembelajaran di sekolah dasar sangat banyak jika tidak dirancang dan 

dilaksanakan secara hati-hati oleh guru, akan memnberikan resiko yang 

tidak kecil. Keempat, peningkatan kemampuan profesional guru sangat 
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dipentingkan dalam rangka manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah di sekolah dasar. 

Uuntuk melaksanakan peningkatan kemampuan profesionalisme 

guru di sekolah dasar sebaiknya menggunakan langkah-langkah yang 

sistematis seperti di bawah ini: 

1. mencari dan menentukan kekurangan, kelemahan, dan kesulitan,  yang                       

sering dialami guru kelas, maupun guru mata pelajaran; 

2. mencari solusi untuk mengatasi kekurangan, kelemahan, dan kesulitan  

guru kelas maupun guru mata pelajaran dalam program peningkatan 

kemampuan profesional guru; 

3. merumuskan tujuan secara operasional  untuk mengukur pencapaian 

pada akhir pelaksanaan program dalam peningkatan kemampuan 

profesional guru; 

4. sebelum melaksanakan proses pembelajaran guru harus menentukan 

serta mendesain metode dan media yang akan dipergunakan dalam 

peningkatan kemampuan profesional guru; baik oleh guru  kelas 

maupun guru mata pelajaran; 

5. menentukan serta mendesain materi dan media yang sesuai dengan 

bahan ajar untuk digunakan dalam peningkatan kemampuan 

profesional guru kelas maupun guru mata pelajaran;  

6. menentukan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur 

keberhasilan program peningkatan kemampuan profesional guru kelas 

maupun  guru mata pelajaran; 
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7. menentukan dan menganggarkan  anggaran untuk program    

peningkatan kemampuan profesional guru kelas dan guru mata 

maupun pelajaran; 

8. materi, metode, dan media yang telah ditentukan dan didesain 

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk program peningkatan 

kemampuan profesional guru; 

 9. mengevaluasi keberhasilan program peningkatan kemampuan 

profesional guru; 

 10. menentukan program tindak lanjut untuk peningkatan kemampuan 

profesional guru kelas maupun guru mata pelajaran. 

Ada beberapa macam teknik yang dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan kemampuan guru, di antaranya bimbingan, latihan, 

kursus, pendidikan formal, promosi, rotasi jabatan, rapat kerja, penataran, 

lokakarya, seminar dan sebagainya. Meskipun banyak teknik yang 

digunakan dalam mengembangkan kemampuan guru sekolah dasar, 

penggunaannya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya.   

    Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa profesionalisme 

guru adalah seseorang yang pekerjaannya merupakan sumber penghasilan 

kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau  kecakapan yang 

memenuhi standar mutu, dan mempunyai kemampuan yang tinggi serta 

motivasi kerja tinggi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Dengan 

indikator sebagai berikut: (1) komitmen/konsisten, (2) tanggung jawab, (3) 
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keterbukaan, (4) orientasi terhadap reward/punishment, (5) kemampuan /  

kreativitas.     

2.1.3  Budaya Organisasi Sekolah 

Budaya organisai sekolah atau sering disebut dengan budaya 

sekolah merupakan konsep yang dikembangkan dari teori organisasi, yaitu 

dari termologi budaya organisasi (organization culture). Untuk memahami 

konsep budaya organisasi, maka perlu dipahami berbagai pandangan 

tentang organisasi. Saat ini dilihat dari dua dimensi, yaitu, dimensi statis 

dan dimensi dinamis. Dua dimensi di atas oleh Owens (1995:81) 

digambarkan sebagai dimensi hard untuk hal yang statis dan soft untuk 

yang dinamis. Beberapa contoh  dimensi organisasi yang hard,antara lain 

teknologi, struktur organisasi, hukum, regulasi, dan pengambilan 

keputusan. Dimensi soft, antara lain sisi manusiawi dari organisasi, nilai-

nilai, kepercayaan, budaya, dan perilaku. Kedua dimensi ini mempunyai 

pengaruh terhadap organisasi  

      Sejalan dengan pemikiran Owens (1995) di atas, Russell (2001) 

menggambarkan insfrastruktur pada organisasi sebagaimana ditunjukkan 

pada gambar berikut ini : 
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Gambar 2.1.  Infrastruktur Organisasi 

 

 

 

 

 

Sumber : Russell 2001:1 

(http//www.russellconsultingine.com/docs/white/culture.html)     

Berdasarkan gambar 2.1. di atas dapat dijelaskan bahwa organisasi 

memiliki komponen fisik, infrastruktur, perilaku dan budaya. Komponen 

fisik menyangkut proses, struktur, dan alat. Komponen infrastruktur 

meliputi strategi, sistem organisasi, pengukuran dan ganjaran. Komponen 

budaya merupakan asumsi nilai, kepercayaan, dan norma-norma. 

Komponen budaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan 

organisasi. Mengubah komponen budaya akan membutuhkan waktu yang 

lama dan lebih sulit daripada mengubah komponen yang lain dari 

organisasi. 

Mengingat karakteristik sekolah yang beragam, maka budaya 

organisasi sekolah memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi 

yang lainnya. Untuk memahami budaya organisasi sekolah harus 

dipahami tentang pengertian budaya organisasi sekolah dan 

manifestasinya agar dapat diukur secara jelas. 
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2.1.3.1 Pengertian Budaya Organisasi Sekolah 

Budaya organisasi sebenarnya konsep yang telah lama 

dikembangkan oleh para ahli. Sejak tahun 30-an telah dikaji simbol-

simbol sebagai bentuk pemikiran manusia dan perilaku dalam organisasi. 

Chester Barnard (Owens 1995:78) menyebutkan sebagai “organizational 

saga”, Michael Rutter (Owens 1995:78) menyebutkan sebagai  “ethos”, 

dan Philip Selznick (Owens 1995:78) menyebutkan sebagai “institutions”. 

Istilah budaya organisasi kemudian populer ketika digunakan dalam 

konteks perusahaan bisnis yang juga dikenal sebagai budaya perusahaan 

(corporate culture) Taliziduhu ( 2003: 7). 

Seperti halnya konsep “budaya “ dalam disiplin ilmu antropologi 

yang memiliki beragam pengertian, konsep “budaya organisasi” juga 

memiliki berbagai macam pengertian. Para ahli perilaku organisasi 

memiliki pengertian yang berbeda-beda mengenai budaya organisasi. 

Edgar H. Schein (1985:2) mengartikan budaya organisasi sebagai 

berikut:”A pattern of shared basic assumption that the group learned as it 

solved its problems of  external adaptation and internal integration, that 

has worked well enough to be consideredlid and therefore, tobe taught to 

new members as the correct way you perceive, think, and feel in relation 

to those problems” (Budaya organisasi diartikan sebagai pola asumsi 

dasar yang dimiliki bersama di mana kelompok mempelajari sebagai 

upaya untuk memecahkan masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal, diterapkan secara baik dan tepat kepada kelompok sehingga pola 
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diajarkan kepada anggota-anggota baru sebagai cara yang benar dalam  

mempersepsikan , berpikir, dan merasakan sesuatu yang ada hubungannya 

dengan masalah organisasi). Dari pengertian tersebut dapat dipahami 

bahwa budaya organisasi memiliki kemampuan untuk mengatur dan 

mengarahkan anggota organisasi dalam menghadapi masalah-masalah 

yang timbul maupun dalam menyikapi persoalan di sekitar organisasi). 

Pendapat Schein diperkuat oleh Owens (1995:82) dengan bahasa 

yang agak berbeda, yaitu budaya organisasi diartikan sebagai “… the body 

of solutions to external and internal problems.”(…badan untuk 

menyelesaikan  persoalan  internal  dan  eksternal). Owens menggunakan        

 istilah masalah internal dan eksternal untuk menyebut masalah integrasi 

dan adaptasi sebagaimana dikemukakan oleh Schein. Kedua ahli 

berpendapat bahwa setiap organisasi memiliki dua masalah pokok yang 

berkaitan dengan kondisi internal dan tantangan eksternal. Selain itu 

keduanya memandang bahwa budaya organisasi memiliki kemampuan 

untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, jika budaya tersebut 

diterapkan secara baik oleh anggota dan diajarkan kepada anggota baru.  

Untuk mengendalikan dan memecahkan masalah, mereka saling 

berinteraksi sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi masing-masing. 

Interaksi antarindividu berlangsung cukup lama sehingga menghasilkan 

pola perilaku unik dalam organisasi. Walaupun kedua organisasi memiliki 

tujuan yang hampir sama, masing-masing pasti memiliki pola perilaku 

yang berbeda sesuai dengan hasil interaksi antarindividu tersebut. Pola 
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perilaku yang relatif menetap ini dimiliki bersama dan mementukan gerak 

organisasi dalam menyikapi masalah untuk mencapai tujuan.  

Pola perilaku tersebut merupakan sesuatu yang abstrak dan tidak 

dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan. Sesuatu yang dirasakan bersama 

tersebut mampu mengatur dan mengendalikan anggota organisasi dalam 

bertindak. Oleh karena itu, beberapa ahli menjelaskan budaya organisasi 

dari sisi abstrak tersebut yang dimiliki bersama. Hoy dan Miskel 

(1991:212) menjelaskan budaya organisasi sebagai “shared orientations 

that hold  the unit together and give it a distintive identity.” ( asumsi dasar 

yang digunakan  unit dalam  bekerja  sama  dan  memberinya  sebuah...). 

Robbins (1984:511) menjelaskan budaya organisasi sebagai “ a common 

perception held by organizations members…a system of shared meaning”. 

(sebuah anggapan umum yang dimiliki anggota organisasi …sebuah 

sistem yang berarti). Sedangkan menurut Owens (1995:82) menjelaskan 

budaya organisasi sebagai “ the concept of alearned pattern of 

unsconscious (or semiconscious) thought, reflected and reinfeorced by 

behavior, that silently and powerfully shapes the experience of a 

people”.(Pola konsep pembelajaran yang tanpa sadar terpikir, reflek dan 

diperkuat dengan kemampuan yang dimiliki, yang sedikit banyak 

terbentuk dari pengalaman orang-orang).  

  Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

setiap ahli memberi pengertian budaya organisasi berbeda-beda. 

Walaupun diungkapkan dalam bahasa yang berbeda seperti di atas, 
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sehingga dapat disimpulkan bahwa para ahli sepakat untuk menyebut 

sesuatu yang tidak tampak tersebut merupakan milik bersama, bukan milik 

individu-individu yang terpisah dari organisasi. Sesuatu yang abstrak 

tersebut sebagian disebutnya secara berbeda. Ada yang menyebutnya 

sebagai orientasi, persepsi umum, nilai, konsep, ataupun kepercayaan. 

Kepemilikan sesuatu yang asbtrak tersebut diperoleh melalui belajar dan 

digunakan untuk memandang realitas dan permasalahan yang dihadapi 

organisasi. 

Untuk menjembatani perbedaan di atas, Schein sebagai dikutip 

oleh Owens (1995:83) mengambil kesepakatan tiga konsep yang berbeda 

tetapi sebenarnya memiliki hubungan sehingga budaya organisasi 

diartikan sebagai berikut:  

The body of solutions to external and internal problems that has 
worked well enough to be considered valid and, therefore, to be taught to 
new members as the correct way you perceive, think, and feel in relation 
to those problems; these eventually come to be assumptions about the 
nature of reality, truth, time, space, human nature, human activity, and 
human relationship; over time, these assumptions come tobe taken for 
granted and finally drop uot of awareness…. 

 
(Badan upaya penyelesaian masalah eksternal dan internal yang 

diterapkan secara baik dan tepat hingga dijadikan pertimbangan yang 

valid, dan oleh karena itu, pola yang diajarkan kepada anggota baru 

sebagai cara yang benar dalam mempersiapkan, berpikir, dan merasakan 

sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah organisasi; situasi-situasi 

ini menjadikan asumsi tersebut dalam kenyataan dapat berupa realistis, 

kebenaran, waktu, ruang, hakikat manusia, hakikat aktivitas, dan 
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hubungan antarmanusia, lebih dar itu, awsumsi-asumsi ini dianggap yang 

sudah semestinya dan akhirnya timbul kesadaran…). 

Dari kesepakatan tiga konsep tersebut, perbedaan pengertian budaya 

organisasi dapat dijembatani. Pola perilaku yang digunakan untuk 

menghadapi persoalan internal dan adaptasi eksternal sebenarnya adalah 

asumsi (keyakinan). Asumsi tersebut dalam kenyataan dapat berupa 

hakikat realitas, hakikat kebenaran, hakikat waktu, hakikat raung, hakikat 

manusia, hakikat aktivitas, dan human antarmanusia. 

        2.1.3.2  Manifestasi Budaya Organisasi Sekolah 

                     Untuk memahami budaya organisasi harus dilihat dari     perwujudan 

budaya organisasi. Beberapa ahli mencoba menganalisis tentang 

perwujudan budaya organisasi (Schein, 1985; Hoy dan Miskel, 1991; dan 

Owens, 1995). Perwujudan budaya organisasi memberikan gambaran 

yang jelas unsur-unsur budaya organisasi yang berpengaruh terhadap 

jalannya organisasi. Perwujudan budaya organisasi dapat dilihat dari 

tingkatan budaya seperti dapat dilihat dari tingkatan budaya. Schein 

(1985) memberi gambaran mengenai tingkatan budaya seperti dapat 

dilihat pada gambar 2.2.  berikut ini: 
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Sumber : Edggar Schein 2006:1 

Menurut Schein sebagai dikutip oleh Owens (1995:84) 

menjelaskan level budaya yang paling mudah diamati adalah artifak. 

Teknologi, seni, dan pola perilaku yang dapat dilihat dan didengar 

merupakan contoh dari artifak. Atifak mudah diamati tetapi kadang 

tidak terbaca maknanya. Struktur dan proses organisasi merupakan hal 

yang mudah dilihat. Level kedua adalah nilai-nilai. Level nilai dapat 

diuji oleh lingkungan fisik dan dapat diuji melalui konsensus sosial. 

Pada level nilai tingkat kesadaran lebih besar. Level terpenting dari 

budaya adalah asumsi dasar. Pada level ini budaya diwujudkan melalui 

hubungan dengan lingkungannya, hakikat realitas, waktu, dan ruang, 

hakikat manusia, hakikat aktivitas manusia, dan hakikat hubungan 

antarmanusia. Semua  ini sering dipercaya begitu saja, tidak tampak, dan 

di bawah sadar. 

Arstifact 

 

Basic Underlying Assumption 

Sumber: Edgar Schein 2006:1 

Visible organizational structures 
and processes (hard to decipher) 

Strategies, goals, philosophies 
(espoused justifications) 

Unconscious, taken for granted 
Beliefs,perceptions, thouhhts, 
And feeling (ultimate source of 
Values and action) 
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Hoy dan Miskel (1991:213) menambahkan bahwa level nilai yang 

dapat diamati adalah keterbukaan, kepercayaan, kerja sama, intimasi dan 

kerja kelompok. Hoy dan Miskel {1991:216) menambahkan bahwa 

nilai-nilai dalam budaya organisasi adalah komitmen terhadap 

organisasi, orientasi karier, kerja sama, dan kerja kelompok, 

kepercayaan dan loyalitas kelompok, dan egaliter. Dari asumsi dan nilai 

tersebut akan memunculkan perilaku yang dapat diamati melalui norma 

- norma yang tampak, seperti mendukung kolega, mengkritik pimpinan, 

mengambil alih masalah kedisiplinan, memberi bantuan pada siswa di 

luar jam, dan berusaha untuk mengetahui koleganya. Owens (1995) 

menjelaskan norma sebagai perilaku, biasanya dalam bentuk yang tidak 

tertulis, namun disepakati oleh seluruh anggota kelompok. 

Robbins (1984) memberi penjelasan bahwa manifestasi budaya 

organisasi dari sisi persepsi. Budaya organisasi menurutnya dipandang 

sebagai suatu persepsi organisasi bukan secara persepsi individual. 

Persepsi unik dari budaya organisasi dapat diidentifikasi menjadi 7, 

yaitu; otonomi individu, setruktur, dukungan, identitas, ganjaran, 

toleransi konflik dan, toleransi resiko. Meperhatikan pendapat dari 

berbagai ahli di atas, maka dalam penelitian ini akan  mengunakan 

kerangka kerja dari Schein (1985) untuk menganalisis budaya sekolah. 

Dari berbagai teori yang dikemukakan dari para ahli, maka dipilihlah 

teori yang dikemukakan oleh Edgar H. Schain (1985) memberi kerangka 

kerja (framework) yang jelas dalam menganalisis budaya organisasi. 
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Kerangka kerja ini dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi tak 

terkecuali pada sekolah. Dengan melakukan adaptasi kerangka kerja ini 

diharapkan mampu untuk mengungkap budaya organisasi pada sekolah 

yang menjadi objek dari penelitian. 

Sesuai dengan definisi dan level budaya yang dikemukakan di 

atas, Schein memberi kerangka kerja berupa fungsi – fungsi integrasi 

internal. Fungsi – fungsi adaptasi internal meliputi misi dan setrategi, 

tujuan, alat untuk mencapai tujuan, pengukuran dan koreksi. Fungsi – 

fungsi integrasi meliputi bahasa umum, batasan kelompok, pembagian 

peran, mengembangkan norma kesetiakawanan, rewards and 

punishment, dan menjelaskan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Untuk 

memperkuat analisis tersebut, Schein mengembangkan 6 dimensi 

budaya yang tidak terlihat dari budaya organisasi, yaitu: hakikat atas 

realita dan kebenaran, hakikat waktu, hakikat ruang, hakikat 

kemanusiaan, hakikat aktifitas manusia, dan hakikat dari hubungan antar 

manusia. Kerangka hubungan ini pernah digunakan untuk mengetahui 

budaya organisasi pada suatu lembaga yang bergerak pada bidang 

pemeliharaan dan pelayanan terhadap hewan peliharaan, yaitu, “ Pima  

County Arizona, Petrial Service Agency” (Vance, 2005). 

Merujuk pada kerangka kerja yang disajikan oleh Schein di atas, 

maka konseptualisasi budaya organisasi sekolah dalam penelitian ini 

adalah asumsi atau keyakinan bersama yang dimiliki oleh sekolah yang 

digunakan untuk adaptasi eksternal (adanya konsensus pentingnya akan 
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keyakinan terhadap misi dan strategi sekolah, adanya konsensus untuk 

dapat mengevaluasi diri dalam rangka mencapai tujuan, dan tidak hanya 

konsensus memperbaki dari kegagalan) dan adanya integrasi internal 

(konsensus tentang pentingnya keyakinan akan kesatuan bahasa dalam 

mencapai tujuan, adanya konsensus tentang pentingnya mobilitas 

anggota dalam kelompok, konsensus tentang kriteria kedudukan, adanya 

konsensus tentang mengembangkan kesetiakawanan, dan konsensus 

akan adanya hadiah dan hukuman, serta konsensus untuk menyelesaikan 

setiap masalah yang muncul) dalam rangka untuk menghadapi setiap 

permasalahan guna mencapai tujuan sekolah. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

budaya organisasi sekolah adalah sebagai asumsi dasar atau keyakinan 

bersama yang berfungsi sebagai adaptasi eksternal dan integrasi internal 

dalam rangka mengahadapi setiap persoalan untuk mencapai tujuan 

sekolah, dengan indikator sebagai berikut: (1) adaptasi eksternal, dan (2) 

integrasi internal. 

2.2   Kerangka Berpikir 

2.2.1 Hubungan Profesionalisme Kuru dengan Kinerja Guru 

Profesionalisme guru adalah variabel yang diduga mempunyai 

hubungan dengan kinerja guru. Guru yang mempunyai profesionalitas  

tinggi akan melaksanakan tugasnya dengan kemampuan tinggi dan 

motivasi kerja tinggi. Dengan profesionalitas yang tinggi diharapkan 

mampu dan terampil dalam memperbaiki prestasi akademis siswa dan 
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memberi dorongan semangat belajar bagi peserta didiknya. Oleh karena 

itu, guru harus mempunyai visi yang tepat dengan aksi inovatif dan 

mandiri.  

 Guru dengan visi yang tepat berarti guru memiliki pandangan 

maksudnya pandangan dalam pembelajaran, yaitu: (1) pembelajaran 

merupakan jantung dalam proses pendidikan, (2) pembelajaran tidak akan 

menjadi baik dengan sendirinya, melainkan melalui proses inovasi 

tertentu, (3) harus dilaksanakan atas dasar pengabdian. Di samping itu 

guru dengan visi yang tepat dapat diartikan sebagai sesuatu yang dinamis, 

yaitu harapan yang akan dicapai pada masa mendatang. 

Guru dengan aksi inovatif dan mandiri visi tanpa aksi bagaikan 

sebuah impian. Visi yang tepat pada guru baik sebagai sebuah pandangan 

pembelajaran maupun sebuah harapan tidak akan berarti apa-apa tanpa 

adanya kerja pembaharuan menuju pembelajaran yang berkualitas. Seperti 

yang dikatakan  Morgatroyd dan Morgan (1994) sebagai dikutip oleh  

Ibrahim,” vision without action is merely a dream, vision with action can 

change the world”. (Visi tanpa tindakan hanyalah mimpi, visi dengan 

tindakan  dapat  mengubah  dunia).  Perlu  digarisbawahi  yang dimaksud       

Barker adalah aksi pembaruan dan pembaruan pembelajaran. Inovasi 

pembelajaran dapat berupa ide, program, layanan, metode, teknologi, dan 

proses pembelajaran. Dengan profesionalitas guru yang tinggi diharapkan 

akan menghasilkan kinerja yang baik. 
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2.2.2 Hubungan Budaya Organisasi Sekolah dengan Kinerja Guru 

Budaya organisasi sekolah  adalah suatu variabel yang  

berhubungan dengan kinerja guru. Budaya organisasi sekolah adalah 

kenyakinan bersama yang berfungsi sebagai adaptasi eksternal dan 

integrasi internal dalam rangka menghadapi persoalan untuk mencapai 

tujuan sekolah. Pencapaian tujuan itu dapat dilihat dari kinerja para guru 

dengan pimpinannya/atasannya. Agar kinerja guru dapat meningkat, maka 

harus tercipta budaya organisasi sekolah yang baik.  

2.2.3 Hubungan antara Profesionalisme Guru, Budaya Organisasi 

Sekolah   dengan Kinerja Guru. 

Secara rasional, apabila guru sebagai fasilitator dalam proses 

belajar mengajar, yang didukung oleh budaya organisasi sekolah yang 

baik dalam bekerja, maka akan timbul rasa aman, hidup layak, kondisi 

kerja yang menyenangkan,  rasa diikutsertakan, perlakuan wajar dan jujur, 

rasa mampu, pengakuan dan penghargaan atas sumbangan, ikut ambil 

bagian dalam pembuatan kebijakan sekolah, dan kesempatan 

mengembangkan (“self respect”) dari pimpinan/atasannya. Maka 

diharapkan  akan menimbulkan kinerja yang baik untuk mewujudkan 

tujuan sekolah.      

Hubungan antara profesionalisme guru, budaya organisasi sekolah   

dengan kinerja guru dapat dilihat pada bagan di bawah ini. 
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Tabel 2.2. Hubungan antara profesinalisme guru, budaya organisasi 
      sekolah dengan kinerja guru 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.1. Hipotesis Penelitian 

 

    2.4  Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan topik, masalah, kajian teori, dan kerangka berpikir di 

atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut : 

1. Ada hubungan yang signifkan antara profesionalisme guru dan budaya 

organisasi sekolah dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara profesionalisme guru, dengan 

kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

3. Ada hubungan yang signifikan antara profesionalisme guru dan 

budaya organisasi sekolah guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

4. Ada hubungan yang signifikan antara budaya organisasi sekolah 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo. 

 

Profesionalisme Guru 
 
 
 
 Komitmen/konsisten 
 Tanggung jawab 
 Keterbukaan 
 Orientasi terhadap 

reward/punishment 
 Kemampuan/kreativitas. 

Budaya Organisasi Sekolah 
 
 
 
 

 Adaptasi Eksternal 
 Integrasi internal 

 
 

Kinerja  Guru 
 
 

 Kemampuan 
profesional 

 Kemampuan 
pribadi 

 Kemampuan 
social dalam PBM 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

 Sesuai dengan masalah penelitian, maka pendekatan penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah penelitian non-eksperimen eksploratif  yang bersifat komparatif dan 

dikaitkan dengan penelitian korelasional. Dengan desain ini, peneliti tidak 

manipulasi terhadap subjek penelitian tetapi peneliti membuktikan  

komparasi antarvarian dan korelasi antarvariabel dengan variabel lain. 

 Penelitian ini menempatkan profesionalisme guru dan budaya 

organisasi sekolah sebagai variabel bebas dengan kinerja guru sebagai 

variabel terikat. Selanjutnya model analisis penelitian dapat dinyatakan 

dalam bentuk gambar sebagai berikut:   

Gambar 3.1 

 Variabel bebas    r y1  Variabel terikat 

 a. hubungan X1 dengan Y 

 R 

 r y2 

  

Profesionalisme Guru 

( X1 ) 
Kinerja Guru 

( Y ) 

Budaya Organisasi Sekolah 

( X2 ) 
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Gambar tersebut menunjukkan:    

  a. hubungan X1 dengan Y 

  b. hubungan X2 dengan Y 

  c. hubungan serempak X1, X2 dengan Y  

  3.2.  Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi Penelitian 

    Populasi adalah totalitas dari semua obyek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. 

Obyek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis 

atau elemen populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil 

dengan cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu,  jelas, 

lengkap yang dianggap dapat mewakili populasi. Unit sampel mungkin 

sama dengan unit analisis, tetapi mungkin juga tidak sama. 

 Populasi dalam penelitian ini adalah semua guru kelas sekolah 

dasar di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes, yang berstatus PNS 

yang terdiri dari: guru kelas sebanyak 310 orang. 

Mengingat jumlah populasi cukup besar maka penelitian ini 

menggunakan sampel. Besarnya sampel ditetapkan dengan menggunakan 

tabel Krejcie (Sugiyono 2003:63). Berdasarkan tabel Krejcie diketahui 

bahwa untuk populasi sebesar 310 orang mendekati 300 maka sampelnya  

sejumlah 179,8 dibulatkan menjadi 180 orang. Dengan demikian, maka 

sampel  dalam penelitian ini sebanyak 180 orang. 
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3.2.2 Sampel Penelitian 

Berdasarkan data populasi yang ada, jumlah sampel yang 

terpilih/ditentukan berdasarkan ukuran sampel minimal. Adapun teknik 

sampling yang digunakan adalah  proportional  sampling untuk setiap 

kelompok. Sampel ini diperoleh dengan jalan mengambil sejumlah 

anggota dari strata masing-masing sedemikian rupa, sehingga setiap 

stratum diwakili benar-benar sekumpulan anggotanya. Pengambilan SD 

sampel berdasarkan dabin. Di Kecamatan Banjarharjo terdapat 5 dabin, 

yang terdiri atas 69 SD, 310 guru kelas dengan mengunakan proportional  

sampling, maka diperoleh sampel sebanyak 180 orang guru. Dengan 

rincian pada tabel 3.1, sebagai terlampir. 

Adapun sampel penelitian terdiri dari 5 dabin dan 69 SD dengan 

jumlah guru kelas sebanyak 180 orang tersebut adalah (1) dabin 1 

Banjarharjo paling selatan yang terdiri dari 17 SD dengan 42 orang 

guru,(2) dabin 2 yaitu Banjarharjo tengah terdiri dari 9 SD 28 orang 

guru,(3) dabin 3 yaitu Banjarharjo utara yang terdiri dari 15 SD dengan 

jumlah guru 46 orang,(4)dabin 4 yaitu Banjarharjo utara barat yang terdiri 

dari 12 SD dengan jumlah guru 29 orang, dan (5) dabin 5 yaiu Banjarharjo 

barat  yang terdiri dari 16 SD dengan jumlah guru 35 orang,  

3.3  Definisi Operasional 

3.3.1 Kinerja Guru 

Kinerja guru dalam penelitian ini diartikan sebagai perilaku guru 
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dalam melaksanakan tugas pada kompetensi profesional dalam proses 

belajar mengajar, kompetensi pribadi dalam proses belajar mengajar, dan 

kompetensi sosial  dalam proses belajar mengajar menurut persepsi guru. 

Pengukuran variabel terikat kinerja guru didasarkan pada jumlah skor 

yang diperoleh melalui pengalaman yang dirasakan dan dialami guru atas 

kinerjanya dalam mengajar. Indikator yang digunakan untuk mengukur 

kinerja guru adalah (1) kompetensi profesional, (2) kompetensi 

kepribadian, dan (3) kompetensi sosial. Indikator tersebut lalu dijabarkan 

menjadi pertanyaan – pertanyaan yang mudah dipahami dan dijawab oleh 

responden dengan alternatif jawaban skala Likert yang dimodifikasi 

sehingga dapat mengungkap secara obyektif tentang kinerja guru 

berdasarkan persepsi responden.              

3.3.2 Profesionalisme Guru 

Profesionalisme guru adalah seseorang  yang mempunyai 

pekerjaan sebagai sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan 

keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan 

mempunyai kemampuan tinggi ( high level at abstractive ) dan motivasi 

kerja tinggi ( high level of commit ) dalam melaksanakan tugsnya sehari-

hari. Profesionalisme guru, berupa semua kemampuan yang harus dimiliki 

oleh guru dalam tugas keprofesinalannya, yang meliputi (1) 

komitmen/konsistensi, (2) tanggung jawab, (3) keterbukaan, (4) orientasi 

terhadap reward/punishment, dan (5) kemampuan / kreatifitas. 
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3.3.3 Budaya Organisasi Sekolah 

Budaya organisasi sekolah diartikan sebagai asumsi dasar atau 

keyakinan bersama yang berfungsi sebagai adaptasi eksternal dan integrasi 

internal dalam rangka menghadapi setiap persoalan untuk mencapai tujuan 

sekolah. Adapun yang menjadi indikator dalam budaya organisasi sekolah 

seperti; (1) adanya konsensus pentingnya terhadap misi dan strategi 

sekolah, (2) adanya konsensus yang jelas untuk mencapai tujuan sekolah, 

(3) adanya konsensus tentang cara untuk mengevaluasi diri dalam rangka 

mencapai tujuan, dan (4) adanya konsensus memperbaiki kegagalan, 

Sedangkan indikator yang kedua integrasi, yang meliputi (1) adanya 

konsensus pentingnya keyakinan akan kesatuan bahasa dalam kelompok, 

(2) adanya konsensus pentingnya mobilitas anggota dalam kelompok, (3) 

konsensus tentang kriteria kedudukan, (4) konsensus untuk 

mengembangkan rasa kesetiakawanan, (5) konsensus adanya hukuman 

dan hadiah, serta (6), konsesnsus untuk menyelesaikan masalah yang 

muncul. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data tentang profesionalisme guru, budaya 

organisasi sekolah dengan kinerja guru, maka digunakan tehnik angket 

yang terstruktur dengan lebih  dahulu menyusun tabel spesifikasi atau kisi-

kisi. Alat pengumpul data dalam penelitian sering disebut dengan 

instrumen penelitian. Instrumen digunakan untuk mengungkap data 
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mengenai variabel yang diteliti meliputi profesionalisme guru, budaya 

organisasi sekolah dengan kinerja guru. 

Dalam tehnik pengumpulan data penelitian, alat atau instrumen 

yang digunakan berupa angket atau kuesioner yaitu sejumlah pertanyaan 

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. 

Angket yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket terstruktur atau 

angket dengan pertanyaan tertutup, yaitu sekumpulan pertanyaan yang 

disusun dengan jumlah alternatif jawaban, sehingga responden hanya 

dapat menjawab sesuai dengan alternatif jawaban yang tersedia. 

Penggunaan angket berstruktur karena beberapa alasan : 

1. Tipe pilihan umumnya menarik bagi responden untuk mengisinya 

dibanding dengan kuisioner atau angket lainnya. 

2. Responden lebih mudah memberi jawaban dan waktu yang diberikan 

lebih singkat. 

 3. Dapat menyelidiki beberapa faktor sekaligus sesuai dengan yang 

dikehendaki. 

  4. Mudah untuk menganalisis. (Murhono mengutip, 2006: 80 ). 

 Pengertian dasar penyusunan instrumen penelitian pada prinsipnya 

mengacu pada indikator variabel yang diteliti didasari oleh landasan teori 

yang sudah dibangun, lalu dijabarkan dalam kisi-kisi sehingga 

menghasilkan butir pertanyaan, demikian halnya penyusunan angket pada 

penelitian ini berdasarkan definisi operasional dari masing-masing variabel 
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penelitian. Angket yang telah disusun diujicobakan untuk mengetahui 

validitas dan reabilitas angket. 

Instrumen penelitian disusun berdasarkan kisi-kisi variabel 

penelitian, yakni variabel profesionalisme guru, budaya organisasi sekolah 

dengan kinerja guru. Untuk mengetahui ruang lingkup variabel penelitian 

dan indikator yang diukur dapat dilihat pada kisi-kisi tabel berikut ini . 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Angket Variabel Kinerja Guru 

No. Sub Variabel Indikator 
1. Kompetensi 

Profesional 
 Penguasaan materi pelajaran 
 Pengelolaan PBM 
 Pengelolaan kelas 
 Pengelolaan media/sumber belajar 
 Penilaian prestasi belajar 

2. Kompetensi 
Kepribadian 

 Integritas dan kemantapan 
 Kepekaan terhadap perubahan 
 Berpikir alternatif 
 Adil, jujur, obyektif 
 Disiplin dan tegas 
 Berusaha memperoleh hasil maksimal 
 Menarik dalam bertindak 
 Kreatif 
 Berwibawa  

3. Kompetensi 
Sosial 

 Terampil berkomunikasi dengan siswa 
 Bersikap simpatik 
 Dapat bekerjasama dengan komite sekolah 
 Pandai bergaul dengan kawan sekerja dan mitra 

pendidikan 
 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Angket Variabel Profesional Guru 

No. Sub Variabel Indikator 
1. Komitmen/konsistensi  komitmen terhadap karier 

 komimen pada pekerjaan 
 komitmen pada setiap orang 

2. Tanggung jawab  tanggung jawab terhadap pekerjaan 
 tanggung jawab terhadap karir 
 berorientasi terhadap pelayanan pelanggan 
 bekerja sesuai prioritas 
 tanggung jawab sosial 
 tanggung jwab moral 
 tanggung jawab keilmuan 

3. Keterbukaan  orientaasi terhadap dunia luar 
 terbuka terhadap ide-ide baru 
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4. Orientasi terhadap 
reward/punishment 

 memiliki kepastian upah/gaji  
 memiliki status yang jelas 
 orientasi prestise  
 menghargai/memiliki kode etik 

5. Kemampuan/kreativitas  mampu berperilaku pamong 
 mengembangkan norma kolaborasi 
 mampu bekerja sama dalam masyarakat 
 mampu diskusi tentang strategi baru 
 mampu menyelesaikan masalah 
 mampu mengajar 
 mampu menganalisis data 
 mampu menyelesaikan masalah 
 mampu meningkatkan strategi 
 pengendalian resiko 
 mampu menghadapi setiap manusia yang 

berbeda 
 mampu saling mendorong 
 memiliki keahlian khusus 
 memiliki kompetensi 

 

Tabel 3.4. Kisi – kisi Angket Variabel Budaya Organisasi Sekolah 

No. Sub Variabel Indikator 
1. Adaptasi Eksternal  adanya konsensus pentingnya keyakinan 

terhadap misi dan strategi sekolah 
 adanya konsensus yang jelas untuk mencapai 

tujuan sekolah 
 adanya konsensus tentang cara untuk 

mengevaluasi diri dalam rangka mencapai 
tujuan 

 adanya konsensus memperbaiki kegagalan 
2. Integrasi Internal  adanya konsensus pentingnya keyakinan akan 

kesatuan bahasa dalam mencapai tujuan. 
 adanya konsensus pentingnya mobolitas 

anggota dalam kelompok 
 konsensus tentang kriteria kedudukan 
 adanya konsensus untuk mengembangkan rasa 

kesetiakawanan. 
 konsensus adanya hukuman dan hadiah 
 konsensus untuk menyelesaikan masalah yang 

muncul. 
 

Prosedur yang digunakan dalam penyusunan angket untuk 

pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel devenden 

dan satu variabel indevenden, yaitu variabel terikat kinerja guru, dan 

variabel  bebasnya  profesionalisme guru, dan budaya organisasi sekolah 
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dengan menggunakan aturan skala Likert. Skor 1 sampai 5 untuk tiap 

pernyataan dengan kategori tertentu. Menurut Sugiyono (2003: 72) 

menegaskan bahwa skala Likert dapat digunakan untuk menngukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang mengenai 

fenomena sosial.  

      3.5 Uji Coba Instrumen Penelitian 

Sebelum digunakan untuk mengumpulkan data, kuisioner terlebih 

dahulu dilakukan uji validitas dan realiabilitas. 

3.5.1 Uji Validitas Instrumen Penelitian 

Validitas merupakan ketetapan atau keakuratan alat pengukur serta 

ketelitian, kesamaan atau ketepatan pengukuran apa yang sebenarnya 

diukur. Menurut Sugiyono (2005:267) instrumen yang valid berarti alat 

ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid 

artinya instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang 

hendak diukur. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliabel 

dalam pengumpulan data, maka dapat diharapkan hasil penelitian akan 

menjadi valid dan reliabel. Dengan demikian, maka validitas dan 

reliabilitas merupakan syarat untuk mendapatkan hasil penelitian yang 

valid dan reliabel. Instrumen yang valid harus mempunyai validitas 

internal dan eksternal. Validitas internal adalah bila kriteria yang ada 

dalam instrumen secara rasional mencerminkan apa yang telah diukur. 

Validitas eksternal artinya bila kriteria di dalam instrumen disusun 

berdasarkan realitas atau fakta-fakta empiris yang telah ada. 
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Dalam penelitian ini menggunakan validitas internal, karena 

peneliti ingin mengetahui valid atau tidaknya instrumen atas dasar 

kevalidan soal tiap butir dengan mengembangkan teori-teori yang ada. 

Untuk mencapai tujuan tersebut instrumen penelitian diujicobakan pada 

30 orang di luar sampel yang digunakan untuk penelitian. Uji validitas 

dilakukan terhadap seluruh responden penelitian yang berjumlah 180 

orang. Hal ini disebabkan agar dalam pengolahan data untuk pengujian 

hipotesis diperoleh data yang valid. Pengambilan keputusan berdasarkan 

jika nilai P Value /`Signifikansi < 0,05 maka item/pertanyaan tersebut 

valid dan sebaliknya (Singgih Santoso, 2000).  

1) Uji Validitas Variabel Profesionalisme 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 3.5 
Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Guru 

 
Pertanyaan R P Value / Signifikansi Status 

Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 
Pertanyaan 11 
Pertanyaan 12 
Pertanyaan 13 
Pertanyaan 14 
Pertanyaan 15 
Pertanyaan 16 

0,401 
0,369 
0,474 
0,407 
0,379 
0,386 
0,471 
0,392 
0,444 
0,351 
0,332 
0,301 
0,371 
0,336 
0,399 
0,292 

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

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
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Pertanyaan 17 
Pertanyaan 18 
Pertanyaan 19 
Pertanyaan 20 
Pertanyaan 21 
Pertanyaan 22 
Pertanyaan 23 
Pertanyaan 24 
Pertanyaan 25 
Pertanyaan 26 
Pertanyaan 27 
Pertanyaan 28 
Pertanyaan 29 
Pertanyaan 30 

0,217 
0,292 
0,498 
0,310 
0,240 
0,304 
0,351 
0,323 
0,271 
0,423 
0,294 
0,481 
0,244 
0,295 

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

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

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007 

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa 

seluruh pertanyaan untuk variabel Profesionalisme memiliki status 

valid. 

2) Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 3.6 
Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi Sekolah 

 
Pertanyaan r P Value / Signifikansi Status 

Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 

0,690 
0,343 
0,569 
0,542 
0,653 
0,495 
0,335 
0,634 
0,313 
0,335 

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

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007 
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Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa 

seluruh pertanyaan untuk variabel budaya organisasi sekolah memiliki 

status valid. 

3) Uji Validitas Variabel Kinerja Guru 

Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

Tabel 3.7 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Guru 

 
Pertanyaan r P Value / Signifikansi Status

Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 
Pertanyaan 11 
Pertanyaan 12 
Pertanyaan 13 
Pertanyaan 14 
Pertanyaan 15 
Pertanyaan 16 
Pertanyaan 17 
Pertanyaan 18

0,459
0,577 
0,530 
0,565 
0,535 
0,437 
0,537 
0,460 
0,557 
0,430 
0,510 
0,320 
0,279 
0,512 
0,518 
0,624 
0,568 
0,514 

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

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

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007 

Berdasarkan tabel tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa 

seluruh pertanyaan untuk variabel Kinerja Guru memiliki status valid. 

3.5.2 Uji Reabilitas Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2005:273) pengujian reliabilitas instrumen 

dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Secara internal 

reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-
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butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Secara eksternal 

pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan 

menggabungkan keduanya, sedangkan untuk item yang tidak valid tidak 

diikutsertakan dalam uji reliabilitas. Untuk uji reliabilitas, peneliti 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 11 for Windows 

2000. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan bantuan komputer 

menggunakan program SPSS for Windows Versi 11.  Dalam penelitian ini 

pengujian reliabilitas hanya dilakukan terhadap 180 responden. 

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Alpha melebihi 0,6 maka 

pertanyaan variabel tersebut reliabel dan sebaliknya (Imam Ghazali, 

2001). Adapun hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.8 
Hasil Uji Reliabilitas 

 
Variabel Nilai Alpha Keputusan 

Profesionalisme 
Budaya Organisasi 
Kinerja Guru 

0,7617 
0,6649 
0,8189 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Alpha Cronbach 

semua variabel penelitian lebih besar daripada angka 0,6. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini berstatus reliabel. 

3.5.3 Statistik Deskriptif Persentase 

Analisis ini untuk mendapatkan gambaran penyebaran hasil 

penelitian masing-masing variabel secara kategorikal. Hal ini bertolak dari 

konsep Azwar (1995) bahwa skor total individu yang semakin mendekati 
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skor total ideal dapat diinterpretasikan semakin positif atau semakin 

favourable. 

Analisis deskriptif yang dipakai adalah analisis deskriptif persentase. 

Dalam analisis ini, skor dari masing-masing variabel maupun dari setiap 

subvariabelnya dijumlahkan dan dibandingkan dengan skor idealnya 

sehingga akan diperoleh persentase skor. Dari deskriptif persentase inilah 

selanjutnya dibandingkan dengan kriteria yang digunakan dan diketahui 

tingkatannya. Karena skor tertinggi dari masing-masing item adalah 5 dan 

skor terendahnya adalah 1, maka dapat dihitung 

Persentase maksimal  =  
5
5  x 100% = 100% 

Persentase maksimal  =  
5
1  x 100% = 20% 

Rentang  = 100% - 20% = 80% 

Panjang kelas interval = 
5
%80  = 16% 

Dengan panjang kelas interval 16% dan persentase minimal 20%, maka 

diperoleh tingkatan : 

Tabel 3.9 
Kriteria Deskriptif Persentase 

 
 

No 
Interval Persentase Skor Kategori 

1 
2 
3 
4 
5 

20% - 35,99% 
36% - 51,99% 
52% - 67,99% 
68% - 83,99% 
84% - 100,00% 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 
Sangat tinggi 
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3.6  Metode Pengolahan Data dan Analisis Data 

 Pengolahan data hasil penelitian digunakan analisis kecenderungan 

distribusi data, uji normalitas distribusi data, dan analisis korelasi yang 

dilajutkan dengan uji regresi. Untuk menguji hipotesis kerja yang telah 

dirumuskan, maka digunakan uji statistik dengan analisis statistik 

inferensial parametric  dengan analisis regresi ganda dan analisis variat 

atau uji – F untuk menguji hubungan variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Analisis deskriptif berupa presentase juga dapat digunakan untuk 

mengetahui berapa besar hubungan profesionalisme guru, budaya 

organisasi sekolah dengan kinerja guru SD Negeri di Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

 Analisis regresi digunakan untuk peramalan, di mana dalam model 

tersebut ada sebuah variabel dependen (tergantung) dan variabel 

independen (bebas). Teknik ini pada dasarnya terbagi dalam dua teknik 

yaitu teknik analisis regresi sederhana (bivariat) dan teknik analisis regresi 

ganda (multivariat). Kedua tehnik ini digunakan untuk mengetahui derajat 

hubungan antar variabel dengan menggunakan statistik SPSS versi 10. 

Menurut Sugiyono, korelasi ganda dapat dicari dengan menggunakan 

regresi ganda. Asumsi dasar diperbolehkannya melakukan analisis data 

dengan menggunakan korelasi ganda, regresi ganda, dan korelasi parsial 

adalah (1) data berdistribusi normal, (2) data interval atau rasio, (3) 

variabel diambil dari subyek yang sama, (4) variabel yang dihubungkan 
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mempunyai data linier, dan (5) variabel yang dihubungkan memiliki data 

yang dipilih secara acak. 

 Berdasarkan pengujiann hipotesis tersebut, maka penelitian ini 

menggunakan desain penelitian deskriptif korelasional dengan pendekatan 

survey dan kuantitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian expost 

facto. Penelitian  ex post facto  merupakan telaah empirik sistematik di 

mana ilmuwan tidak dapat mengontrol secara langsung variabel bebasnya 

karena menifestasinya telah muncul, atau karena sifat hakekat variabel itu 

memang menutup kemungkinan manipulasi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif dengan rancangan non eksperimen atau survey dan 

hanya mengkaji fakta yang telah terjadi dan dirasakan oleh subyek 

penelitian. Penelitian non eksperimen merupakan pencarian data empirik 

yang sistematis dan menurut sifatnya tidak dapat dimanipulasi. 

 Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif, dalam arti 

bahwa penelitian dirancang untuk mendeskripsikan fenomena atau gejala 

tertentu, hubungan antara fenomena yang ditemukan berdasar data yang 

telah dikuantifikasikan terlebih dahulu. Oleh karena itu, metode yang 

digunakan adalah motode survey dan korelasional. Motode survey 

dirancang untuk memperoleh informasi tentang status gejala pada saat 

penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melukiskan variabel atau kondisi 

apa yang ada dalam suatu situasi.  

 Sedangkan metode korelasional untuk mengungkap ukuran 

matematis tentang derajat hubungan antara dua variabel atau lebih. 
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Menurut Suharsimi Arikunto peneliti korelasional bertujuan untuk 

menemukan ada tidaknya hubungan itu. Tingkat hubungan antar variabel 

dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah 

suatu alat untuk membandingkan hasil pengukuran variabel yang berbeda 

agar dapat menentukan tingkat hubungan antara variabel-variabel tersebut. 

(Suharsimi Arikunto, 1998:251). Korelasi antar variabel dibuat tanpa 

intervensi langsung, dan berdasarkan variasi yang muncul seiring dalam 

variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas yang dimaksud 

meliputi pemahaman terhadap profesionalisme guru dan budaya organisasi 

sekolah. Kedua variabel ini tidak dapat dimanipulasi, sehingga 

pengamatan atas gejala yang muncul dilakukan berdasarkan pada apa yang 

dirasakan dan dialami oleh guru. Sedangkan variabel terikat berupa kinerja 

guru SD di Kecamatan Banjarharjo.     

3.6.1  Uji Persyaratan 

`          3.6.1.1  Uji Normalitas Data 

  Untuk menganalisis data agar lebih mudah dan lancar maka 

variabel-variabel yang diteliti mengikuti distribusi tertentu. Menurut  

teori kemungkinan apabila populasi yang diteliti berdistribusi normal 

maka konklusi bias diterima, tetapi apabila populasi tidak berdistribusi 

normal maka konklusi berdasarkan teori tidak berlaku. Oleh karena itu, 

sebelum mengambil keputusan berdasarkan teori tersebut perlu diperiksa 

terlebih dahulu normalitas distribusinya, apakah  dalam taraf signifikansi 

tertentu atau tidak. 
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 Pengujian normalitas data digunakan untuk mengetahui normal 

atau tidaknya distribusi masing-masing variabel penelitian yang terdiri 

dari profesionalisme guru (X1), budaya organisasi sekolah (X2), dengan 

kinerja guru (Y). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan 

uji normalitas “Goodness of Fit” dari Kolmogorov-Smirnof, sebab data 

penelitian berskala ordinal (Legowo mengutip, 2007 82). Analisis data ini 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 10 Windows 2000. Dasar 

pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas. Jika probabilitas < 0,05 

maka data penelitian berdistribusi normal.       

       3.6.1.2  Uji Linieritas 

   Uji linieritas merupakan langkah untuk mengetahui status 

linier tidaknya suatu distribusi dari sebuah data penelitian. Hasil 

yang diperoleh melalui uji linieritas akan menentukan teknik 

analisis regresi yang akan digunakan. Jika hasil uji linieritas 

merupakan data yang linier maka digunakan analisis regresi linier. 

Akan tetapi jika hasil uji linier merupakan data yang tidak linier 

maka analisis regresi nonlinier. (Legowo mengutip, 2007: 83)  

3.6.1.3 Uji Multikolinieritas 

 Uji persamaan berikutnya adalah uji multikolinieritas 

untuk mengetahui ada tidaknya korelasi di antara sesama variabel 

bebas. Model regresi dalam penelitian ini dapat memenuhi syarat 

jika terjadi multikolinieritas atau adanya korelasi di antara variabel 

bebas yang digunakan. Kriteria yang digunakan untuk uji 
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kolinieritas adalah apabila nilai Eigen (Eigen-value) mendekati 0 

maka terjadi korelasi sesama variable bebas (Multicollniarity). 

Indikasi lain adalah jika condition index melebihi angka 15 berarti 

terjadi korelasi di antara variabel bebas sehingga variabel tersebut   

tidak memenuhi syarat untuk analisis regresi. 

3.6.1.4  Uji Heteroskedastisitas 

            Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah variable terikat 

memiliki varian sama atau homogen untuk berbagai variabel bebas 

(Imam Gozali, 2001: 67).  

Uji ini dilakukan berdasar pada gambaran Scarteplot dari 

perhitungan heteroskedastisitas dengan memperhatikan 

penyebaran titik pada sumbu Y (Murhono mengutip, 2006: 89).   

3.6.1.5  Uji Homogenitas 

             Uji homogenitas  digunakan untuk mengetahui kesamaan 

  varian dari masing-masing variabel bebas (X 1 dan X 2) dengan 

variabel terikat (Y) Uji homogenitas menggunakan uji Lavene 

(Legowo mengutip, 2007:83). Uji homogenitas varian skor 

variabel terikat untuk setiap nilai skor variabel bebas tertentu 

dengan uji Lavene tersebut dilakukan berdasarkan kelompok 

setiap varian nilai dari skor bebas. Uji Lavene untuk mengetahui 

homogenitas varian Y terhadap X1 dan Y terhadap X2 dengan 

bantuan komputer program SPSS versi 10 for  Windows 2000. 
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                         3.6.2 Uji Hipotesis Penelitian 

          3.6.2.1 Uji Regresi Sederhana 

             Uji regresi sederhana memiliki tujuan untuk 

mengetahui  hubungan masing-masing variabel predikator dalam 

hal ini X1 dan X2 dengan variabel kriteria  (Y) dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut:  

                 Keterangan:  

                  Y : nilai yang diprediksi atau nilai kriterium 

                  X : nilai variabel predikator 

                  a  : bilangan konstan 

                  b   : bilangan koefisen predikator 

   Untuk menguji hubungan masing-masing predikator  (X1 

dan X2) dengan kritera (Y) menggunakan uji F yang dianalisis 

dengan bantuan komputer program SPSS versi 10 for Windows 

2000.  

3.6.2.2  Korelasi Ganda  

          Korelasi ganda (multiple correlation) merupakan angka 

yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel 

bebas (independent variabel) dengan satu variabel terikat 

(devendent variable). Dalam penelitian ini, analisis untuk 

mengetahui hubungan antara profesionalisme guru (X1),  budaya 

organisasi sekolah (X2) dengan kinerja guru (Y). Analisis korelasi 
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ganda dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10 

for Windows 2000. 

3.6.2.3  Korelasi Product Moment 

    Jika garis regresi yang baik untuk sekumpulan data 

berbentuk linier maka derajat hubungan akan dinyatakan dengan r 

dan biasa  dinamakan koefisien korelasi. Untuk mencari r 

berdasarkan sekumpulan data dapat dilakukan dengan uji korelasi 

product moment. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kuat 

lemahnya hubungan antara masing-masing variabel bebas (X 1 : 

profesionalisme guru, X2: budaya organisasi sekolah) terhadap 

variabel terikat  (Y: kinerja guru) . Jika korelasi product moment 

dilakukan dengan bantuan komputer program SPSS versi 10 for   

Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan berdasarkan angka 

probabilitas. Jika probabilitas hasil analisis kurang dari sama 

dengan 0,05 maka terdapat hubungan yang signifikan antara 

variabel  X1 dengan Y, variabel X2 dengan Y. 

            3.6.2.4 Korelasi Parsial 

  Korelasi parsial digunakan untuk mengetahui besarnya 

hubungan murni masing-masing variabel bebas  (X1 dan X2) 

dengan variabel terikat  (Y) dengan cara memisahkan variabel 

bebas lainnya. Data dianalisis dengan bantuan komputer program 

SPSS versi 10 for Windows 2000. Dasar pengambilan keputusan 

berdasarkan angka probabilitas, di mana jika angka probabilitas 
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hasil analisis menunjukkan kurang dari sama dengan 0,05 maka 

terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dengan Y,  antara 

variabel X2 dengan Y .     
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Analisis Data 

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif Persentase 

4.1.1.1 Profesionalisme 

Gambaran tentang sikap profesionalisme guru menurut 

persepsi responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.1 
Gambaran Tentang Profesionalisme Guru 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

  < 55 
55 – 78 
79 – 102 
103 – 126 
127 - 150 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
0 
7 

109 
64 

0,00% 
0,00% 
3,89% 
60,56% 
35,56% 

Jumlah 180 100,00% 
 
Berdasarkan tabel 4.1 dapat digambarkan dengan pie chart 

sebagai  

berikut:

35,56 % 60,56 %

0 %
0 %

3,89 % Sangat
rendah
Rendah

Cukup

Baik

Sangat baik

 

Gb. 4.1 Diagram Variabel 
Profesionalisme Guru ( X1 ) 
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Bedasarkan tabel 4.1 dan diagram 4.1 terlihat bahwa sikap 

profesionalisme guru yang tergolong sangat baik sebanyak 35,56%, 

dan baik sebanyak 60,56%. Sedangkan yang termasuk dalam 

kategori cukup hanya sebanyak 3,89%. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar guru SD di Kecamatan Banjarharjo memiliki sikap 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai guru sangat tinggi. Hal ini terbukti bahwa mean yang 

diperoleh 119,6000 terletak pada interval 103 – 126 dalam kategori 

baik. Ini menunjukkan sikap profesionalisme guru-guru SD di 

Banjarharjo tinggi dengan ditandai adanya tanggung jawab terhadap 

tugas, keterbukaan, orientasi terhadap reward/punishment dan 

kemampuan/kreativitas dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. 

1) Komitmen/Konsistensi 

Guru yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi 

salah satu indikatornya adalah adanya komitmen/konsitensi 

terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Distribusi 

responden berdasarkan indikator komitmen/konsistensi dapat 

dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2 
Gambaran Responden Tentang Komitmen/Konsistensi 

  
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 5,5 
5,5 – 7,8 
7,9 – 10,2 
10,3 – 12,6 
12,7 – 15,0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
3 
41 
52 
84 

0,00% 
1,67% 
22,78% 
28,89% 
46,67% 

Jumlah 180 100,00% 
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Berdasarkan tabel 4.2 dapat digambarkan dengan pie chart 

sebagai berikut: 
 

Gb. 4.2 Diagram subvariabel Komitmen/konsistensi 
Guru ( X1 )

28,89%

22.78%

46,67%

0% 1,67% Sangat rendah
Rendah
Cukup
Baik
Sangat baik

 

Pada tabel 4.2 dan gambar. 4.2 diagram subvariabel 

komitmen/konsistensi guru (X1), terlihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki komitmen/konsistensi yang sangat baik 

terhadap pekerjaannya sebagai guru. Hal ini berdasarkan 

jumlah responden terbesar yaitu sebanyak 46,67% yang 

tergolong sangat baik. Komitmen/konsistensi yang sangat baik 

pada guru di  Kecamatan Banjarharjo menandakan bahwa guru 

di daerah tersebut memiliki komitmen terhadap pekerjaan, karir 

dan komitmen terhadap semua orang. 

2) Tanggung Jawab 

Guru yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi 

salah satu indikatornya adalah adanya tanggung jawab terhadap 

pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Distribusi responden 
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berdasarkan indikator tanggung jawab dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.3 
Gambaran Responden Tentang Tanggung Jawab 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

 <12 
12-17 
18-23 
24-29 
30-35 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
3 
22 
46 
79 

0,00% 
1,67% 
12,22% 
42,22% 
43,89% 

Jumlah 180 100,00% 
 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat digambarkan dengan pie 
chart sebagai berikut: 
 

Gb. 4.3 Diagram Subvariabel Tanggung Jawab ( X1 )

15%

31%

2%0%

52%

Sangat
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Cukup

Baik

Sangat
baik

         Pada tabel 4.3 dan gambar. 4.3 diagram subvariabel 

tanpgung jawab guru (X1) terlihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki tanggung jawab yang sangat baik terhadap 

pekerjaannya sebagai guru. Hal ini berdasarkan jumlah 

responden terbesar yaitu sebanyak 52% yang tergolong sangat 

baik. Tanggung jawab yang sangat tinggi pada guru di 

Kecamatan Banjarharjo menandakan bahwa guru di daerah 

tersebut memiliki tanggung jawab terutama terhadap 
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pekerjaan, kepekaan terhadap perubahan, adil, jujur, obyektif, 

disiplin,tegas, kreatif, berwibawa serta berusaha memperoleh 

hasil maksimal. 

3) Keterbukaan 

Guru yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi 

salah satu indikatornya adalah adanya keterbukaan dalam 

melaksakan tugasnya sebagai guru. Distribusi responden 

berdasarkan indikator keterbukaan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

Tabel 4.4 
Gambaran Responden Tentang Keterbukaan 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 3,6 
3,6 – 5,2 
5,3 – 6,8 
6,9 – 8,4 
8,5 – 10,0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
16 
15 
79 
70 

0,00% 
8,89% 
8,33% 
43,89% 
38,89% 

Jumlah 180 100,00% 
 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat digambarkan dengan pie 
chart sebagai berikut: 
 

Gb. 4.4 Diagram Subvariabel Keterbukaan Guru ( X1 )
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Pada tabel 4.4 dan gambar. 4.4 diagram subvariabel 

keterbukaan guru (X1) terlihat bahwa sebagian besar responden 

memiliki keterbukaan yang tinggi terhadap pekerjaannya 

sebagai guru. Hal ini berdasarkan jumlah responden terbesar 

yaitu sebanyak 43,89% yang tergolong  baik. Keterbukaan 

yang tinggi pada guru SD di Kecamatan Banjarharjo 

direalisasikan dalam pelaksanaan tugas berupa adanya orientasi 

terhadap dunia luar dan terbuka terhadap ide-ide baru 

4) Orientasi Terhadap Reward/Punishment 

Guru yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi 

salah satu indikatornya adalah adanya orientasi terhadap 

reward/punishment terhadap pelaksanaan tugasnya sebagai 

guru. Distribusi responden berdasarkan indikator orientasi 

terhadap reward/punishment dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.5 
Gambaran Responden Tentang Orientasi Terhadap 

Reward/Punishment 
 

No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 7.2 
7.2-10.4 
10.5-13.6 
13.7-16.8 
16.9-20.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 
Sangat tinggi 

0 
4 
24 
75 
77 

0,00% 
2,22% 
13,33% 
41,67% 
42,78% 

 Jumlah  180 100,00% 
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Berdasarkan tabel 4.5 dapat digambarkan dengan pie 
chart sebagai berikut: 

 

Gb. 4.5 Diagram Subvariabel Orientasi Terhadap 
Reward/Punishment pada Guru ( X1 )

13,33%

41,67%
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Pada tabel 4.5 dan gambar. 4.5 diagram subvariabel 

reward/punishment guru (X1) terlihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki orientasi terhadap reward/punishment yang 

sangat tinggi terhadap pekerjaannya sebagai guru. Hal ini 

berdasarkan jumlah responden terbesar yaitu sebanyak 42,78% 

yang tergolong sangat baik. Orientasi terhadap reward/ 

punishment yang sangat tinggi pada guru SD di Kecamatan 

Banjarharjo menandakan bahwa guru-guru tersebut memiliki 

kepastian gaji, status yang jelas, orientasi prestise, dan 

menghargai kode etik sebagai guru. 

5) Kemampuan/Kreativitas 

Guru yang memiliki sikap profesionalisme yang tinggi 

salah satu indikatornya adalah adanya kemampuan/kreativitas 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai guru. Distribusi 
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responden berdasarkan indikator kemampuan/kreativitas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.6 
Gambaran Responden Tentang Kemampuan/Kreativitas 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 25.3 
25.3-36.4 
36.5-47.6 
47.7-58.8 
58.9-70.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
0 
17 
97 
66 

0,00% 
0,00% 
9,44% 
53,89% 
36,67% 

 Jumlah  180 100,00% 
 
Berdasarkan tabel 4.6 dapat digambarkan dengan pie 

chart sebagai berikut: 
 

Gb. 4.6 Diagram Subvariabel Kemampuan/Kreativitas 
Guru 
( X1 )
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Pada tabel 4.6 dan gambar. 4.6 diagram subvariabel 

kemampuan/kreativitas guru (X1) terlihat bahwa sebagian 

besar responden memiliki kemampuan/kreativitas yang tinggi 

dalam bekerja sebagai guru. Hal ini berdasarkan jumlah 

responden terbesar yaitu sebanyak 53,89% yang tergolong 

baik. Kemampuan/kreativitas yang tinggi pada guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo menandakan bahwa guru di daerah 

tersebut mampu menganalisis data, menyelesaikan masalah, 
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meningkatkan strategi, mengendalikan resiko, saling 

mendorong, memiliki keahlian khusus, dan kompetensi dalam 

menjalankan tugasnya sehari-hari serta mengembangkan norma 

kolaborasi dalam menjalankan tugasnya. 

4.1.1.2  Budaya Organisasi 

Gambaran tentang budaya organisasi sekolah di lingkungan 

guru-guru di Kecamatan Banjarharjo menurut persepsi responden 

dapat dilihat pada table berikut ini 

Tabel 4.7 
Gambaran Tentang Budaya Organisasi 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 19 
19-26 
27-34 
35-42 
43-50 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
3 
27 
114 
36 

0,00% 
1,67% 
15,00% 
63,33% 
20,00% 

 Jumlah  180 100,00% 
 
 
Berdasarkan tabel 4.7 dapat digambarkan dengan pie chart 

sebagai berikut: 
 

Gb. 4.7 Diagram Subvariabel Tentang Budaya Organisasi 
Guru

 ( X 2 )
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Pada tabel 4.7 dan gambar. 4.7 diagram variabel budaya 

organisasi guru (X2) terlihat bahwa budaya organisasi di 
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lingkungan guru sebagian besar tergolong sangat baik sebanyak 

20,00%, baik 63,33%, dan cukup 15,00%. Sedangkan yang 

termasuk kategori rendah hanya sebanyak 1,67%. Hal ini 

menunjukan bahwa sebaian besar SD di Kecamatan Banjarharjo 

memiliki budaya organisasi sekolah yang baik. Ini terbukti mean 

menunjukan 37,9167 terletak pada interval 35 – 42 dalam kategori 

baik. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi sekolah yang ada di 

lingkungan tempat bekerja telah kondusif dengan ditandai adanya 

integrasi internal dan adaptasi eksternal yang baik. 

1) Adaptasi Eksternal 

Budaya organisasi sekolah di lingkungan guru yang yang 

tinggi salah satu indikatornya adalah adanya adaptasi eksternal. 

Distribusi responden berdasarkan indikator adaptasi eksternal 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.8 
Gambaran Responden Tentang Adaptasi Eksternal 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 7.2 
7.2-10.4 
10.5-13.6 
13.7-16.8 
16.9-20.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
5 
43 
90 
42 

0,00% 
2,78% 
23,89% 
50,00% 
23,33% 

 Jumlah  180 100,00% 
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Berdasarkan tabel 4.8 dapat digambarkan dengan pie 
chart sebagai berikut: 

 

Gb. 4.8 Diagram Subvariabel Adaptasi Eksternal Guru ( 
X2  )
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Pada tabel 4.8 dan gambar. 4.8 diagram subvariabel 

adaptasi eksternal guru (X2) terlihat bahwa sebagian besar 

responden menilai adaptasi eksternal yang tinggi dalam 

lingkungan kerjanya. Hal ini berdasarkan jumlah responden 

terbesar yaitu sebanyak 50,00% yang tergolong baik. Adaptasi 

eksternal yang tinggi pada lingkungan guru di Kecamatan 

Banjarharjo menandakan suasana kerja di sekolah telah tumbuh 

keyakinan guru terhadap strategi sekolah, pencapaian tujuan, 

cara evaluasi terhadap kegiatan belajar mengajar serta adanya 

konsensus dalam meperbaiki kegagalan pada pelaksanaan 

program kerja. 

2) Integrasi Internal  

Budaya organisasi di lingkungan guru yang yang tinggi 

salah satu indikatornya adalah adanya integrasi internal. 
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Distribusi responden berdasarkan indikator integrasi internal 

dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.9 
Gambaran Responden Tentang Integrasi Internal 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

  < 10.9 
10.9-15.6 
15.7-20.4 
20.5-25.2 
25.3-30.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

0 
1 
15 
98 
66 

0,00% 
0,56% 
8,33% 
54,44% 
36,67% 

 Jumlah  180 100,00% 
 
Berdasarkan tabel 4.9 dapat digambarkan dengan pie 

chart sebagai berikut: 

Gb. 4.9 Diagram Subvariabel Integrasi Internal Guru ( X2 
)
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Pada tabel 4.9 dan gambar. 4.9 diagram subvariabel 

integrasi internal guru (X2) terlihat bahwa sebagian besar 

responden menilai integrasi internal yang tinggi dalam 

lingkungan kerjanya. Hal ini berdasarkan jumlah responden 

terbesar yaitu sebanyak 54,44% yang tergolong baik. Integrasi 

internal yang tinggi pada lingkungan guru di Kecamatan 

Banjarharjo menandakan suasana kerja di sekolah telah tumbuh 

adanya keyakinan untuk bekerja sama dengan sesama guru 
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serta keyakinan adanya hukuman dan hadiah. Selain itu juga 

integrasi internal yang tinggi ditandai dengan tumbuhnya 

perasaan pentingnya keyakinan terhadap misi dan strategi yang 

dimiliki oleh sekolah serta konsensus terhadap penyelesaian 

masalah dalam tugas. 

4.1.1.3  Kinerja Guru 

Gambaran tentang kinerja guru tentang guru-guru di 

Kecamatan Banjarharjo menurut persepsi responden dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.10 
Gambaran Tentang Kinerja Guru 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

  < 32.5 
32.5-46.8 
46.9-61.2 
61.3-75.6 
75.7-90.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

1 
1 
29 
124 
25 

0,56% 
0,56% 
16,11% 
68,89% 
13,89% 

 Jumlah  180 100,00% 
 

Berdasarkan tabel 4.10 dapat digambarkan dengan pie 

chart sebagai berikut: 

 

 

Gb. 4.10 Diagram Variabel Kinerja Guru ( Y) 
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Pada tabel 4.10 dan gambar. 4.10 diagram variabel kinerja 

guru (Y) terlihat bahwa kinerja guru sebagian besar tergolong 

sangat baik 13,89%, baik 68,89%, dan cukup 16,11%. Sedangkan 

yang termasuk dalam kategori rendah dan sangat rendah sebanyak 

1,18%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo memiliki kinerja yang tinggi. Ini terbuki 

mean menunjukan 67,3778 yang terletak pada interval 61,3 – 75,6 

dalam kategori baik. Ini membuktikan bahwa guru-guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo memiliki kompetensi profesional, 

kempetensi kepribadian, dan kompetensi sosial yang tinggi dalam 

melaksanakan tugasnya.  

1) Kompetensi Profesional 

Guru yang memiliki kinerja yang tinggi salah satu 

indikatornya adalah adanya kompetensi profesional dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai guru. Distribusi responden 

berdasarkan indikator kompetensi profesional dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.11 
Gambaran Responden Tentang Kompetensi Profesional 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 10 
10-13 
14-17 
18-21 
22-25 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

1 
5 
42 
89 
43 

0,56% 
2,76% 
23,33% 
49,44% 
23,89% 

 Jumlah  180 100,00% 
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Berdasarkan tabel 4.11 dapat digambarkan dengan pie 

chart sebagai berikut:  

 

Pada tabel 4.11 dan gambar. 4.11 diagram subvariabel 

kompetensi profesional guru (Y) terlihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki kompetensi profesional yang tinggi dalam 

pekerjaannya sebagai guru. Hal ini berdasarkan jumlah 

responden terbesar yaitu sebanyak 49,44% yang tergolong 

tinggi. Kompetensi profesional yang tinggi pada guru di 

Kecamatan Banjarharjo menandakan bahwa guru di daerah 

tersebut menguasai materi yang akan diberikan terhadap murid-

muridnya, dapat mengelola kelas dan PBM, dapat mengelola 

media belajar serta dapat menilai prestasi belajar siswa dengan 

baik. 

2) Kompetensi Kepribadian 

Guru yang memiliki kinerja yang tinggi salah satu 

indikatornya adalah adanya kompetensi kepribadian dalam 

pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Distribusi responden 

Gb. 4.11 Diagram Subvariabel Kompetensi Guru ( y ) 
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berdasarkan indikator kompetensi kepribadian dapat dilihat 

pada tabel berikut ini. 

Tabel 4.12 
Gambaran Responden Tentang Kompetensi Kepribadian 

 
No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

  < 16.3 
16.3-23.4 
23.5-30.6 
30.7-37.8 
37.9-45.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Baik 
Sangat baik 

1 
1 
35 
110 
33 

0,56% 
0,56% 
19,44% 
61,11% 
18,33% 

 Jumlah  180 100,00% 
 
Berdasarkan tabel 4.12 dapat digambarkan dengan pie 

chart sebagai berikut: 
 

 
 

Pada tabel 4.12 dan gambar. 4.12 diagram subvariabel 

kompetensi kepribadian guru (Y) terlihat bahwa sebagian besar 

responden memiliki kompetensi kepribadian yang tinggi dalam 

pekerjaannya sebagai guru. Hal ini berdasarkan jumlah 

responden terbesar yaitu sebanyak 61,11% yang tergolong 

tinggi. Kompetensi profesional yang tinggi pada guru di 

Kecamatan Banjarharjo menandakan bahwa guru di daerah 

Gb. 4.12 Diagram Subvariabel Kepribadian Guru ( Y ) 
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tersebut memiliki sikap kepribadian yang menunjang 

profesinya sebagai guru. Sikap tersebut di antaranya adalah 

adanya integritas/kemantapan, peka terhadap perubahan, 

berpikir alternatif, obyektif serta berusaha memperoleh hasil 

maksimal. 

3) Kompetensi Sosial 

Guru yang memiliki kinerja yang tinggi salah satu 

indikatornya adalah adanya kompetensi sosial dalam 

pelaksanaan tugasnya sebagai guru. Distribusi responden 

berdasarkan indikator kompetensi sosial dapat dilihat pada 

tabel berikut ini. 

Tabel 4.13 

Gambaran Responden Tentang Kompetensi Sosial 
 

No Interval Skor Kategori Jumlah Persentase 
1 
2 
3 
4 
5 

< 7.2 
7.2-10.4 
10.5-13.6 
13.7-16.8 
16.9-20.0 

Sangat rendah 
Rendah 
Cukup 
Tinggi 
Sangat tinggi 

1 
6 
41 
88 
44 

0,56% 
3,33% 
22,78% 
48,89% 
24,44% 

 Jumlah  180 100,00% 
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Berdasarkan tabel 4.13 dapat digambarkan dengan pie 
chart sebagai berikut: 

 

 

Pada tabel 4.13 dan gambar. 4.13 diagram subvariabel 

kompetensi sosial (Y) terlihat bahwa sebagian besar responden 

memiliki kompetensi sosial yang tinggi dalam pekerjaannya 

sebagai guru. Hal ini berdasarkan jumlah responden terbesar 

yaitu sebanyak 48,89% yang tergolong tinggi. Kompetensi 

sosial yang tinggi pada guru di Kecamatan Banjarharjo 

menandakan bahwa guru di daerah tersebut terampil dalam 

berkomunikasi dengan siswa, bersikap simpatik, dapat bekerja 

sama dengan komite sekolah serta dapat bergaul dengan rekan 

kerja. 

4.1.2 Uji Prasyarat 

4.1.2.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai 

distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah 

Gb. 4.13 Diagram Subvariabel Kompetensi Sosial Guru ( Y )
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memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk 

menguji apakah distribusi data normal atau tidak, salah satu cara 

termudah untuk melihat normalitas adalah melihat histrogram yang 

membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang 

mendekati distribusi normal. Namun demikian, dengan hanya 

melihat histogram hal ini bisa menyesatkan khususnya untuk 

jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan 

melihat Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi 

kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari 

distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis 

lurus diagonal, dan ploting data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis 

diagonalnya. (Ghozali, 2001). Hasil scatter plot untuk uji normalitas 

adalah sebegai berikut : 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kinerja

Observed Cum Prob
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Jika dilihat berdasarkan grafik di atas, maka data dari semua 

data berdistribusi normal. Hal ini karena semua data menyebar 

mengikuti garis Normalitas. 

4.1.2.2  Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dapat dilihat dari uji Lavene dari 

pengulangan variabel profesionalisme maupun budaya organisasi 

sekolah. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka dapat 

dikatakan homogen. Adapun hasil pengujian homogenitas adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 4.14 

Hasil Uji Homogenitas 

No Variabel Lavene 
Statistic Sig Kriteria 

1 
2 

Profesionalisme 
Budaya organisasi 

0,976 
0,772 

0,300 
0,369 

Homogen
Homogen

 

Terlihat dari tabel 4.14 bahwa nilai Lavene statistic variabel 

profesionalisme dan budaya organisasi adalah sebesar 0,976 dan 

0,772 dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti 

data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner pada masing-

masing variable bersifat homogen. 

4.1.2.3  Uji Multikolinieritas 

Multikolinearitas berarti adanya hubungan linear yang 

“sempurna” atau pasti, diantara beberapa atau semua variabel yang 

menjelaskan dari model regresi. Istilah multikolinearitas berkenaan 
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dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti, dan istilah 

kolinearitas dengan derajatnya satu hubungan linear (Gujarati, 

1999;157). 

menurut Imam Ghozali (2001;63) multikolinearitas dapat juga 

dilihat dari nilai Tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor 

(VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas 

manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam 

pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat 

dan diregres terhadap variabel bebas lainnya. Tolerance mengukur 

variabilitas variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan 

oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai tolerance rendah sama 

dengan nilai VIF tinggi (karena VIF = 1/tolerance) dan 

menunjukkan adanya kolinearitas yang tinggi. Nilai cutoff yang 

umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai 

VIF di atas 10. Setiap analisis harus menentukan tingkat 

kolinearitas yang masih dapat ditolerir. 

Hasil Analisis pada bagian  coeffciient terlihat untuk keempat 

variabel independent, angka VIF kurang dari 10 (1,198 dan 1,198). 

Demikian juga dengan nilai Tolerance yang lebih dari 0,1 yaitu 

0,835 dan 0,835. 

Dengan demikian dapat disimpulkan model regresi tersebut 

tidak terdapat problem multikolinieritas. Maka model regresi yang 

ada layak untuk dipakai dalam memprediksi kinerja guru. 
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4.1.2.4  Uji Heteroskedastisitas 

Imam Ghozali (2001;77) juga berpendapat bahwa Uji 

heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke 

pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan 

ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika 

berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah 

yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.  

Deteksi adanya heterokedastisitas dengan melihat ada 

tidaknya pola tertentu pada grafik, di mana sumbu X adalah Y yang 

telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y 

sesungguhnya) yang telah di-studentized. (Singgih Santoso, 2000). 

Adapun grafik hasil uji heterokesdastisitas adalah sebagai berikut : 

Scatterplot
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Dari grafik, terlihat titik-titik yang menyebar secara acak, 

tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik 
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di atas maupun di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y. Hal ini 

berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, 

sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi kinerja 

guru. 

4.1.3 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

regresi linier berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui 

besarnya pengaruh variabel-variabel bebas (independent) yaitu 

profesionalisme guru (X1) dan budaya organisasi sekolah (X2) terhadap 

variabel terikat (dependent) yaitu kinerja guru (Y). 

Besarnya pengaruh variabel independen (profesionalisme guru 

(X1) dan budaya organisasi sekolah (X2)) dengan variabel dependen 

(kinerja guru) secara bersama-sama dapat dihitung melalui suatu 

persamaan regresi berganda. 

Berdasarkan perhitungan melalui komputer dengan 

menggunakan program SPSS versi 11 diperoleh hasil regresi sebagai 

berikut : 
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Tabel 4.15 

Ringkasan Hasil Estimasi Regresi 

Kinerja Guru : f (X1, X2) 

Variabel Koefisien t-rasio 
Tingkat Signifikan

(P-value) 

Konstanta  
Profesionalisme (X1) 
Budaya Organisasi (X2) 

4,571 
0,112 
1,304 

0,978 
2,779 
14,098 

0,978 
0,000 
0,000 

F 
Adjusted R2 

N 

142,701 (P-value = 0,000) 
0,617 atau 61,7% 
180 

 Sumber : data primer yang diolah, 2007 

Dari hasil analisis dengan program SPSS tersebut, maka dapat 

diketahui persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi 

linier yang terbentuk adalah : 

Y  =   4,571 + 0,112 X1 +  1,304 X2  

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa : 

1) Nilai koefisien variabel profesionalisme bernilai 0,112 berarti 

hubungan profesionalisme dengan kinerja guru adalah positif 

artinya semakin tinggi profesionalisme guru berakibat semakin 

tinggi kinerja guru. 

2) Nilai koefisien variabel budaya organisasi sekolah bernilai 1,304 

berarti hubungan budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru 

adalah positif artinya semakin tinggi budaya organisasi sekolah   

berakibat semakin tinggi kinerja guru. 

Pada persamaan tersebut dapat diketahui bahwa hubungan 

budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru lebih tinggi 



 

 

100

dibandingkan dengan pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja 

guru. Hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien budaya organisasi 

sekolah yaitu 1,304 yang lebih besar dari pada nilai koefisien variabel 

profesionalisme guru yaitu 0,112. 

Berdasarkan hasil perhitungan estimasi regresi, diperoleh nilai 

koefisien determinasi (R²) adalah 0,617 artinya 61,7 persen variasi dari 

semua variabel bebas (profesionalisme guru (X1) dan budaya organisasi 

sekolah (X2)) dapat menerangkan variabel tak bebas (kinerja guru), 

sedangkan sisanya sebesar 38,3 persen diterangkan oleh variabel lain 

selain profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah. 

Pengujian koefisien regresi bertujuan untuk menguji 

signifikansi hubungan antara variabel independen (X) dan variabel 

dependen (Y) baik secara bersama-sama (dengan Uji F) maupun secara 

individual (dengan Uji t). 

4.1.3.1  Uji t (t-test) 

Uji t (t-test) ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan 

secara parsial (individu) variabel-variabel independen 

(profesionalisme guru (X1) dan budaya organisasi sekolah (X2) 

terhadap variabel dependen (kinerja guru) atau menguji signifikansi 

konstanta dan variabel dependen. 

a. Tes hipotesis hubungan profesionalisme guru (X1) dengan kinerja             

guru (Y) 

Dikemukakan hipotesis : 
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Ho   :  Tidak ada hubungan profesionalisme guru dengan     

kinerja guru. 

             Ha   :  Ada hubungan profesionalisme guru dengan kinerja   

    guru. 

    Dari hasil penghitungan didapat nilai t hitung sebesar 2,779 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,006. Ini berarti bahwa nilai P 

value yang kurang dari 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak, artinya bahwa 

ada hubungan variabel profesionalisme guru dengan kinerja guru.  

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat bahwa            

koefisien untuk variabel ini bernilai positif, sehingga dapat diartikan 

bahwa kondisi ini mengandung arti  semakin profesionalisme yang 

dimiliki oleh guru maka mengakibatkan semakin tinggi kinerja guru. 

Adapun grafik penerimaan hipotesis variabel ini adalah sebagai   

berikut : 

 

 

 

 

 

 

       b. Tes hipotesis hubungan budaya organisasi sekolah (X2) dengan                    

kinerja guru (Y) 

 Dikemukakan hipotesis : 

Daerah Diterima 
Ho 

Daerah Penolakan  
Ho 

Daerah Penolakan  
Ho 

- 
1,9734 

+ 
1,9734 

2,779 
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                   Ho  :  Tidak ada hubungan budaya organisasi sekolah       

dengan kinerja guru. 

                   Ha  :  Ada hubungan budaya organisasi sekolah dengan  

kinerja guru. 

       Dari hasil perhitungan didapat nilai t hitung sebesar 

14,098 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Ini berarti 

bahwa nilai P value yang kurang dari 0,05. Hal ini berarti Ho 

ditolak, artinya bahwa ada hubungan yang sangat berarti variabel 

budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru.  

Sedangkan berdasarkan persamaan regresi terlihat 

bahwa koefisien untuk variabel ini bernilai positif.. Kondisi ini 

mengandung arti bahwa semakin baik budaya organisasi 

sekolah di mata guru maka mengakibatkan semakin tinggi 

kinerja guru. Adapun grafik penerimaan hipotesis variabel ini 

adalah sebagai berikut : 
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4.1.3.2  Uji F (F-test) 

Uji F (F-test) dimaksudkan untuk mengetahui hubungan 

variabel-variabel independen (profesionalisme guru (X1) dan 

budaya organisasi sekolah (X2)) secara simultan (bersama-sama) 

dengan kinerja guru di Cabang Dinas Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes. Adapun hipotesis yang diujikan adalah : 

Ho   :  Tidak ada hubungan profesionalisme guru (X1) dan 

budaya organisasi sekolah (X2) dengan kinerja guru. 

Ha   :  Ada hubungan profesionalisme guru (X1) dan budaya 

organisasi sekolah  (X2) dengan kinerja guru 

Dari hasil perhitungan didapat nilai F hitung sebesar 

142,701 dengan P value sebesar 0,000. Ini berarti bahwa nilai P 

value yang kurang dari 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak. Hal ini 

berarti bahwa variabel profesionalisme guru (X1) dan budaya 

organisasi sekolah (X2) secara bersama-sama mempunyai hubungan 

yang berarti dengan kinerja guru. Adapun grafik penerimaan 

hipotesis untuk uji F adalah sebagai berikut : 
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4.2.     Pembahasan 

4.2.1 Hubungan Profesionalisme Guru dengan Kinerja Guru 

               Kondisi masyarakat di Banjarharjo adalah daerah agraris 

dengan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian buruh. 

Oleh sebab itu, sebagian besar penduduknya kurang mampu. 

Dengan adanya dana BOS sangat membantu penduduk untuk biaya 

sekolah anak-anaknya. Maka penduduk sangat berharap bantuan 

tersebut bisa sampai tingkat SLTA. Sehingga dapat membantu  

penduduk untuk membiayai sampai SLTA terutama bagi penduduk 

yang kurang mampu. 

 Berdasarkan hasil tanggapan responden/guru menunjukkan 

bahwa profesionalisme guru SD di Kecamatan Banjarharjo 

Kabupaten Brebes   tergolong  baik sebanyak 60,56 %, dan sangat 

baik sebanyak 35,56%. Sedangkan yang tergolong cukup hanya 

3,89% dengan mean menunjukan 119,6000. Ini berarti bahwa guru 

memandang profesionalime guru SD tersebut memiliki kinerja 

yang tinggi, yang berarti bahwa guru-guru SD tersebut memiliki 

komitmen/konsistensi, tanggungjawab, keterbukaan, orientasi 

terhadap reward/punisment, dan kemampuan/kreatifitas yang 

tinggi. Dengan profesionalisme guru tersebut memberikan 

hubungan yang positif dengan kinerja guru, terbukti dari hasil uji 

parsial diperoleh p value = 0,006 < 0,05 berarti bahwa hipotesis 

menyatakan terdapat hubungan profesionallisme guru dengan 
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kinerja guru diterima. Adapun besarnya hubungan profesionalisme 

guru dengan kinerja guru sebesar (0,204)² atau sebesar 57,60%.   

Profesionalisme guru merupakan salah satu variabel yang 

sangat mempengaruhi kinerja guru. Profesi adalah suatu pekerjaan 

yang  menuntut persyaratan  khusus dan istimewa sehingga 

menyakinkan dan memperoleh kepercayaan yang memerlukan 

(Angkatno 2006 ). Pencapaian tujuan dapat dilihat dari kinerja 

gurunya. Oleh karena itu, untuk mengetahui tingkat profesionalitas 

guru dapat dilihat dari kinerjanya, agar kinerja guru meningkat 

maka seorang guru harus memiliki profesionalitas yang tinggi. 

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa 

guru-guru SD Negeri di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 

memiliki komitmen/konsistensi, tanggung jawab, keterbukaan, 

orientasi terhadap reward/punishment, dan kemampuan/kreativitas 

yang tinggi terhadap profesinya. Oleh karena itu, berdampak 

positif dengan kinerja guru. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh (Nurdin, 2002:83) menyatakan bahwa kinerja 

guru dapat dilihat dari dua aspek, yaitu kinerja guru dalam 

mendesain program pengajaran dan kinerja guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran. Data penelitian ini 

menunjukan profesinalisme guru yang tergolong baik 60,56%, 

sangat  baik 35,56%, dan cukup 3,89%. Hal ini perlu dipertahankan 

dan diperhatikan oleh guru adalah : 
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1. Seorang guru harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

karier. Jika hal tersebut didukung oleh gaji yang memadai bagi 

guru-guru di seluruh Indonesia, maka akan menghasilkan kinerja 

yang lebih baik dibandingkan dengan keadaan kinerja sekarang. 

2. Seorang guru harus bertanggung jawab terhadap pekejaannya. Jika 

semua guru dalam melaksanakan pekerjaannya dengan penuh rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya, maka tidak ada guru yang 

dialihtugaskan ke tempat yang jauh atau daerah terpencil bahkan 

ada guru yang dikantorkan. Hal ini karena kurangnya kesadaran 

seseorang guru dalam melaksanakan pekerjaannya. 

3. Seorang guru harus berorientasi terhadap dunia luar. Guru 

diharapkan selalu berhubungan dengan dunia luar pendidikan, 

misalnya kesehatan, perdangangan, perindustrian, perfilman, dan 

sebagainya. Sehingga dalam proses belajar mengajar dapat 

mengaitkan materi dengan dunia luar pendidikan atau kehidupan 

sehari-hari.  

4. Seorang guru harus beroientasi pada prestise. Jika guru berorientasi 

pada prestise dipegang teguh oleh semua guru maka tidak terjadi 

hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perselingkuhan, pencabulan 

terhadap anak didiknya, terlibat narkoba dan sebagainya. Sehingga 

guru betul-betul dapat menegakkan apa yang menjadi semboyan Ki 

Hajar Dewantara, yaitu ”Ing Ngarso Sung Tulado, Ing Madya 

Mangun Karso, Tut wuri Handayani”. 
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5. Seorang guru harus dapat berkolaborasi dengan teman/rekan 

sejawat. Jika hal ini dapat dilakukan oleh semua guru dengan baik 

tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kesulitan 

dalam menghadapi pembelajaran, kesulitan dalam memecahkan 

masalah yang terjadi di sekolah dan sebagainya. Sehingga akan 

tercipta suasana yang menyenangkan di sekolah. 

6. Seorang guru selalu mendiskusikan tentang strategi baru dalam 

proses belajar mengajar. Jika masalah ini selalu dilakukan oleh 

para guru dengan rutin dan baik maka guru tidak akan ragu, 

bimbang bahkan bingung setiap menghadapi strategi baru dalam 

proses belajar mengajar.  

7. Seorang guru selalu menganalisis data para peserta didiknya. Jika 

pemerintah dapat menaikan gaji para guru sesuai dengan standar 

gaji di negara- negara lain pekerjaan yang dirasakan penuh dengan 

beban dan membosankan akan dapat dilaksanankan penuh 

semangat sehingga dapat dilaksanakan dengan penuh dedikasi 

untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal.  

8. Seorang guru memiliki keahlian khusus mata pelajaran tertentu. 

Sudah saatnya sekarang ini pemerintah memberlakukan guru mata 

pelajaran bagi guru-guru sekolah dasar, sebab kemampuan 

seseorang itu terbatas. Oleh karena itu, pemerintah harus berani 

mengambil keputusan atau tindakan untuk segera memberlakukan 

hal tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dasar. 
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9. Seorang guru harus memiliki kompetensi terhadap pendidikan 

khususnya pembelajaran.  Jika masalah ini dimiliki oleh setiap 

guru maka apa yang menjadi harapan masyarakat dan pemerintah 

akan mudah terwujud. Namun kenyataan di lapangan masih banyak 

guru yang belum berkompetensi dalam pembelajaran. Salah satu 

penyebabnya adalah guru kelas karena terlalu banyak beban yang 

harus dikerjakan. 

4.2.2 Hubungan Budaya Organisasi Sekolah dengan Kinerja Guru. 

Berdasarkan uji parsial diperoleh p value  0,000 yang berarti bahwa 

hipotesis menyatakan ada hubungan budaya organisasi sekolah dengan 

kinerja guru diterima. Berdasarkan hasil analisis regresi menyatakan 

bahwa semakin tinggi budaya organisasi sekolah  diikuti dengan 

kenaikkan kinerja guru.  Salah satu faktor yang ikut menentukan kinerja 

guru adalah budaya organisasi sekolah. Semakin tinggi budaya organisasi 

sekolah semakin tinggi pula kinerja gurunya, sebaliknya semakin 

berkurang budaya organisasi sekolah yang terjadi di sekolah maka 

semakin menurun kinerja gurunya. 

Berdasarkan hasil penelitian ternyata sebagian besar responden/ 

guru menyatakan bahwa budaya organisasi sekolah di SD Kecamatan 

Banjarharjo Kabupaten Brebes tergolong tinggi. Menurut (Edgar H. 

Schein, 1985:2) menyatakan budaya organisasi pola asumsi dasar yang 

dimiliki bersama di mana kelompok mempelajari untuk memecahkan 

adaptasi eksternal dan integrasi internal. Pendapat Schein diperkuat oleh 
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Owns (1995:82) menyatakan bahwa keduanya berpendapat setiap 

organisasi memiliki dua masalah pokok yang berkaitan dengan kondisi 

internal dan tantangan eksternal. Selain itu keduanya memandang bahwa 

budaya organisasi memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-

masalah tersebut, jika budaya tersebut diterapkan secara baik oleh anggota 

dan diajarkan kepada anggota baru.  

Data penelitian menunjukan bahwa budaya organisasi sekolah 

tergolong baik 63,33%, sangat baik 20,00%, cukup 15,00%, dan rendah 

1,67%. Ini menunjukan bahwa budaya organisasi sekolah di SD 

Kecamatan Banjarharjo tinggi. Hal ini terbukti dengan mean 37,9167 

dalam kategori baik. Adapun besarnya pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja guru diperoleh koefisien sebesar 0,727 atau sebesar 

(0,727)² = 54,88%. Budaya organisasi sekolah yang sangat baik perlu 

dipertahankan dan diperhatikan oleh guru adalah : 

1. Seorang guru harus memahami dan melaksanakan 

konsensus pentingnya keyakinan terhadap misi dan strategi 

sekolah. Jika semua guru melaksanakan apa yang menjadi 

misi dan strategi sekolah maka akan tercipta budaya 

organisasi sekolah yang baik dan akan berdampak positif 

terhadap kinerja guru. 

2. Seorang guru harus selalu melaksanakan adanya konsesus 

untuk memperbaiki kegagalan. Tidak semua orang 

memiliki sifat yang sama, ada orang yang masa bodoh 
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terhadap kegagalan yang dihadapi ada pula yang cepat 

tanggap dalam menghadapi kegagalan. Bila semua guru 

berpendapat bahwa kegagalan merupakan suatu 

keberhasilan yang tertunda maka mereka mau memperbaiki 

kegagalan tersebut. 

3. Seorang guru harus selalu melaksanakan adanya pentingnya 

keyakinan akan kesatuan bahasa dalam mencapai tujuan. 

Bila semua guru mau melaksanakan hal tersebut, maka 

setiap ada permasalahan  yang dihadapi akan segera 

dipecahkan untuk mencapai mufakat tanpa ada perselisihan 

maupun perseteruan. Sehingga akan tercapai suasana yang 

aman, nyaman, dan damai di lingkungan sekolah. 

4. Seorang guru harus melaksanakan konsensus untuk 

mengembangkan rasa kesetiakawanan. Jika hal ini 

dilaksanakan guru dengan sebaik-baiknya maka akan 

tercipta persatuan dan kesatuan seluruh warga sekolah yang 

akan berdampak positif terhadap kinerja guru. 

5. Seorang guru harus menyadari  konsensus adanya hukuman 

dan hadiah dalam melanggar dan meraih prestasi. Hal ini 

jika disadari oleh para guru maka mereka tidak akan 

melanggar peraturan yang ada, tetapa sebaliknya mereka 

justru akan berlomba-lomba  meraih prestasi. Untuk itu 
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pemerintah baik kota maupun provinsi hendaknya 

memotivasi kepada para guru untuk berprestasi.  

4.2.3 Hubungan secara bersama-sama antara Profesionalisme Guru, 

Budaya Organisasi Sekolah dengan Kinerja Guru. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hubungan yang 

signifikan antara profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah 

dengan kinerja guru SD di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. 

Menurut hasil uji simultan diperoleh nilai p value 0,000 yang 

menunjukkan bahwa teori dan temuan penelitian yang digunakan sebagai 

landasan penelitian adalah relevan. 

  Profesionlisme guru dan budaya organisasi sekolah merupakan dua 

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru. Oleh karena itu, sebaiknya 

guru bekerja secara profesional yang didukung dengan budaya organisasi 

sekolah yang baik demi tercapainya kinerja guru secara optimal. 

 Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan bagi peneliti-peneliti 

selanjutnya menggunakan pendekatan dan metodologi yang berbeda, 

misalnya kualitatif atau yang lainnya untuk memperoleh hasil yang 

komprehensif. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 5.1 Kesimpulan 

Setelah melakukan analisis hubungan profesinalisme guru dan 

budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru, maka kesimpulan yang 

diperoleh adalah sebagai berikut : 

1. Sikap Profesionalisme guru dengan mean 119,6000 tergolong tinggi 

yaitu sebanyak 60,56% responden. Hal ini menunjukan bahwa sebagian 

besar Guru SD di Kecamatan Banjarharjo memiliki sikap 

profesionalisme dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya 

sebagai guru. Budaya organisasi sekolah di lingkungan guru-guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo sebagian besar tergolong tinggi yaitu sebanyak 

63,33%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar guru di Kecamatan 

Banjarharjo menilai budaya organisasi sekolah yang terjadi di 

lingkungan tempat bekerja telah kondusif, hal ini terbukti dengan mean 

37,9157 yang berarti adanya integrasi internal dan adaptasi eksternal 

yang baik. Kinerja guru tergolong tinggi yaitu sebanyak 68,89%. Hal ini 

menunjukan bahwa sebagian besar guru SD di Kecamatan Banjarharjo 

memiliki kinerja yang tinggi. Ini terbukti dengan mean 67,3778 berarti 

guru-guru memiliki kompetensi profesional, kompetensi kepribadian 

dan kompetensi sosial yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya. 
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2. Terdapat hubungan positif antara profesionalisme dengan kinerja guru. 

Hal ini diperoleh berdasarkan nilai t hitung sebesar 2,779 dengan tingkat 

signifikasi sebesar 0,006. Ini berarti bahwa nilai P value yang kurang 

dari 0,05. Diperoleh koefisien sebesar 0,204 maka besarnya hubungan 

profesionalisme guru dengan kinerja guru sebesar 57,60%. 

3. Terdapat hubungan positif antara budaya organisasi sekolah dengan 

kinerja guru. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai t hitung sebesar 14,098 

dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000. Pengaruh budaya organisasi 

sekolah dengan kinerja guru sebesar 54,80%. 

4. Terdapat hubungan profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah 

dengan kinerja guru. Hal ini diperoleh berdasarkan nilai F hitung 

sebesar 142,701 dengan P value sebesar 0,000. Ini berarti bahwa nilai P 

value yang berkurang dari 0,05 maka signifikan. Sedangkan besarnya 

hubungan profesionalisme guru dan budaya organisasi sekolah dengan 

kinerja guru adalah sebsar 61,7%. 

 5.2 Saran 

            Setelah melakukan penelitian tentang hubungan profesionalisme 

guru dan budaya organisasi sekolah dengan kinerja guru, maka saran yang 

dapat disampaikan adalah : 

1. Mengingat bahwa profesionalisme guru berhubungan positif dengan 

kinerja guru, maka sebaiknya para guru khususnya guru-guru SD di 

Kecamatan Banjarharjo untuk lebih meningkatkan profesionalisme 

guru yang dimiliki. Dengan cara meningkatkan komitmen/konsistensi, 
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tanggung jawab, keterbukaan, orientasi terhadap reward/punisment, dan 

kemampuan/kreativitas yang dapat menjadi motivasi dan meningkatkan 

kinerja guru. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari 

kepala sekolah maupun kepala kantor pendidikan nasional adalah : 

pertama mengadakan work shop dengan secepatnya setiap ada 

pergantian kurikulum baru. Kedua perlu melengkapi bahan ajar atau 

buku ajar, dalam menentukan buku ajar yang digunakan hendaknya 

kepala sekolah jangan hanya melihat potongan harga yang diberikan 

penerbit tetapi harus memperhatikan kelebihan dan kekurangannya 

buku tersebut. Ketiga sarana dan prasarana sekolah sudah saatnya 

diperbaiki atau diperbaharui. Keempat perlu diaktifkan kegiatan KKG 

untuk lebih meningkatkan profesionalisme guru. Kelima sudah saatnya 

untuk menerapkan guru mata pelajaran bagi siswa kelas IV, V, dan VI 

mengingat tidak semua guru menguasai berbagai mata pelajaran. 

Keenam mengadakan tambahan pelajaran dalam mempersiapkan siswa 

menghadapi ujian.   

2. Mengingat bahwa budaya organisasi sekolah berhubungan positif 

dengan kinerja guru, maka disarankan kepada para guru agar lebih 

meningkatkan adaptasi eksternal dan integrasi internal terhadap warga 

sekolah maupun luar sekolah. Beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian para guru adalah pertama para guru dapat membicarakan 

masalah yang muncul baik dari guru-guru, kepala sekolah, dan dari 

para siswa. Kedua para guru dengan kepala sekolah segera mencari 
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solusinya apabila menghadapi kegagalan jangan dibiarkan berlarut-

larut. Ketiga untuk mewujudkan tujuan sekolah perlu adanya kerjasama 

yang baik. Keempat perlunya kegiatan kumpul bersama antarsekolah 

setiap dua atau tiga bulan sekali dengan pengikat arisan atau koperasi 

untuk menjalin hubungan antarsekolah. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

HUBUNGAN PROFESIONALISME GURU DAN BUDAYA 

ORGANISASI SEKOLAH DENGAN KINERJA GURU SD 

DI KECAMATAN BANJARHARJO 

 

Kepada Yth. Bapak/Ibu Guru 

Sekolah Dasar (SD) Negeri Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes 

Di Tempat 

 

Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir dalam studi di Universitas 

Negeri Semarang (UNNES) untuk Program Studi Manajemen Pendidikan 

Program Pasca Sarjana, maka saat ini kami sedang menyusun Tesis dengan 

mengambil judul : ”Hubungan Profesionalisme Guru dan Budaya Organisasi 

Sekolah dengan Kinerja Guru SD di Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes”. 

Sehubungan dengan penyusunan tesis tersebut, kami memerlukan daya 

yang tujuannya semata-mata akan peneliti gunakan untuk menganalisis 

permasalahan yang peneliti ajukan dalam penelitian. Untuk keperluan itu peneliti 

mohon kesediaan Bapak dan Ibu guru kelas yang sudah menjadi PNS di 

Kecamatan Banjarharjo mengisi kuisioner/daftar pertanyaan yag telah peneliti 

sediakan/terlampir. Peneliti mengharap Bapak dan Ibu mengisi kuisioner ini 

dilakukan dengan jujur dan benar, serta peneliti menjamin jawaban yang Bapak 

dan Ibu berikan tidak berkaitan atau mempengaruhi kondite Bapak dan Ibu 

guru. 

Atas bantuan dan perkenan Bapak dan Ibu bekerjasama diucapkan banyak 

terima kasih. 

 

Peneliti 

IDENTITAS RESPONDEN 

Sekolah  : 

Alamat sekolah : 

Pendidikan terakhir : 



 

 

121

PETUNJUK : 
Lingkarilah nomor jawaban yang sesuai dengan pilihan Bapak/Ibu guru terhadap 
pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan berikut ini : 
 
I. KINERJA GURU (Y) 

Kriteria : 

a. 80% - 100%  ( Sangat Baik = 5 ) 

b. 60% - 79%  ( Baik = 4 ) 

c. 40% - 59%  ( Cukup Baik = 3 ) 

d. 20% - 39%  ( Kurang Baik = 2 ) 

e. < 20%  ( Tidak Baik = 1 ) 

 
A. Kompetensi Profesional 

1. Saya dalam mengajar harus menguasai materi atau 
bahan pembelajaran yang akan saya ajarkan. 

5  4  3  2  1 

2. Saya dalam mengajar harus mengelola proses belajar 5  4  3  2  1 
3. Saya dalam mengajar harus mengelola kelas dengan 

baik selama proses belajar mengajar berlangsung. 
5  4  3  2  1 

4.  Saya selalu mendesain dan mengelola media/ sumber 
belajar dalam proses belajar mengajar. 

5  4  3  2  1 

5.  Saya selalu mengevaluasi prestasi belajar siswa 
setelah pokok bahasan diajarkan. 

5  4  3  2  1 

 
B. Kompetensi Kepribadian 

 

6. Saya harus memiliki rasa integritas dan mantap 
dalam nmelaksanakan tugas. 

5  4  3  2  1 

7.  Saya harus peka terhadap segala bentuk 
pembaharuan pendidikan yang bersifat positif. 

5  4  3  2  1 

8.  Saya harus berpikir dengan banyak alternatif dalam 
melaksanakan tugas. 

5  4  3  2  1 

9.  Saya harus bersikap adil, jujur, dan obyektif dalam 
menghadapi dan menyelesaikan masalah. 

5  4  3  2  1 

10. Saya harus bersikap disiplin dan tegas dan tegas  
dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah. 

5  4  3  2  1 

11. Saya harus berusaha mendapatkan hasil yang 
maksimal dalam mengerjakan sesuatu. 
 

5  4  3  2  1 

12. Saya harus berpenampilan menarik dalam bertindak 
terutama di depan siswa/peserta didik. 
  

5  4  3  2  1 

13. Saya harus kreatif dalam menyiapkan materi, 
mendesain media, dan mengelola proses belajar 
mengajar. 

5  4  3  2  1 
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14.  Saya selalu tampil berwibawa di depan siswa/peserta 
didik. 

5  4  3  2  1 

 
C. Kompetensi Sosial 

 

15. Saya harus terampil dalam berkomunikasi dengan 
siswa/peserta didik. 

5  4  3  2  1 

16. Saya harus bersikap simpatik di depan siswa/peserta 
didik. 

5  4  3  2  1 

17. Saya harus menjalin kerja sama dengan komite 
sekolah. 

5  4  3  2  1 

18. Saya harus pandai bergaul dengan teman atau rekan 
kerja. 

5  4  3  2  1 

 

II. PROFESIONALISME GURU (X1)  

Kriteria : 

a. 80%-100%     ( sangat baik     = 5 ) 

b. 60%-79%       ( Baik               = 4 ) 

c. 40%-59%        ( Cukup Baik   = 3 ) 

d. 20%-39%        ( Kurang Baik = 2 ) 

e. < 20%              ( Tidak Baik    = 1 ) 

 

A. Komitmen./Konsistensi  
1. Saya harus memiliki komitmen yang tinggi 

terhadap karier. 
2. Saya harus komitmen terhadap pekerjaan saya. 
3. Saya harus komitmen terhadap setiap orang. 

5  4  3  2  1 
 

5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 

  
B. Tanggung Jawab  

4. Saya harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
saya. 

5. Saya harus bertanggung jawab terhadap karier saya 
6. Saya dalam bekerja harus berorientasi terhadap 

pelayanan pelanggan. 
7. Saya dalam bekerja selalu sesuai dengan prioritas 
8. Saya harus memiliki rasa tanggung jawab sosial 

yang tinggi dalam bertugas. 
9. Saya harus memiliki rasa tanggung jawab moral 

tinggi. 
10. Saya harus bertanggung jawab terhadap keilmuan 

yang saya emban. 

5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
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C. Keterbukaan  
11. Saya selalu berorientasi terhadap dunia luar 
12. Saya selalu terbuka terhadap ide-ide baru yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar. 

5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
 

  
D. Orientasi Terhadap Reward/Punisment  

13. Saya selalu menerima gaji atau upah setiap bulan. 
14. Saya memiliki satatus yang jelas sebagai guru 
15. Saya selalu berorintasi pada prestise 
16. Saya selalu menghargai/memiliki kode etik guru 

5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 

  
E. Kemampuan/Kreativitas  

17. Saya selalu berprilaku pamong terhadap para 
siswa/peserta didik. 

18. Saya harus dapat berkolaborasi dengan teman atau 
rekan sejawat 

19. Saya harus dapat bekerja sama dengan masyarakat 
20. Saya selalu mendiskusikan tentang strategi baru 

dalam proses belajar mengajar 
21. Saya harus mampu menyelesaikan masalah yang 

saya hadapi. 
22. Saya harus mampu mengajar dengan baik. 
23. Saya selalu menganalisis data para peserta 

didik/siswa saya. 
24. Saya harus mampu menyelesaikan masalah siswa 

atau masalah saya sendiri. 
25. Saya selalu meningkatkan strategi baru dalam 

proses belajar mengajar. 
26. Saya harus mampu mengendalikan resiko 
27. Saya harus mampu menghadapi setiap orang yang 

berbeda-beda. 
28. Saya harus mempu saling mendorong atau 

memotivasi peserta didik/siswa. 
29. Saya memiliki keahlian khusus mata pelajaran 

tertentu. 
30. Saya harus memiliki kompetensi terhadap 

pendidikan khususnya pembelajaran.  

5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
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III. BUDAYA ORGANISASI SEKOLAH (X2) 

Kriteria : 

a. 80%-100%     ( sangat baik     = 5 ) 

b. 60%-79%       ( Baik               = 4 ) 

c. 40%-59%        ( Cukup Baik   = 3 ) 

d. 20%-39%        ( Kurang Baik = 2 ) 

e. < 20%              ( Tidak Baik    = 1 ) 

 

A. Adaptasi Eksternal 

1. Saya harus memahami dan melaksanakan konsensus 
pentingnya keyakinan terhadap misi dan strategi 
sekolah. 

2. Saya harus memahami dan melaksanakan adanya 
konsensus yang jelas untuk mencapai tujuan sekolah. 

3. Saya harus mampu melaksanakan adanya konsensus 
tentang cara untuk mengevaluasi diri dalam rangka 
mencapai tujuan. 

4. Saya selalu melaksanakan adanya konsensus untuk 
memperbaiki kegagalan. 

5  4  3  2  1 
 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
 
5  4  3  2  1 

 

B. Integrasi Internal 

5. Saya selalu melaksanakan adanya pentingnya keyakinan 
akan kesatuan bahasa dalam mencapai tujuan. 

6. Saya selalu menyadari adanya konsensus mobilitas 
anggota adalam kelompok. 

7. Saya selalu menyadari adanya konsensus tentang 
kriteria kedudukan. 

8. Saya selalu melaksanakan adanya konsensus untuk 
mengembangkan rasa kesetiakawanan. 

9. Saya selalu menyadari konsensus adanya hukuman dan 
hadiah dalam melanggar aturan dan meraih prestasi. 

10. Saya selalu berusaha melaksanakan konsensus untuk 
menyelesaikan masalah yang muncul.  

5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
 
5  4  3  2  1 
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Tabel 3.1 SD Sampel 

No. Nama 
Dabin 

Nama SD Populasi Jumlah Guru 

1 Dabin 1 SD Sindangheula 1 

SD Sindangheula 2 

SD Sindangheula 3  

SD Kertasari 1 

SD Kertasari 2 

SD Bandungsari 1 

SD Bandungsari 2 

SD Bandungsari 3 

SD Penanggapan 1 

SD Penanggapan 2 

SD Penanggapan 3 

SD Penanggapan 4 

SD Blandongan 1 

SD Blandongan 2 

SD Cipajang 1 

SD Cipajang 2 

SD Cipajang 4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

5 

6 

4 

4 

3 

5 

3 

3 

4 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 Dabin 2 SD Malahayu 1 

SD Malahayu 2 

SD Malahayu 3 

SD Malahayu 4 

SD Malahayu 5 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

4 

3 

3 
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SD Malahayu 6 

SD Cikuya 1 

SD Cikuya 2 

SD Cikuya 3 

5 

5 

5 

5 

3 

3 

3 

3 

3    Dabin 3   SD Banjarharjo 1 

SD Banjarharjo 2 

SD Banjarharjo 3 

SD Banjarharjo 4 

SD Banjarharjo 5 

SD Banjarharjo 6 

SD Banjarharjo 7 

SD Banjarlor 1 

SD Banjarlor 2 

SD Tegalreja 1 

SD Tegalreja 2 

SD Tegalreja 3 

SD Parereja 1 

SD Parereja 2 

SD Parereja 3 

5 

5 

5 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

3 

4 

3 

4 

3 

3 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

3 

2 

4 Dabin 4 SD Ciawi 

SD Cibuniwangi 1 

SD Cibuniwangi 2 

SD Cimunding 1 

SD Cimunding 2 

SD Cihaur 1 

SD Cihaur 2 

5 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

3 

2 

2 

2 
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SD Cigadung 1 

SD Cigadung 2 

SD Cigadung 3 

SD Tiwulandu 1 

SD Tiwulandu 2 

4 

4 

5 

5 

3 

2 

2 

3 

3 

2 

5  

 

Dabin 5 SD Cikakak 1 

SD Cikakak 2 

SD Cikakak 3 

SD Cikakak 4 

SD Cikakak 5 

SD Pende 1 

SD Pende 2 

SD Sukareja 1 

SD Sukareja2 

SD Karangjero 

SD Karangmaja 

SD Dukuhjeruk 1 

SD Dukuhjeruk 2 

SD Dukuhjeruk 3 

SD Cibendung 1 

SD Cibendung 2 

4 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

4 

2 

2 

2 

2 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

3 

2 

Jumlah 69 310 180 

Data Kuesioner Cabang Dinas P dan K Kec. Banjarharjo 2007 
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Hasil Uji Validitas Variabel Profesionalisme Guru 
Pertanyaan r P Value / Signifikansi Status 

Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 
Pertanyaan 11 
Pertanyaan 12 
Pertanyaan 13 
Pertanyaan 14 
Pertanyaan 15 
Pertanyaan 16 
Pertanyaan 17 
Pertanyaan 18 
Pertanyaan 19 
Pertanyaan 20 
Pertanyaan 21 
Pertanyaan 22 
Pertanyaan 23 
Pertanyaan 24 
Pertanyaan 25 
Pertanyaan 26 
Pertanyaan 27 
Pertanyaan 28 
Pertanyaan 29 
Pertanyaan 30 

0,401 
0,369 
0,474 
0,407 
0,379 
0,386 
0,471 
0,392 
0,444 
0,351 
0,332 
0,301 
0,371 
0,336 
0,399 
0,292 
0,217 
0,292 
0,498 
0,310 
0,240 
0,304 
0,351 
0,323 
0,271 
0,423 
0,294 
0,481 
0,244 
0,295 

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

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

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007 
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Hasil Uji Validitas Variabel Budaya Organisasi Sekolah 
Pertanyaan r P Value / Signifikansi Status 

Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 

0,690 
0,343 
0,569 
0,542 
0,653 
0,495 
0,335 
0,634 
0,313 
0,335 

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

Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 
Valid 

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007 

 
Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja Guru 

Pertanyaan r P Value / Signifikansi Status
Pertanyaan 1 
Pertanyaan 2 
Pertanyaan 3 
Pertanyaan 4 
Pertanyaan 5 
Pertanyaan 6 
Pertanyaan 7 
Pertanyaan 8 
Pertanyaan 9 
Pertanyaan 10 
Pertanyaan 11 
Pertanyaan 12 
Pertanyaan 13 
Pertanyaan 14 
Pertanyaan 15 
Pertanyaan 16 
Pertanyaan 17 
Pertanyaan 18

0,459
0,577 
0,530 
0,565 
0,535 
0,437 
0,537 
0,460 
0,557 
0,430 
0,510 
0,320 
0,279 
0,512 
0,518 
0,624 
0,568 
0,514 

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

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

Sumber : Data Primer yang diolah, 2007 

 
Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Nilai Alpha Keputusan 
Profesionalisme 
Budaya Organisasi 
Kinerja Guru 

0,7617 
0,6649 
0,8189 

Reliabel 
Reliabel 
Reliabel 

Sumber : Data Primer yang diola 



 

 

130

 

 


