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ABSTRAK 

 

Dewi Noer Cahyani/ A 210 100 160.PROFESIONALISME GURU DITINJAU 

DARI MOTIVASI KERJA DAN PENGALAMAN MENGAJAR GURU PADA 

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI KECAMATAN 

MOJOLABAN TAHUN 2014/2015. Skripsi.Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.Maret, 2015. 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Besarnya pengaruh motivasi kerja 

terhadap profesionalisme guru pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 

2014/2015, 2) Besarnya pengaruh pengalaman mengajar terhadap profesionalisme 

guru pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015, 3) Besarnya 

pengaruh motivasi kerja dan pengalaman mengajar terhadap profesionlisme guru 

pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015 . Penelitian ini termasuk 

penelitian kuantitatif asosiatif yang kesimpulannya diperoleh berdasarkan pada 

hasil analisis statistik. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SMP 

Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015 yang berjumlah 126 guru dengan 

sampel 92 guru yang diambil dengan teknik proposional random sampling. Teknik 

pengumpulan data menggunakan angket yang telah diuji cobakan dengan uji 

validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linear berganda, uji t, uji F, sumbangan relatif dan sumbangan efektif. Hasil 

analisis regresi diperoleh persamaan regresi: Y = 34,292+ 0,527X1 + 0,450X2, 

artinya profesionalisme guru dipengaruhi oleh motivasi kerja dan pengalaman 

mengajar guru. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: 

(1) motivasi kerja berpengaruh  signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini 

terbukti dari analisis regresi yang memperoleh nilai hitungt >
tabelt  yaitu 4,761>1,987 

dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. (2) pengalaman mengajar guru berpengaruh 

signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini terbukti dari analisis regresi yang 

memperoleh nilai hitungt >
tabelt  yaitu 3,575>1,987 dengan nilai signifikansi 

0,001<0,05. (3) motivasi kerja dan pengalaman mengajar secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap profesionalisme guru. Hal ini terbukti dari analisis 

regresi yang memperoleh nilai hitungF >
tabelF  yaitu 21,189>3,099 dengan nilai 

signifikansi 0,000<0,05. (4) Variabel motivasi kerja memberikan sumbangan efektif 

sebesar 20,0%. Variabel pengalaman mengajar memberikan sumbangan efektif 

sebesar 12,3%, sehingga total sumbangan efektif keduanya sebesar 32,3%, 

sedangkan 67,7% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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Pendahuluan 

Pendidikan dunia semakin memiliki peradaban dan budaya yang maju. 

Kemajuan suatu bangsa di dunia dipengaruhi oleh kualitas sistem pendidikan yang 

dijalankan oleh bangsa tersebut. Oleh karena itu dunia pendidikan dituntut mampu 

menciptakan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berprestasi. Masalah besar 

yang dihadapi oleh dunia pendidikan di Indonesia adalah mutu, biaya, dan kualitas 

dan kualitas pendidikan dinilai rendah. Dampak dari rendahnya kualitas pendidikan 

tersebut yakni rendahnya mutu sumberdaya manusia yakni rendahnya produktivitas 

dan rendahnya daya saing. 

Sejalan dengan itu, Hasibuan (2003:144) menyatakan bahwa “Sumberdaya 

manusia menjadi unsur pertama dan utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan”. 

Namun walaupun berbagai upaya seperti peningkatan alat-alat yang canggih belum 

bisa meningkatkan sumberdaya manusia, karena tidak adanya peran aktif menjadikan 

sumberdaya manusia tidak akan mempunyai arti apa-apa. 

Setiap negara membutuhkan sumberdaya manusia yang berkualitas karena 

sumberdaya manusia yang berkualitas berdampak positif terhadap perkembangan 

pembangunan suatu bidang dalam berbagai bidang. Karena dengan pendidikan yang 

berkualitas akan tercipta sumber daya manusia yang berkualitas pula, yang pada 

akhirnya akan mendukung terwujudnya target pendidikan nasional.  

Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 menyatakan bahwa:  

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabab dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis dan bertanggung jawab”. 

 

Guru yang profesional menurut Buchari (2009:33) “Guru yang mampu 

menunjukkan perfomasi mengajar yang tinggi dalam tugasnya, dan berinteraksi 

dengan baik dengan anak didik, dan masyarakat luar sekolah”. Kedudukan guru 

sebagai tenaga profesional tersebut berfungsi untuk meningkatkan martabat bangsa 
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dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional. 

Profesionalisme guru merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas 

suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang 

berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Sementara 

itu, guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran. Dengan kata lain, 

maka dapat disimpulkan bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang 

memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia 

mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. 

Untuk mengejar perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan, maka 

sebaiknya profesionalisme guru ditingkatkan diantaranya peningkatkan pendidikan 

guru. Pengalaman kerja merupakan salah satu faktor yang mendukung pelaksanaan 

kegiatan belajar mengajar. Pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang guru 

menjadi penentu hasil belajar yang akan diraih oleh sisiwa. Pengalaman mengajar 

yang cukup, dalam arti waktu yang telah dilaluli seorang guru dalam melaksanakan 

tugasnya akan mendukung pencapaian hasil belajar.  

Guru yang profesional dapat menghailkan pendidikan berkualitas, hal ini 

dapat dicapai dengan menciptakan iklim pembelajaran yang menyenangkan sehingga 

mampu memotivasi dan mendorong semanagat belajar siswa serta mampu 

memperdayakan kemampuan guru secara optimal. Menurut Winardi (2001:45), 

“Motivasi merupakan sesuatu kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan 

suatu kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata”. Sedangkan menurut 

Robbins (2003:208), “Motivasi sebagai suatu proses yang menghasilkan suatu 

intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan”. 

Berdasarkan pendapat tersebut motivasi merupakan suatu keinginan seseorang yang 

mendorong untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi arah individu. 

Pada perkembangan dunia pendidikan sekarang ini, bahwa profesionalisme 

guru harus ditingkatkan sejalan dengan tuntutan jaman. Kemampuan yang tinggi 

dalam mengelola pembelajaran pada diri guru akan menumbahkan motivasi yang 

tinggi untuk peningkatan mutu pendidikan. Masalah kemampuan guru merupakan 
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kunci perbaikan bidang pendidikan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik  

menelitian tentang “PROFESIONALISME GURU DITINJAU DARI MOTIVASI 

KERJA DAN PENGALAMAN MENGAJAR GURU PADA SEKOLAH 

MENENGAH PERTAMA NEGERI KECAMATAN MOJOLABAN TAHUN 

2014/2015”. 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap 

profesionalisme guru pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 

2014/2015 . 

2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengalaman mengajar terhadap 

profesionalisme guru pada SMP Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 

2014/2015 . 

3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh motivasi kerja dan pengalaman 

mengajar terhadap profesionalisme guru pada SMP Negeri Kecamatan 

Mojolaban Tahun 2014/2015 . 

 

Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah cara yang digunakan agar perolehan data penelitian 

dapat diperoleh sesuai dengan rencana, tujuan dan terperinci. Sugiyono (2010:2) 

menyatakan bahwa “ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang 

digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif karena 

penelitian ini untuk mencari pengaruh dan hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan menggunakan data kuantitatif atau angka, karena data yang 

diperoleh dari populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang 

digunakan kemudian diintrepestasikan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan 

Mojolaban Tahun 2014/2015 dengan pertimbangan sekolah tersebut sudah menjadi 

sekolah standar nasional. Dimana subyek penelitiannya ditujukan pada guru Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015, yang jumlah 

populasinya 126 guru. Menurut Sugiyono (2010;126), apabila populasi berjumlah 
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126 dengan taraf signifikan 5% maka sesuai dengan tabel penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 92 guru. Teknik sampling yang digunakan 

adalah proposional random sampling, dan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan metode angket dan dokumentasi.  

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan menggunakan angket 

yang isinya tentang profesionalisme, kinerja dan pengalaman mengajar guru. 

Penelitian ini terdapat variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam 

penelitian ini yaitu profesionalisme guru (Y), sedangkan variabel bebas atau yang 

mempengaruhi yaitu motivasi kerja (X1) dan pengalaman mengajar guru (X2). 

Instrumen penelitian berupa item-item pernyataan dalam bentuk angket yang 

sebelumnya sudah diuji cobakan sebanyak 20 responden yang tidak termasuk sampel 

dalam penelitian. Metode penelitian adalah cara yang digunakan agar perolehan data 

penelitian dapat diperoleh sesuai dengan rencana, tujuan dan terperinci. Sugiyono 

(2010:2) menyatakan bahwa “ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara 

ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu”. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif asosiatif karena 

penelitian ini untuk mencari pengaruh dan hubungan variabel bebas terhadap 

variabel terikat dengan menggunakan data kuantitatif atau angka, karena data yang 

diperoleh dari populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang 

digunakan kemudian diintrepestasikan. 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Pertama Negeri Kecamatan 

Mojolaban Tahun 2014/2015 dengan pertimbangan sekolah tersebut sudah menjadi 

sekolah standar nasional. Dimana subyek penelitiannya ditujukan pada guru Sekolah 

Menengah Pertama Negeri Kecamatan Mojolaban Tahun 2014/2015, yang jumlah 

populasinya 126 guru. Menurut Sugiyono (2010;126), apabila populasi berjumlah 

126 dengan taraf signifikan 5% maka sesuai dengan tabel penentuan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 92 guru. Teknik sampling yang digunakan 

adalah proposional random sampling, dan teknik pengumpulan datanya 

menggunakan metode angket dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dengan menggunakan angket yang isinya tentang motivasi kerja, 
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pengalaman mengajar dan pengalaman mengajar guru. Penelitian ini terdapat 

variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu 

profesionalisme guru (Y), sedangkan variabel bebas atau yang mempengaruhi yaitu 

kinerja guru (X1) dan pengalaman mengajar guru (X2). Instrumen penelitian berupa 

item-item pernyataan dalam bentuk angket yang sebelumnya sudah diuji cobakan 

sebanyak 20 responden yang tidak termasuk sampel dalam penelitian. Hasil coba 

instrumen dianalisis dengan menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Teknik 

analisis data menggunakan analisis linier berganda kemudian melakukan pengujian 

hipotesis. 

 

Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

SMP Negeri I Mojolaban berdiri sejak tahun 1965 tepatnya tanggal 19 Juli 

1965 sekolah ini didirikan oleh pemerintah, yang ditetapkan dalam Surat Keputusan 

Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 19 Juli 

1965, Nomor: 97/S.K/B/III/65-66.  

Visi dari SMP Negeri 1 Mojolaban yaitu 1) Terwujudnya pendidikan yang 

adil dan merata, 2) Terwujudnya pendidikan yang bermutu, efisien dan relevan, 3) 

Terwujudnya sistem pendidikan yang transparan, akuntabel, efektif dan partisipatif, 

4) Terwujudnya pendidikan dengan peserta didik dan lulusan yang cerdas, santun 

dan berprestasi, 5) Terwujudnya manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup 

sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan 

afektif serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, 

bernegara, dan peradaban dunia.  

Berdasarkan uji validitas diketahui bahwa semua item pernyataan baik dari 

variabel motivasi kerja, pengalaman mengajar dan profesionalisme guru dinyatakan 

valid. Dapat dinyatakan valid karena memiliki nilai rhitung > rtabel dan nilai signifikansi 

< 0,05. berdasarkan uji reliabilitas semua item dinyatakan reliabel karena memiliki 

nilai rhitung > rtabel, dengan r tabel 0,444, variabel motivasi kerja 0,886, variabel 

pengalaman mengajar 0,760 dan profesionalisme guru 0,913. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji normalitas yang dilakukan untuk 

mengetahui apakah dalam sebuah regresi variabel dependen, variabel  independen, 
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atau keduanya memiliki distribusi normal atau mendekati normal yang menggunakan 

teknik uji Liliefors atau dalam program SPSS disebut juga dengan Kolmogorov-

Smirnov menyimpulkan bahwa data dari konsentrasi belajar, waktu perkuliahan dan 

lingkungan kelas, dengan nilai Lhitung < Ltabel. Untuk variabel motivasi kerja yaitu 

0,087 < 0,092 atau nilai signifikansi sebesar 0,080. Variabel pengalaman mengajar 

yaitu sebesar 0,086 < 0,092 atau nilai signifikansi sebesar 0,089. Variabel 

profesionalisme guru yaitu sebesar 0,090 < 0,092 atau signifikansi sebesar 0,062. 

Hasil uji prasyarat analisis dari uji linearitas yang digunakan untuk 

mengetahui apakah model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat 

merupakan hubungan garis lurus ( hubungan linier) atau untuk mengetahui apakah 

setiap variabel bebas dan variabel terikat bersifat linier atau tidak yang menggunakan 

bantuan SPSS For Windows 15.0 antara variabel motivasi kerja terhadap 

profesionalisme guru menunjukkan bahwa mempunyai hubungan yang linier dengan 

Fhitung < Ftabel yaitu 1,261 < 1,849 dan nilai signifikansi 0,255 > 0,05. Sedangkan 

untuk variabel pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru menunjukkan 

bahwa mempunyai hubungan yang linier dengan Fhitung < Ftabel yaitu 1,094 < 1,912 

dengan nilai signifikansi 0,377 > 0,05. 

Uji prasyarat analisis telah terpenuhi, kemudian dilakukan analisis regresi 

linier ganda yang dilakukan dengan bantuan SPSS For Windows 15.0.  Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja dan pengalaman mengajar mempunyai 

pengaruh terhadap profesionalisme guru. Hal itu dapat dilihat dari persamaan regresi 

linier yaitu Y =34,292+ 0,527X1 + 0,450X2, berdasarkan persamaan tersebut terlihat 

bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel independen bernilai positif 

antara motivasi kerja dan pengalaman mengajar secara bersama-sama berpengaruh 

terhadap profesionalisme guru. 

Variabel motivasi kerja terhadap profesionalisme guru. Hasil uji hipotesis 

pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel motivasi kerja terhadap 

profesionalisme guru sebesar 0,527 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 

variabel motivasi kerja berpengaruh positif terhadap profesionalisme guru. 

Kemudian berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda untuk 

variabel motivasi kerja terhadap profesionalisme guru diperoleh thitung > ttabel yaitu 
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4,761 > 1,987 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,001. Sumbangan relatif sebesar 

62% dan sumbangan efektif sebesar 20,0%.  

Variabel pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru. Hasil uji 

hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel kepemimpinan 

kepala sekolah sebesar 0,450 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel 

pengalaman mengajar berpengaruh terhadap profesionalisme guru. Kemudian 

berdasarkan uji keberartian koefisien regresi linier berganda untuk variabel 

pengalaman mengajar terhadap profesionalisme guru 3,575 > 1,987  dan nilai 

signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Sumbangan relatif sebesar 38% dan sumbangan 

efektif sebesar 12,3%.  

 Variabel motivasi kerja dan pengalaman mengajar terhadap profesionalisme 

guru. Hasil uji F atau uji keberartian regresi linier berganda diketahui bahwa nilai 

Fhitung > Ftabel 21,189 > 3,099 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. Kemudian 

koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,323 yang berarti bahwa pengaruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 32,3%. Dari hasil perhitungan 

diketahui bahwa variabel motivasi kerja memberikan sumbangan relatif sebesar 62% 

dan sumbangan efektif  20,0%. Variabel pengalaman mengajar  memberikan 

sumbangan relatif sebesar 38% dan sumbangan efektif 12,3%. 

KESIMPULAN 

 Motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profesionalisme 

guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier ganda (uji t) yang 

memperoleh hasil thitung> ttabel yaitu 4,761 > 1,987 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 

0,000 dengan hasil sumbangan relatif sebesar 43% dan sumbangan efektif sebesar 

20,0%. 

 Pengalaman mengajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Profesionalisme guru. Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis regresi linier ganda (uji 

t) yang memperoleh hasil thitung> ttabel yaitu 3,575 > 1,987 dan nilai signifikansi < 

0,05 yaitu 0,001 dengan hasil sumbangan relatif sebesar 57% dan sumbangan efektif 

sebesar 12,3%. 
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 Motivasi kerja dan pengalaman mengajar berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profesionalisme guru SMP Negeri Mojolaban. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil analisis regresi linier ganda (uji F) yang memperoleh Fhitung> Ftabel yaitu 21,189 

> 3,099  dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,000. 

 Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,323 menunjukkan bahwa besarnya 

pengaruh motivasi kerja dan pengalaman mengajr berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap profesionalisme guru SMP Negeri Mojolaban adalah sebesar 32,3%, 

sedangkan 67,7% sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. 
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