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ABSTRAK 
 

PEGARUH PROFESIONALITAS GURU DAN IKLIM ORGANISASI 
TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 BATURETNO WONOGIRI 

Khusnul Khotimah. A.210 080 078. Jurusan pendidikan Ekonomi 
Akuntansi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2012 

Tujuan penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui pengaruh 
Profesionalitas guru terhadap Kinerja guru, (2) Untuk mengetahui pengaruh Iklim 
organisasi terhadap Kinerja guru; (3) Untuk mengetahui pengaruh Profesionalitas 
guru dan Iklim organisasi terhadap Kinerja guru. Penelitian ini merupakan jenis 
penelitian korelasional yang penarikan kesimpulannya berdasarkan dari hubungan 
antar variabel satu dengan variabel yang lain dengan cara mengumpulkan data-
data yang berhubungan dengan Kinerja guru karena adanya pengaruh 
Profesionalitas guru dan Iklim organisasi. Penelitian ini mengambil lokasi di 
SMA Negeri 1 Baturetno Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah guru 
SMA Negeri 1 Baturetno Wonogiri yang berjumlah 67 orang , sedangkan yang 
dijadikan sampel sebesar 59 orang. Tehnik pengambilan sampel mengunakan 
simpel random sampling dengan mengunakan angket. Tehnik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan Y = 2,967 + 0,710.  + 
0,232.  persamaan menunjukkan bahwa Profesionalitas guru memiliki 
pengaruh yang lebih besar daripada Iklim organisasi. Hasil analisis dalam 
penelitian ini adalah : (1) Profesionalitas guru  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja guru dengan nilai thitung > ttabel = 10,214 > 2,000 atau P < 0,05 
pada taraf signifikansi 5%. (2) Iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap Kinerja guru dengan nilai thitung > ttabel = 3,654 > 2,000 atau P < 0,05 
pada taraf signifikasi 5%. (3) Profesionalitas guru dan Iklim organisasi 
berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kinerja guru dengan nilai Fhitung> 
Ftabel = 61,120 > 3,162 atau P < 0,05 dengan taraf signifikansi 5%. Variabel 
Profesionalitas guru memberikan Sumbangan Efektif 59,9% dan Sumbangan 
Relatif sebesar 87,3% terhadap Kinerja guru. Iklim organisasi memberikan 
Sumbangan Efektif sebesar 8,7% dan Sumbangan Relatif sebesar 12,7% terhadap 
Kinerja guru. 
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A. Pendahuluan 

Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan sangat ditentukan 

kesiapan guru dalam mempersiapkan peserta didiknya melalui kegiatan 

belajar mengajar. Namun demikian posisi strategis guru untuk meningkatkan 

mutu hasil pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan profesional guru 

dan mutu kinerjanya. Berhubung posisinya yang sentral dalam 

penyelenggaraan sistem persekolahan umumnya dan khususnya kaitannya 

dengan tugas guru, menurut UU RI Sisdiknas (2003:13) yaitu “Tenaga 

kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, 

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses 

pendidikan pada satuan pendidikan”. Dari hari ke hari permasalahan-

permasalahan yang dikemukakan tersebut memang berkaitan dengan kinerja 

guru. 

Kemampuan melaksanakan tugas atau kinerja (performance) 

adalah sesuatu hal yang dapat meningkatkan fungsi motivasi secara terus 

menerus. Dengan demikian, kinerja guru adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh seorang guru dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab guru diberikan kepadanya. Kinerja guru selalu 

menjadi pusat perhatian, karena guru merupakan faktor penentu dalam 

meningkatkan prestasi belajar dan berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Guru pada prinsipnya memiliki potensi yang cukup tinggi untuk 

berkreasi guna meningkatkan kinerjanya. 

Terbentuknya iklim yang kondusif pada tempat kerja dapat menjadi 

faktor penunjang bagi peningkatan kinerja sebab kenyamanan dalam bekerja 

membuat guru berpikir dengan tenang dan terkonsentrasi hanya pada tugas 

yang sedang dilaksanakan. Iklim sebagai pengaruh subyektif yang dapat 

dirasakan dari sistem formal, gaya informal pemimpin dan faktor-faktor 

lingkungan lainnya, yang menyangkut sikap/keyakinan dan kemampuan 

memotivasi orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut. 
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Selain iklim organisasi, hal lain yang dapat mempengaruhi kinerja 

guru adalah profesionalitas guru. Jabatan guru dapat dikatakan sebuah profesi 

karena menjadi seorang guru dituntut suatu keahlian tertentu (mengajar, 

mengelola kelas, merancang pengajaran) dan dari pekerjaan ini seseorang 

dapat memiliki nafkah bagi kehidupan selanjutnya. Setiap individu yang 

diberi tugas atau kepercayaan untuk bekerja pada suatu organisasi tertentu, 

diharapkan mampu menunjukkan kinerja yang memuaskan dan memberikan 

kontribusi yang maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi tersebut. 

Dalam melaksanakan tugasnya guru dituntut dan diharapkan untuk 

mempunyai kinerja yang tinggi, yaitu dapat memberi dampak besar terhadap 

perubahan kultur di sekolah menjadi lebih baik, kinerja guru dalam mengajar 

di kelas, dan peningkatan kemampuan siswa. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi dilapangan mencerminkan 

keadaan guru yang tidak sesuai dengan harapan seperti adanya guru yang 

bekerja sambilan baik yang sesuai dengan profesinya maupun diluar profesi 

mereka, terkadang ada sebagian guru yang secara totalitas lebih menekuni 

kegiatan sambilan dari pada kegiatan utamanya sebagai guru di sekolah. 

Kenyataan ini sangat memprihatinkan dan mengundang berbagai pertanyaan 

tentang konsistensi guru terhadap profesinya. Menteri Pendidikan Nasional 

meminta profesionalitas guru terus ditingkatkan agar kualitas pendidikan juga 

menjadi lebih baik lagi. (http://www.migemahdua.sch.id/2011/11/tingkatkan-

profesionalitas-guru.html). 

Kontroversi antara kondisi ideal yang harus dijalani guru sesuai 

harapan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 

2003 dengan kenyataan yang terjadi dilapangan merupakan suatu hal yang 

sangat perlu dan patut untuk dicermati secara mendalam tentang faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja guru sehingga faktor tersebut bukan menjadi 

hambatan bagi peningkatan kinerja guru melainkan mampu meningkatkan 

dan mendorong kinerja guru kearah yang lebih baik sebab kinerja sebagai 

suatu sikap dan perilaku dapat ditingkatkan dari waktu ke waktu. 
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Tidak ada permasalahan dalam aspek kehidupan yang lebih banyak 

memperoleh perhatian dari kalangan masyarakat luas dari pada pendidikan, 

khususnya yang diselenggarakan melalui sistem persekolahan. Sebagian 

permasalahan yang timbul adalah mutu pendidikan yang dianggap kurang 

memuaskan dan keluaran yang tidak tertampung oleh pasaran kerja. 

Permasalahan yang timbul tersebut pada akhirnya, dalam mencari 

pemecahannya, tidak jarang tudingan ditujukan kepada guru, yang dinyatakan 

kurang memiliki dedikasi dalam kerjaannya. Kinerja guru merupakan salah 

satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Menurut Supadi 

dalam Hidayati (2008:10), banyak penyebab yang menjadi guru tidak 

menghasilkan kinerja yang optimal. Adapun penyebabnya adalah sebagai 

berikut: 

1) Guru tidak memahami kinerja yang diharapkan pimpinan. 
2) Guru tidak memahami peran yang disandangnya. 
3) Guru tidak mempunyai skill yang diperlukan untuk 

menghasilkan kinerja yang ditargetkan. 
4) Guru tidak memiliki semangat untuk memfokuskan dan 

mendorong aktivitasnya dalam menghasilkan kinerja. 
 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengangkat masalah 

Kinerja Guru dalam judul “PENGARUH PROFESIONALITAS GURU DAN 

IKLIM ORGANISASI TERHADAP KINERJA GURU DI SMA NEGERI 1 

BATURETNO WONOGIRI”. 

 

B. Tujuan Penelitian : 

Penerapan tujuan sangat penting karena tujuan dapat dijadikan 

tolak ukur keberhasilan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui pengaruh profesionalitas guru terhadap kinerja guru. 

2. Untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja guru. 

3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalitas guru dan iklim organisasi 

terhadap kinerja guru. 
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C. Landasan Teori 

1. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

Menurut Robert L. Mathis dan H. Jackson dalam Novita 

Sari (2004:35-36) “Kinerja guru adalah yang mempengaruhi 

seberapa banyak mereka memberikan kontribusi kepada organisasi”. 

Berdasar pendapat tersebut maka perbaikan kinerja baik untuk 

individu maupun kelompok menjadi pusat perhatian dalam upaya 

meningkatkan kinerja organisasi sekolah. 

Sulistyorini dalam Muhlisin (2008:28), menyatakan 
bahwa: 

”Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang atau 
kelompok orang dalammelaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya serta kemampuan untuk mencapai tujuan   dan 
standar yang telah ditetapkan”. 
 
Jadi dengan demikian kinerja (performance) adalah suatu 

hasil yang telah dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan sekolah 

yang dilaksanakan secara legal, tidak melanggar hukum serta sesuai 

dengan moral dan tanggung jawab yang dibebankan guru. Kinerja 

merupakan alat yang dibutuhkan oleh organisasi sekolah untuk 

mencapai sukses. Peningkatan kinerja guru secara perorangan akan 

mendorong kinerja sumber daya manusia secara keseluruhan, yang 

direfleksikan dalam kenaikan produktifitas dalam proses belajar 

mengajar. 

b. Penilaian Terhadap Kinerja Guru 

Penilaian kinerja disebut juga sebagai penilaian guru, 

evaluasi guru, tinjauan kinerja, evaluasi kinerja, dan penilaian hasil 

pedoman. Penilaian kinerja menurut Armstrong dalam Rosidah 

(2001:13) adalah sebagai berikut : 

1) Ukuran dihubungkan dengan hasil. 
2) Hasil harus dapat dikontrol oleh pemilik pekerjaan. 
3) Ukuran objektif dan observable. 
4) Data harus dapat diukur. 
5) Ukuran dapat digunakan dimanapun. 
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c. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Guru 

Menurut Gibson, et al dalam Novita Sari (2001:39), ada 

tiga perangkat variabel yang mempengaruhi perilaku dan prestasi 

kerja atau kinerja, yaitu:  

1) Variabel individual merupakan kemampuan dan 
keterampilan dari setiap individu dalam bekerja. 
Variabel individual terdiri dari: 
a) Kemampuan dan keterampilan: mental dan fisik 
b) Latar belakang: keluarga, tingkat sosial, penggajian 
c) Demografis: umur, asal-usul, jenis kelamin. 

2) Variabel organisasional merupakan kemampuan yang 
dilihat dari segi organisasi. Variabel organisasional 
terdiri dari: 
a) Sumber daya 
b) Kepemimpinan 
c) Imbalan 
d) Struktur 
e) Desain pekerjaan. 

3) Variabel psikologis merupakan kemampuan yang 
berasal dari kejiwaan individu guru. Variabel 
psikologis terdiri dari: 
a) Persepsi 
b) Sikap 
c) Kepribadian 
d) Belajar 
e) Motivasi 

 
d. Indikator Kinerja Guru 

Indikator kinerja guru antara lain: 

1) Kemampuan membuat perencanaan dan persiapan 

mengajar, antara lain: 

a) Mampu membuat program semester. 

b) Mampu membuat Rencana Proses Pembelajaran (RPP). 

c) Mampu merencanakan tujuan pembelajaran. 

2) Penguasaan metode dan strategi mengajar, antara lain: 

a) Mampu mendiagnosa kesulitan siswa. 

b) Mampu menyesuaikan metode mengajar berdasarkan 

jumlah siswa. 
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c) Mampu menyesuaikan strategi mengajar dengan materi 

yang diajarkan. 

3) Pemberian tugas-tugas kepada siswa, antara lain: 

a) Membuat tugas individu maupun kelompok. 

b) Memberikan tugas yang dapat menarik minat siswa 

dalam belajar. 

4) Kemampuan mengelola kelas, antara lain: 

a) Membuat kegiatan belajar mengajar berjalan efektif. 

b) Membuat soal tanya jawab selama Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) berlangsung. 

5) Kemampuan melakukan penilaian dan evaluasi, antara lain: 

a) Mampu membuat penilaian terhadap siswa dengan cara 

tes lisan, tertulis dan sikap sehari-hari. 

b) Mampu memperbaiki hasil belajar dengan cara remidial. 

 
2. Iklim Organisasi 

a. Pengertian Iklim Organisasi 

Iklim tidak dapat disentuh namun dia ada seperti udara 

dalam ruangan berputar dan berpengaruh terhadap kejadian disuatu 

organisasi. ”Iklim organisasi merupakan lingkungan internal yang 

mewakili faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan kultur 

dan lingkungan sosial dimana aktivitas-aktivitas pencapaian tujuan 

berlangsung”. (Steers dalam Kusnan, 2006:26).  

Iklim ditentukan oleh seberapa baik anggota diarahkan, 

dibangun dan dihargai oleh organisasi. Menurut Hijrah Saputra 

(2006): 

”Iklim organisasi merupakan keadaan mengenai 
karakteristik yang terjadi di lingkungan kerja yang 
dianggap mempengaruhi perilaku orang-orang yang 
berada dalam lingkungan organisasi tersebut. oleh karena 
itu, iklim organisasi dapat dikatakan sebagai lingkup 
organisasi”. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa 

iklim organisasi adalah suasana tempat kerja yang dirasakan atau 

dialami oleh pegawai saat bekerja bersama dalam sebuah kelompok 

atau organisasi tertentu. Iklim organisasi itu merupakan suatu 

kepribadian dari suatu organisasi, oleh karena itu iklim organisasi 

tidak dapat dilihat secara nyata atau nampak mata, akan tetapi iklim 

organisasi itu ada dan dapat dirasakan oleh setiap anggota organisasi 

yang bekerja di dalamnya. 

b. Faktor-faktor Penentu Iklim Organisasi Sekolah 

Menurut Owens dalam Muhlisin (2008:28) bahwa faktor-

faktor penentu iklim organisasi sekolah terdiri dari: 

1) Ekologi yaitu lingkungan fisik seperti gedung, bangku, 
kursi, alat elektronik, dan lain-lain 

2) Milieu yakni hubungan sosial 
3) Sistem sosial yakni ketatausahaan, pengorganisasian, 

pengambilan keputusan, dan pola komunikasi 
4) Budaya yakni nilai-nilai, kepercayaan, norma, dan cara 

berpikir orang-orang dalam organisasi 
 

c. Dimensi Iklim Organisasi Sekolah 

Toulson dan Smith (1994:457) menerangkan dalam 

jurnalnya bahwa konsep iklim organisasi pertama kali dikemukakan 

oleh Litwin dan Stringer pada tahun 1968. Iklim organisasi oleh 

Litwin dan Stringer, dijabarkan atau diukur melalui lima dimensi, 

yaitu: 

1) Tanggung Jawab(Responsibility) 
2)  Identitas(identity) 
3) Kehangatan(warmth) 
4) Dukungan(support) 
5) Konflik(conflict) 

 
d. Indikator Iklim Organisasi 

Indikator dari iklim organisasi berdasarkan lingkup kerja 

guru dengan tugas utama sebagai pengajar, yaitu: 

1) Komunikasi, ke atas dan ke bawah 

2) Standart kinerja yang dinamis 
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3) Gaya manajemen yang mendukung guru 

4) Kadar kepercayaan antar anggota organisasi 

5) Keterlibatan dan keikutsertaan guru dalam melaksanakan setiap 

kegiatan dalam organisasi 

3. Profesionalitas Guru 

a. Pengertian Profesionalitas Guru 

Kata profesi berasal dari bahasa Yunani “pbropbaino” 

yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin 

disebut “professio” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan 

publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu 

jabatan publik. Dalam arti lain profesional menggambarkan seorang 

yang selalu berpikir, berpendirian, bersikap, bekerja dengan 

sungguh-sungguh, disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi 

untuk pekerjaannya. Sanusi et.a (1992:91) menjelaskan bahwa 

“profesionalitas mengacu kepada sikap para anggota profesi terhadap 

profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka 

miliki dalam rangka melakukan pekerjaannya”. 

Menurut Moh Uzer Usman, “Guru profesional adalah 

orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang 

keguruan sehingga dia mampu melakukan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan kemampuan maksimal”. Dari semua pendapat 

di atas dapat disimpulkan bahwa Profesionalitas guru adalah seorang 

guru yang ahli dalam bidang keilmuan yang dikuasainya, dituntut 

bukan hanya sekedar mampu mentransfer keilmuan ke dalam diri 

anak didik, tetapi juga mampu mengembangkan potensi yang ada 

dalam diri poserta didik. 

b. Kriteria Guru Profesional 

Guru sebagai suatu jabatan profesional yang ikut 

membentuk pribadi manusia dalam proses pertumbuhannya yang 

sangat penting itu, merupakan bidang pekerjaan khusus yang 
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dilaksanakan berdasarkan 9 (sembilan) prinsip berdasarkan UU 

No.14 2007 Pasal 7 ayat 1 sebagai berikut: 

1) Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. 
2) Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. 
3) Memiliki kualifikasi akademis dan latar belakang 

sesuai dengan bidang tungasnya. 
4) Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan 

bidang tugasnya. 
5) Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan. 
6) Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai 

dengan prestasi kerja. 
7) Memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

keprofesionalan tugas secara berkelanjutan dengan 
belajar sepanjang hayat. 

8) Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 
melaksanakan tugas keprofesionalan. 

9) Memiliki organisasi profesi yang mempunyai 
kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 
tugas keprofesionalan guru. 

 
c. Kode Etik Profesi Keguruan 

Kode etik keprofesian pada hakikatnya merupakan suatu 

sistem peraturan atau perangkat prinsip-prinsip keperilakuan yang 

telah diterima oleh kelompok orang-orang yang tergabung dalam 

himpunan organisasi keprofesian itu. Menurut AD/ART PGRI 

(1994) guru Indonesia terpanggil untuk menunaikan karyanya 

dengan memedomi dasar-dasar sebagai berikut: 

1) Guru berbakti membimbing peserta didik untuk 
membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang 
berjiwa pancasila. 

2) Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran 
profesional. 

3) Guru berusaha memperolaeh informasi tentang 
peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan 
dan pembinaan. 

4) Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya 
yang menunjang berhasilnya prses belajar mengajar. 

5) Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua 
murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina 
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peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap 
pendidikan. 

6) Guru secara pribadi dan bersama-sama 
mengembangkan dan meningkatkan mutu dan 
martabat profesinya. 

7) Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat 
kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial. 

8) Guru secara bersama-sama memelihara dan 
meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana 
perjuangan dan pengabdian. 

9) Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah 
dalam bidang pendidikan. 
 

d. Indikator Profesionalitas Guru 

Indikator-indikator dari profesionalitas guru adalah: 

1) Guru mampu membuat materi ajar sesuai dengan kurikulum 

sekolah. 

2) Guru dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama 

pendidik, tenaga kependidikan, orangtua atau wali peserta didik. 

3) Guru mampu melaksanakan evaluasi pembelajaran. 

4) Guru bisa menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. 

5) Guru mampu menerapankan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 
D. Metode Penelitian  

Menurut Sumadi Suryabrata (1994:16) berbagai macam penelitian 

dapat digolongkan menjadi sembilan macam kategori: 

1. Penelitian Historis 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:16-19), bertujuan untuk 
membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan 
obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, 
memverifikasikan, serta mensistesiskan bukti-bukti untuk 
menegakkan fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. 

2. Penelitian Deskriptif 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:19-21), penelitian ini 
betujuan untuk membuat pencandraan secara sistematik, 
faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat 
populasi atau daerah tertentu. 
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3. Penelitian Perkembangan 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:21-23), desain ini 
merupakan perluasan dari desain deskriptif dan dapat 
dibedakan menjadi penelitian cross-sectional dan 
longitudinal.Variabel pada penelitian cross-sectional diukur 
satu kali pada waktu yang bersamaan.Variabel pada penelitian 
longitudinal diukur beberapa kali pada waktu yang berbeda-
beda dan dalam rentang waktu yang relatif lama. 

4. Penelitian Kasus dan Lapangan 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:23-26), bertujuan untuk 
mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 
sekarang, dan interaksi lingkungan sesuatu unit sosial : 
individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. 

5. Penelitian Korelasional 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:26-28) untuk mendeteksi 
sejauh mana variasi-variasi pada suatu faktor yang berkaitan 
dengan variasi-variasi pada satu atau lebih faktor lain 
berdasarkan pada koefisien korelasi. 

6. Penelitian Kausal-Komparatif 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:28-32) bertujuan untuk 
menyelidiki kemungkinan sebab-akibat dengan cara, 
berdasarkan atas pengamatan terhadap akibat yang ada 
mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab 
melalui data tertentu. 

7. Penelitian Eksperimental-Sungguhan 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:32-36) bertujuan untuk 
menyelidiki kemungkinan hubungan sebab-akibat dengan 
desain dimana secara nyata ada kelompok perlakuan dan 
kelompok kontrol dan membandingkan hasil perlakuan dengan 
kontrol yang tidak dikenai kondisi perlakuan. 

8. Penelitian Eksperimental-Semu 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:36-38) bertujuan untuk 
memperoleh informasi yang merupakan perkiraan yang 
sebenarnya dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk 
mengontrol dan memanipulasi semua variabel yang relevan. 

9. Penelitian Tindakan 
Menurut Sumadi Suryabrata (1994:38-39) bertujuan untuk 
mengembangkan keterampilam-keterampilan baru atau cata 
pendekatan baru dan untuk memecahkan masalah dengan 
penerapan langsung didunia kerja atau dunia aktual yang lain. 

 
Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini 

merupakan penelitian Korelasional yang artinya mendeteksi sejauh mana 

penelitian ini menjelaskan kedudukan variabel yang diteliti serta hubungan 

variabel satu dengan variabel yang lain dengan cara mengumpulkan data-data 
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yang berhubungan dengan kinerja guru karena adanya pengaruh 

profesionalitas guru dan iklim organisasi. 

 

E. Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan mengunakan uji t 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari Profesionalitas guru terhadap 

kinerja guru. Hal ini terbukti dari nilai dari nilai thitung = 10,214 > 2,000 atau P 

< 0,05 pada taraf signifikansi 5 %. Artinya tinggi rendahnya kinerja guru 

dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya Profesionalitas guru. Semakin baik 

Profesionalitas guru semakin baik pula kinerja guru. 

Menurut Sagala (2009:1) mengemukakan definisi profesional 

adalah “Ahli dengan pengetahuan yang dimiliki dalam melayani 

pekerjaaannya”. Sedangkan menurut Djojonegoro dalam Sagala (2009:41) 

menyatakan “Profesional dalam suatu pekerjaan ditentukan oleh 3 (tiga) 

faktor penting yaitu: 1) memiliki keahlian khusus, 2) memiliki keterampilan, 

dan 3) memperoleh penghasilan yang memadai”. Guru yang profesional akan 

selalu mengembangkan dirinya terhadap pengetahuan dan mendalami 

keahliannya, selain itu juga harus rajin membaca literatur-literatur. Sebagai 

guru profesional harus memiliki syarat, pengalaman, dan pengetahuan yang 

luas. Tugas seorang guru dalam dunia pendidikan tidak hanya menyampaikan 

materi saja, tetapi dituntut untuk lebih profesional dan cukup berpengalaman 

dalam mengajar maka kinerjanya akan tinggi. Pengaruh profesionalitas 

seorang guru dan iklim organisasi akan mendorong kinerja menjadi lebih 

baik. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan mengunakan uji t 

menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari iklim organisasi terhadap 

kinerja guru. Hal ini terbukti dari nilai dari nilai thitung = 3,654 > 2,000 atau P 

< 0.05 pada taraf signifikansi 5 %. Artinya tinggi rendahnya kinerja guru 

dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya iklim organisasi. Semakin baik iklim 

organisasi semakin baik pula kinerja guru. 
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Menurut pendapat Ahmad Hudiyamin (2006) yang menyatakan 

bahwa “Iklim organisasi merupaka karakteristik organisasi secara 

keseluruhan dan berhubungan dengan perasaan anggota yang bersangkutan”.  

Iklim sebagai pengaruh subyektif yang dapat dirasakan dari sistem formal, 

gaya informal pemimpin dan faktor-faktor lingkungan penting lainnya, yang 

menyangkut sikap/keyakinan dan kemampuan memotivasi orang-orang yang 

bekerja pada organisasi tersebut. Sedangkan menurut Henry A Marray dan 

Kurt Lewin (dalam Sutaryadi, 1990) mengatakan bahwa “Iklim kerja adalah 

seperangkat karakteristik yang membedakan antara individu satu dengan 

individu lainnya yang dapat mempangaruhi perilaku individu itu sendiri”. 

Iklim organisasi merupakan hal yang sangat perlu menjadi perhatian seorang 

pemimpin organisasi, karena faktor tersebut dapat mempengaruhi 

keefektivitasan kinerja karyawannya. Iklim organisasi tidak hanya 

menyangkut aspek sosial saja tetapi juga aspek fisik dalam organisasi. Iklim 

organisasi juga berkenaan dengan persepsi anggota organisasi, baik secara 

indivudual maupun kelompok, tentang sifat-sifat dan karakteristik organisasi 

yang mencerminkan norma serta keyakinan dalam organisasi sehingga 

terbentuklah iklim organisasi, seperti: 1) kemauan bekerja keras, 2) kerjasama 

antara pemimpin dan karyawan, 3) penegakan peraturan bagi semua anggota 

organisasi. 

 

F. Simpulan  

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada 

bab sebelumnya dan mengacu pada pembatasan masalah maka dapat 

disimpulkan beberapa hal berikut : 

1. Profesionalitas Guru berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Guru. Hal ini terbukti dari nilai thitung sebesar 10,214 > 2,000 atau P < 0.05. 

Jadi semakin ditingkatkan Profesionalitas guru maka akan meningkat pula 

kinerja guru.  
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2. Iklim Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Guru. Hal ini terbukti dari nilai  thitung sebesar 3,654 > 2,000 atau P < 0.05. 

Jadi semakin ditingkatkan iklim organisasi maka akan meningkat pula 

kinerja guru 

3. Profesionalitas Guru dan Iklim Organisai secara simultan berpengaruh 

terhadap Kinerja Guru. Hal ini terbukti dari hasil uji F diketahui bahwa 

 >  (61,120 > 3,162) atau P < 0.05, maka  ditolak berarti 

terdapat pengaruh yang signifikan dari Profesionalitas guru dan iklim 

organisasi terhadap kinerja guru,  Jadi baik buruknya kinerja guru 

tergantung dari baik tidaknya profesionalitas guru dan iklim organisasi 

 

G. Saran 

1. Bagi Guru 

Diharapkan guru agar lebih meningkatkan dan mempertahankan 

kinerja dalam organisasi sekolah maupun proses belajar mengajar. Karena 

dimasa yang akan datang guru mampu memacu diri untuk meningkatkan 

hasil belajar yang diperoleh siswa hingga menunjukkan optimal. 

2. Bagi Kepala Sekolah 

Kepala sekolah hendaknya dapat mempertahankan perannya 

sebagai pemimpin dalam peningkatan kinerja guru yang mendukung 

pelaksanaan proses belajar mengajar untuk meningkatkan mutu hasil 

belajar siswa. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya mengadakan 

penelitian dengan populasi yang lebih diperluas dan menambah variabel 

lain, karena masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja guru.
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