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ABSTRAK 

PENGARUH PROFESIONALISME GURU DAN PENGALAMAN 

MENGAJAR TERHADAP KINERJA GURU SMP NEGERI 2 GOMBANG 

CAWAS KLATEN TAHUN  2011/2012 

 

Darmini. A210080188. Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi. Fakultas 

Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pengaruh antara 

profesionalisme guru terhadap kinerja guru. 2) Pengaruh pengalaman mengajar 

terhadap kinerja guru. 3) Pengaruh profesionalisme guru dan pengalaman mengajar 

terhadap kinerja guru. 

 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan penarikan 

kesimpulan melalui analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

guru di  SMP Negeri 2 Gombang Cawas Klaten. Sampel diambil sebanyak adalah 50 

orang guru. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. Angket 

sebelumnya diuji cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik analisis 

data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, uji t, uji R
2
, dan 

sumbangan relatif dan efektif. 

 

Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis regresi: Y = 28,887+ 0, 

372  X1 + 0, 226 X2. Persamaan menunjukkan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh 

profesionalisme guru dan pengalaman mengajar. Kesimpulan yang diambil adalah: 1) 

” Ada pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 Gombang 

Cawas Klaten” dapat teruji. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) 

diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,919  > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,00 dengan sumbangan efektif sebesar 29,44%. 2) “ Ada pengaruh pengalaman 

mengajar terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 Gombang Cawas Klaten ” dapat 

diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 3,175 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001 dan  

sumbangan efektif sebesar 26,26%. 3) “ Ada pengaruh profesionalisme guru dan 

pengalaman mengajar terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 Gombang Cawas Klaten ” 

dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) 

diketahui bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 6,167 > 3,230 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000. 4) Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,557 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh antara profesionalisme guru dan pengalaman mengajar secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 Gombang Cawas Klaten adalah 

sebesar 55,7%, sedangkan 44,3% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti. 

 

Kata Kunci: Profesionalisme Guru, Pengalaman Mengajar, Kinerja Guru. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Sumber daya manusia merupakan aset paling penting dalam suatu organisasi 

karena merupakan sumber daya yang mengarahkan organisasi serta 

mempertahankan dan mengembangkan organisasi dalam berbagai tuntutan 

masyarakat dan zaman. Oleh karena itu, sumber daya manusia harus selalu  

diperhatikan, dijaga, dan dikembangkan.“Sumber daya manusia yang bermutu 

dalam arti sebenarnya yaitu pekerjaan yang dilaksanakan akan menghasilkan 

sesuatu yang dikehendaki”(Veithzal Rivai, 2005:3). Bermutu bukan hanya pandai 

saja tetapi juga memenuhi syarat kualitatif yang dituntut dari pekerjaan sehingga 

pekerjaan benar-benar dapat diselesaikan sesuai rencana. 

Pada sebuah lembaga pendidikan perlu adanya sumber daya manusia yang 

baik, guru merupakan salah satunya. Dengan adanya sumber daya manusia yang 

baik  maka sebuah institusi pendidikan akan berkembang secara optimal 

sebagaimana yang diharapkan. “guru adalah salah satu komponen manusiawi 

dalam proses belajar mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan 

sumber daya manusia yang potensial di bidang pembangunan“(Zainal Aqid, 

2002:233) 

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa ”guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan 

formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. 

Pengalaman mengajar merupakan salah satu faktor dalam mendukung 

pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Pengalaman mengajar yang dimiliki oleh 

seorang guru menjadi penentu pencapaian hasil belajar yang akan diraih oleh 

siswa. Pengalaman waktu yang cukup, dalam  arti memiliki oleh seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya akan mendukung pencapaian hasil belajar sebagai 
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tujuan yang akan diraih oleh sekolah. Pengalaman mengajar merupakan suatu hal 

yang menjadikan perhatian yang tidak kalah pentingnya dalam menetukan kinerja 

guru.  

Peranan guru sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim (2002) 

mengemukan dua peran utama guru dalam pembelajaran yaitu “menciptakan 

keteraturan (establishing order) dan memfasilitasi proses belajar (facilitating 

learning)”. Yang dimaksud keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait 

langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran, seperti: tata letak 

tempat duduk, disiplin peserta didik di kelas, interaksi peserta didik dengan 

sesamanya, interaksi peserta didik dengan guru, jam masuk dan keluar untuk 

setiap sesi mata pelajaran, pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan belajar, 

prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, lingkungan belajar, 

dan lain-lain. 

Ada beberapa  tantangan yang dihadapi guru dalam kinerja sebagai 

pendidik, yaitu: tantangan bidang pengelolaan kurikulum, bidang pembelajaran 

dan bidang penilaian. Dalam menghadapi tantangan ini akan sangat tergantung 

pada  profesionalisme guru, guru profesional akan dapat menyelenggarakan 

tingkat pendidikan dan mengalaman kerja. 

Kinerja guru  harus mendapat perhatian yang serius, guru adalah pencerah 

zaman. Guru seharusnya mempunyai visi masa depan, ketajaman visi mendorong 

untuk mengembangkan misinya, untuk mewujudkan misinya tersebut guru harus 

belajar terus menerus untuk menjadi guru yang profesional kinerja guru saat ini  

ditenggarai masih rendah, jika indikator yang dipakai untuk mengukurnya adalah 

prestasi belajar siswa dalam ranah kognitif. Pendidik memang sangat diperlukan 

oleh seorang guru. Jika guru tidak memiliki keterampilan yang diinginkan oleh 

sekolah, maka sulit baginya untuk melaksanakan tugasnya yaitu mengajar. Untuk 

itu penulis mengambil judul :“PENGARUH PROFESIONALISME GURU DAN 
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PENGALAMAN MENGAJAR TERHADAP KINERJA  PADA GURU SMP 

NEGERI 2 GOMBANG CAWAS KLATEN”. 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profesionalisme guru terhadap 

kinerja guru. 

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pengalaman mengajar guru terhadap 

kinerja guru. 

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh profesionalisme guru dan 

pengalaman mengajar guru terhadap kinerja guru. 

LANDASAN TEORI 

A. Kinerja Guru 

1. Pengertian Kinerja 

Menurut Prawisentono Suyadi, (1990: 2) adalah: “Hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka 

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai moral ataupun etika”.  

Dalam hal ini sebanarnya terdapat hubungan yang sangat erat antara 

kinerja perorangan dengan kinerja lembaga atau kinerja persekolahan. 

Dengan perkaitan lain bila kinerja guru  baik maka kemungkinan besar 

kinerja sekolah juga baik. Kinerja seorang guru akan baik bila dia 

mempunyai  pengalaman dan keahlian yang tinggi.  

B. Profesionalisme Guru. 

Berasal dari kata profesi dan profesional, profesi dari kata profession, 

serta profesional berasal dari kata profesional, yang mempunyai batasan 

bervariasi tergantung dari konteks yang ingin diungkapkan. Profesional 

merupakan dari kata sifat yang berarti sangat mampu melakukan suatu 
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pekerjaan. Sebagai kata benda, profesional kurang lebih berarti orang yang 

melaksanakan sebuah profesi yang menggunakan profesi seperti pencaharian. 

Menurut Sadirman Sabarini (2008:7) bahwa:“Guru profesional adalah 

guru yang mengenal dirinya, yaitu  dirinya adalah pribadi yang dipanggil 

untuk mendampingi  peserta didik untuk atau dalam mengajar. Guru dituntut 

mencari terus menerus sebagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. 

Apabila ada kegagalan peserta didik, guru dipanggil untuk menemukan 

penyebabnya dan mencari solusinya bersama peserta didik, bukan 

mendiamkannya atau malahan mengalahkannya.”  

 Pada umumnya pengalaman sangatlah penting sebagai  seorang guru 

tanpa pengalaman guru tidak akan mengalami kemajuan. Menurut Masnuru 

Muslich (2007:13) “pengalaman mengajar adalah masa kerja guru dalam 

melaksanakan tugas sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai 

dengan surat tugas dari lembaga yang berwenang”. Bukti fisik dari komponen 

ini dapat berupa surat keputusan atau surat keterangan yang sah dari lembaga 

yang berwenang. 

 Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengalaman 

merupakan salah satu faktor yang ikut mempengaruhi kinerja seseorang dalam 

melaksanakan tugas guna mencapai tujuan, sebagai seorang guru yang 

memiliki banyak pengalaman, maka kemungkinan untuk mewujudkan prestasi 

atau kinerja yang cukup baik  dan sebaliknya bila tidak cukup berpengalaman 

di dalam melaksanakan tugasnya kemungkinan besar akan mengalami 

kegagalan dalam menjalankan tugasanya.  

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kuantitatif karena memusatkan 

pada pemecahan masalah pada saat sekarang. Dengan mengumpulkan, 

menyusun, dan menganalisa data yang terkumpul. 
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B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat  

Penelitian ini dilakukan di SMP N 2 Klaten  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2012 sampai juli 2012. 

C. Populasi, Sampel, Sampling  

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru smp n 2 klaten yaitu 

sebanyak 50 orang guru. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2003:135) “Angket merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan kepada 

responden untuk di jawab”.Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode 

angket dan metode dokumentasi.  

E. Teknik Pengujian Instrumen 

Terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket dan sebelumnya angket diuji 

cobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. 

F. Uji Prasyarat Analisis 

     Uji prasyarat analisis dalam penelitian ini menggunakan uji normalitas dan 

linieritas 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, 

uji t, uji F, uji R
2
, serta sumbangan relatif dan sumbangan efektif.  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pengujian Instrumen 

1. Uji Validitas 

  Uji validitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan rumus 

korelasi pearson product moment dengan menggunakan program SPSS for 

windows versi 15 dengan menu correlation bivariate. Nilai korelasi (r) 
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dibandingkan dengan angka kritis dalam tabel korelasi. Untuk menguji 

koefisien korelasi ini digunakan level of significant = 5% jika r hitung > r tabel, 

maka pernyataan tersebut valid sehingga dapat digunakan untuk mengambil 

data penelitian. 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas angket dilakukan menggunakan rumus alpha. Hasil uji 

reliabilitas diperoleh nilai koefisien reliabilitas angket profesionalisme guru 

sebesar 0,923, angket pengalaman mengajar sebesar 0,937, dan angket kinerja 

guru sebesar 0,917. Berdasarkan nilai koefisien reliabilitas tersebut dapat 

dikatakan bahwa angket profesionalisme guru, pengalaman mengajar dan 

kinerja guru memiliki reliabilitas yang sangat tinggi. 

B. Pengujian Prasyarat Analisis 

1. Uji Normalitas 

Rangkuman Hasil Uji Normalitas Data 

Variabel 
Haga L0 

Sig. Kesimpulan 
L0 L(0, 05; 50) 

Y 

X1 

X2 

0, 075 

0, 095 

0, 076 

0, 125 

0, 125 

0, 125 

0, 200 

0, 200 

0, 200 

Normal 

Normal 

Normal 

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Lhitung masing-masing variabel lebih 

kecil dari Ltabel dan nilai signifikansi > 0,05, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa data sampel dari masing-masing variabel berdistribusi normal. 

2. Uji Liniearitas 

    Rangkuman Hasil Uji Linieritas 

Variabel 

yang diukur 

Harga F 
Sig. Kesimpulan 

Fhitung Ftabel 

X1Y 

X2Y 

1,022 

0,650 

F(0, 05; 13, 35) = 2,38 

F(0, 05;13, 35) = 2,38 

0,453 

0,795 

Linier 

Linier 

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa harga Fhitung masing-

masing variabel yang diukur lebih kecil dari Ftabel dan nilai probabilitas 
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signifikansi > 0, 05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara 

masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat berbentuk linier. 

C. Analisis Data 

1. Analisis Regresi Linier Berganda 

Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Ganda 

Variabel Koefisien 

Regresi 

thitung Sig. 

Konstanta 

Profesionalisme Guru 

Pengalaman Mengajar 

28,887 

0, 372 

0, 226 

4,960 

3,919 

3,175 

0, 000 

0, 000 

0, 000 

Rhitung 

R
2 

0, 599 

0, 557 

 

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas diperoleh persamaan regresi linier ganda 

sebagai berikut: 

Y = 28,887+ 0, 372  X1 + 0, 226 X2 

Adapun Interpretasi dari persamaan regresi linier ganda tersebut adalah: 

a. Konstanta (a)  bernilai positif sebesar 28,887. 

Artinya jika tidak ada profesionalisme guru dan pengalaman mengajar atau 

bernilai nol maka kinerja guru adalah sebesar 28,887. 

b. Koefisien regresi variabel profesionalisme guru(b1) benilai positif sebesar 

0, 372. Artinya setiap penambahan 1 poin profesionalisme guru maka akan 

menambah kinerja guru sebesar 0, 372 dengan asumsi variabel lain tetap. 

c. Koefisien regresi variabel pengalaman mengajar(b2)bernilai positif sebesar    

0, 226. Artinya setiap penambahan 1 poin pengalaman mengajar maka 

akan menambah kinerja guru sebesar 0, 226 dengan asumsi variabel lain 

tetap. 

2. Uji t 

a. Pengujian pertama. 

Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung  > ttabel yaitu 3,919 > 2,021 dengan nilai probabilitas signifikansi < 0, 
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05, yaitu 0,000. Hal ini berarti ada pengaruh antara profesionalisme guru 

terhadap kinerja guru. 

b. Pengujian kedua 

 Berdasarkan analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa 

thitung > ttabel, yaitu 3,175 > 2,021 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,001, 

hal ini beraerti ada pengaruh pengalaman mengajar terhadap kinerja guru. 

3. Uji F 

 Berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui 

bahwa Fhitung > Ftabel, yaitu 6,167 > 3,23  dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 

0,000. Hal ini berarti ada pengaruh profesionalisme guru dan pengalaman 

mengajar terhadap kinerja guru. 

4. Koefisien Determinasi 

 Berdasarkan analisis data menggunakan alat bantu program SPSS 15.0 

diperoleh nilai kofisien determinasi (R
2
) sebesar 0,557. Arti dari koefisien ini 

adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi variabel 

profesionalisme guru dan pengalaman mengajar secara bersama-sama 

terhadap kinerja guru adalah sebesar 55,7%, sedangkan sisanya dipengaruhi 

oleh variabel lain. 

KESIMPULAN 

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. ”Ada pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 

Gombang Klaten” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 

ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,919  > 2,021 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,00 dengan sumbangan efektif sebesar 29,44%. 

2. “Ada pengaruh pengalaman mengajar terhadap kinerja guru SMP Negeri 2 

Gombang Klaten ” dapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis regresi linier 
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ganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 3,175 > 2,021 dan nilai 

signifikansi < 0,05, yaitu 0,001  dengan sumbangan efektif sebesar 26,26%. 

3. “Ada pengaruh profesionalisme guru dan pengalaman mengajar terhadap 

kinerja guru SMP Negeri 2 Gombang Klaten ” dapat diterima. Hal ini 

berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 

Fhitung > Ftabel, yaitu 6,167 > 3,230 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 

Hasil uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,557 menunjukkan bahwa 

besarnya pengaruh antara profesionalisme guru dan pengalaman mengajar secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru adalah sebesar 55,7%, sedangkan 44,3% 

sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Bagi orang tua 

Orang tua siswa hendaknya selalu memberikan bimbinga, arahan, 

motivasi kepada anak sebagai bekal  untuk terjun kelingkungan masyarakat. 

2. Bagi guru dan sekolah 

Guru sebaiknya memotivasi siswa untuk bersungguh-sungguh dalam 

mengerjakan tugas-tugas sekolah, dengan meningkatkan pengawasan yang 

ketat. 

3. Bagi peneliti yang akan datang 

Penelitian ini dapat dijadian sebagai acuan bagi peneliti lain yang akan   

melakukan penelitian yang sejenis, sehingga hasil penelitian dapat lebih 

lengkap dan akurat dibanding penelitian ini. 
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