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MOTTO 

 

· Investasi  pada pengetahuan  selalu memberikan bunga terbaik 

(Benjamin Franklin) 

· Kemampuan  bisa menghantar anda ke puncak, tapi perlu watak untuk 

bisa bertahan di sana 

(John Wooden) 

· Jika anda terus berpikir tentang apa yang ingin anda kerjakan atau apa 

yang anda harapkan akan terjadi, anda tak akan mengerjakannya dan 

tak akan terjadi apapun. 

(Joe Bimaggio) 

· Persaingan sejati selalu antara apa yang sudah anda lakukan dan apa 

yang bisa anda lakukan. Anda mengukur diri anda dengan diri sendiri, 

bukan dengan orang lain. 

(Geoffrey Gaberino) 
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ABSTRAK 
 
 

Isroni, S. 810908308, 2009, Hubungan Motivasi Kerja, Masa Kerja, dan 
Kesejahteraan Guru dengan Profesionalisme Guru Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, Tesis: Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Adanya hubungan 
antara motivasi kerja dengan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. (2) Adanya hubungan antara masa kerja 
dengan profesionalisme  guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag 
Kabupaten Magelang. (3) Adanya hubungan antara kesejahteraan guru dengan 
profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten 
Magelang. (4) Adanya hubungan antara motivasi kerja, masa kerja, dan 
kesejahteraan  guru dengan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di 
Kecamatan  Grabag Kabupaten Magelang.  

 
Penelitian ini dilakukan di SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten 

Magelang. Dengan jumlah populasi sebanyak 399 guru. Dalam penelitian ini sampel 
yang diambil adalah guru SD di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dengan 
jumlah sampel 100 guru (25% dari jumlah populasi). Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini dilakukan dengan cara cluster random sampling. Teknik analisis data 
dengan menggunakan uji asumsi klasik (uji normalitas, uji linearitas, dan uji 
independensi), pengujian hipotesis, uji ketepatan  parameter penduga (uji t), dan uji 
ketepatan model (uji F dan koefisien determinasi (R2) ).  

 
Hasil penelitian ini adalah (1) Terdapat hubungan positif variabel Motivasi 

Kerja Guru dengan Profesionalisme Guru yang ditunjukkan dengan nilai koefisien 
korelasi sebesar 0,496 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,035. (2) Terdapat 
hubungan positif variabel Masa kerja guru dengan Profesionalisme Guru yang 
ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,625 dan nilai koefisien regresi 
sebesar 1,128. (3) Terdapat hubungan positif variabel Kesejahteraan Guru dengan 
Profesionalisme Guru yang ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,556 dan nilai koefisien regresi sebesar 1,865. (4) Terdapat hubungan positif 
variabel Motivasi Kerja, Masa Kerja, dan Kesejahteraan Guru dengan 
Profesionalisme Guru, yang dibuktikan dengan menghasilkan nilai F hitung sebesar 
22,701.  
 
 
Kata kunci : Motivasi kerja guru, masa kerja guru, kesejahteraan guru dan 

profesionalisme guru 
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ABSTRACT 
 
 

Isroni S. 810908308, 2009, Link Motivation Job, Year Of Service, and 
Prosperity Learn with Elementary Professionalism Schoolteacher of Country in 
District of Grabag Sub-Province Magelang, Tesis: Program Pascasarjana Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 

. 
Target in this research is to know (1) Existence of link between motivation 

work with Elementary schoolteacher professionalism of Country in District of 
Grabag Sub-Province Magelang. (2) Existence of link between year of service with 
Elementary schoolteacher professionalism of Country in District of Grabag Sub-
Province Magelang. (3) Existence of link between prosperity learn with Elementary 
schoolteacher professionalism of Country in District of Grabag Sub-Province 
Magelang. (4) Existence of link between job motivation, year of service, and 
prosperity learn with Elementary schoolteacher professionalism of Country in 
District of Grabag Sub-Province Magelang. 

This research is done in SD Country in District of Grabag Sub-Province 
Magelang. With amount of population counted 399 teacher. In this research of taken 
by sampel is SD teacher in District of Grabag Kabupaten Magelang, with amount of 
sampel 100 teacher (25% from amount of population). intake of Sampel in this 
research is done by sampling random cluster. Technique analyse data by using 
classic assumption test (otokorelasi test, test heteroskedastisitas, and 
multikolinearitas test), examination of hypothesis, test accuracy of penduga 
parameter (test t), and test accuracy of model ( test F and determinasi coefficient ( 
R2)). 

Result of this research is (1) There are positive link of Motivation Activity 
variable Learn with Professionalism Learn posed at with correlation coefficient 
value equal to 0,496 and regresi coefficient value equal to 1,035. (2) There are 
positive link of Year of service variable learn with Professionalism Learn posed at 
with correlation coefficient value equal to 0,625 and regresi coefficient value equal 
to 1,128. (3) There are positive link of Prosperity variable Learn with 
Professionalism Learn posed at with correlation coefficient value equal to 0,556 and 
regresi coefficient value equal to 1,865. (4) There are positive link of Motivation 
Activity variable, Year Of Service, and Prosperity Learn with Professionalism 
Teacher, proved productively f value calculate equal to 22,701. 

 
Keyword : Motivation Activity teacher, teacher year of service, prosperity learn and 

teacher professionalism 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Kekuatan reformasi yang hakiki sebenarnya bersumber dari Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang berkualitas, serta memiliki visi, transparansi, dan 

pandangan jauh ke depan yang tidak hanya mementingkan diri dan 

kelompokknya, tetapi senantiasa mengedepankan kepetingan bangsa dan negara 

dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan. Hal tersebut, sekarang banyak 

diabaikan, bahkan kualitas sumber daya manusia Indonesia rendah jika 

dibandingkan dengan negara-negara lain, dari empat puluh tiga negara, hampir 

dalam berbagai bidang kehidupan. Indonesia berada pada urutan sepuluh 

terakhir. Untuk itu, dalam proses reformasi peningkatan kualitas SDM 

merupakan hal yang pertama dan utama. 

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan prasyarat mutlak 

untuk mencapai tujuan pembangunan. Salah satu wahana untuk meningkatkan 

kualitas SDM tersebut adalah pendidikan sehingga kualitas pendidikan harus 

senantiasa ditingkatkan. Sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan, dan 

pada tempatnyalah kualitas SDM ditingkatkan melalui berbagai program 

pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan 

kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi  

(Iptek) dan dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan  (Imtak). 

Pendidikan memberikan kontribusi  yang sangat besar terhadap  kemajuan 

suatu bangsa, dan merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan  
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konstitusi serta  sarana dalam membangun  watak bangsa (Nation  Character 

Building). Masyarakat yang cerdas akan memberi nuasa  kehidupan  yang cerdas  

pula, dan  secara progresif akan membentuk  kemandirian. Masyarakat  bangsa 

yang demikian merupakan investasi besar untuk berjuang ke luar dari krisis dan 

menghadapi  dunia global.  

Era reformasi  yang sedang kita  jalani, ditandai oleh beberapa  perubahan 

dalam  berbagai bidang kehidupan, politik, moneter, hankam, dan kebijakan 

mendasar lain. Di antara  perubahan tersebut adalah  lahirnya Undang-Undang  

No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 

tentang  Perimbangan  Keuangan  Pusat dan Daerah. Undang-Undang tersebut  

membawa  konsekuensi terhadap bidang-bidang  kewenangan  daerah sehingga 

lebih otonomi, termasuk  di bidang  pendidikan. 

Keinginan pemerintah, yang digariskan dalam haluan negara agar 

pengelolaan pendidikan diarahkan pada desentralisasi menurut partisipasi 

masyarakat  secara aktif untuk merealisasikan  otonomi daerah.  Karena itu pula  

perlu kesiapan sekolah, sebagai ujung tombak pelaksanana operasional  

pendidikan, pada garis bawah.  Sistem pendidikan  yang dapat  mengakomodasi  

seluruh  elemen  esensial  diharapkan  muncul dari  pemerintah  kabupaten dan  

kota sebagai  penerima  wewenang otonomi. Pendidikan yang selama ini dikelola  

secara terpusat (sentralisasi) harus diubah untuk kebijakan  politik  di tingkat  

makro akan  memberi imbas terhadap otonomi sekolah sebagai subsistem  

pendidikan nasional (E. Mulyasa, 2003: 3). 
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Dalam proses  pendidikan guru memegang peran ganda yaitu sebagai  

pengajar  dan pendidik yang  merupakan salah satu  faktor penentu  keberhasilan  

pendidikan. Sebagai pengajar guru bertugas mentransfer sejumlah materi 

pelajaran  ke siswa,  sedangkan sebagai  pendidik guru  bertugas  membimbing  

dan membina anak didik agar menjadi manusia susila yang  cakap, aktif,  kreatif, 

dan mandiri. Tugas yang  berat dari seorang guru  dalam meningkatkan  kualitas 

SDM tersebut hanya  dapat dilakukan oleh seorang guru  yang profesional dan 

memiliki kinerja yang optimal. 

Mutu  profesi (kualifikasi  dan kompetensi) guru masih  dirasakan  rendah. 

Prestasi kerja guru  yang diharapkan oleh semua pihak, hingga saat ini sebagian 

besar masih berorientasi pada penguasan teori dan hafalan, menyebabkan  

kemampuan siswa tidak dapat berkembang secara optimal  dan utuh.  Rendahnya  

prestasi kerja guru  diprediksikan diakibatkan oleh banyak faktor, baik yang  

berasal dari dalam individu guru sendiri maupun dari luar yang berhubungan 

dengan organisasi  tempat mengajar  maupun yang lebih jauh  adanya  kebijakan  

pemerintah  tentang  pendidikan. 

Peningkatan profesionalisme guru merupakan upaya untuk membantu 

guru yang belum memiliki kualifikasi profesional menjadi profesional.  Dengan 

demikian peningkatan kemampuan  profesional guru merupakan bantuan atau 

memberikan kesempatan kepada guru melalui program dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah.  Namun demikian, bantuan profesionalisme hanya 

sekedar bantuan, sehingga yang harus lebih berperan aktif adalah guru sendiri.  

Artinya gurulah yang seharusnya termotivasi untuk meminta bantuan kepada 
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yang berwenang untuk mendapatkan pembinaan.  Bantuan yang diberikan juga 

merupakan bantuan profesional, yang tujuan akhirnya adalah 

menumbuhkembangkan profesionalisme guru (E. Mulyasa, 2008: 13) 

Setiap individu memiliki kebutuhan yang kemudian mendorong keinginan 

untuk berusaha bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan.  Dalam 

upaya memenuhi kebutuhan guru untuk memiliki profesional, guru terdorong 

untuk bekerja lebih baik, motivasi kerja guru tidak lain merupakan proses yang 

dilakukan untuk menggerakan guru agar perilaku guru dapat diarahkan pada 

upaya-upaya yang nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran.  Dengan motivasi 

yang dimiliki oleh guru, maka profesionalisme guru dapat dtingkatkan (Hamsah 

B Uno, 2007: 71) 

Profesionalisme guru dapat tercipta manakala guru memiliki pengalaman 

kerja yang cukup, semakin lama seorang guru menjalankan tugasnya, maka 

semakin banyak pengalaman yang dimilikinya.  Pengalaman kerja guru sejalan 

dengan masa kerja yang dimiliki oleh guru,  semakin banyak masa kerja yang 

dimiliki guru tentunya semakin banyak pula pengalaman lapangan yang 

dimilikinya.  Pengalaman guru sangat bermanfaat untuk mengetahui persamaan 

dan perbedaan anak didik. Tugas guru untuk melayani orang yang beragam 

memerlukan kesabaan dan ketelatenan yang tinggi, terutama bila berhubungan 

dengan peserta didik. Pengalaman guru tersebut secara alami akan meningkatkan 

profesi guru dalam menjalin hubungan dengan anak didik (Soetjipto, 2007: 52) 

Satu hal yang tidak kalah penting untuk meningkatkan profesionalisme 

guru adalah peningkatan kesejahteraan, Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 
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tentang Guru dan Dosen, menjamin kesejahteraan guru seperti yang disebutkan 

dalam Pasal 14 antara lain: (1) memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup 

minimul dan jaminan kesejahteraan sosial, (2) mendapatkan promosi dan 

penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, (3) memperoleh 

perlindungan dalam menghasilkan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.  

Dengan adanya kesejahteraan guru seperti yang diamanatkan dalam Undang-

Undang tersebut diharapkan guru memiliki profesional yang tinggi. 

Profesionalis guru telah banyak dilakukan, namun pelaksanaannya masih 

dihadapkan pada berbagai kendala, baik di lingkungan depdiknas, maupun di 

lembaga pencetak guru.  Kendala yang melekat di Depdiknas misalnya, adanya 

gejala kekurangseriusan dalam menangani permasalahaan pendidikan, seperti 

juga menangani masalah guru. Gejala tersebut antara lain adanya 

ketidaksinambungan antara berbagai program peningkatan kualitas pendidikan 

dan kualitas guru yang ditangani oleh berbagai direktorat di lingkungan 

depdiknas, serta adanya fokus dalam peningkatan kualitas guru, sehingga 

terkesan berputar-putar di tempat (Mulyasa, 2008: 7) 

Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini akan mengkaji hubungan 

motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan terhadap profesionalisme guru 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

B. Perumusan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang ada dan untuk mempermudah dalam 

proses penulisan selanjutnya, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1. Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan profesionalisme 

guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang? 

2. Apakah terdapat hubungan antara masa kerja dengan profesionalisme  guru 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang? 

3. Apakah terdapat hubungan antara kesejahteraan guru dengan 

profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang? 

4. Apakah terdapat hubungan antara motivasi kerja, masa kerja, dan 

kesejahteraan  guru dengan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan  Grabag Kabupaten Magelang? 

 
C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:  

1. Untuk mengetahui adanya hubungan antara motivasi kerja dengan 

profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang. 

2. Untuk mengetahui adanya hubungan antara masa kerja dengan 

profesionalisme  guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang. 

3. Untuk mengetahui adanya hubungan antara kesejahteraan guru dengan 

profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang. 
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4. Untuk mengetahui adanya hubungan antara motivasi kerja, masa kerja, dan 

kesejahteraan  guru dengan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di 

Kecamatan  Grabag Kabupaten Magelang. 

 
D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan dengan harapan dapat bermanfaat: 

1. Bagi Sekolah Dasar di di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dengan 

diketahuinya faktor yang mempengaruhi profesionalisme guru, maka dapat 

dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, 

terutama hal-hal yang berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan profesionalisme guru. 

2. Bagi pihak lain, meskipun sederhana dapat menambah khasanah pustaka 

yang bermanfaat serta sebagai acuan untuk melakukan penelitian lanjutan 

di masa yang akan datang. 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Motivasi Kerja  

Motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai  kekuatan 

yang terdapat dalam  diri  individu,  yang menyebabkan  individu  tersebut 

bertindak atau berbuat. Motivasi terjadi apabila seseorang mempunyai  

keinginan dan kemauan untuk melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam 

rangka mencapai tujuan tertentu. Motivasi merupakan konsep hipotesis untuk 
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suatu kegiatan yang  dipengaruhi oleh persepsi dan tingkah laku seseorang  

untuk mengubah  situasi yang tidak  memuaskan  atau tidak  menyenangkan. 

Motivasi yang terkait dengan pemaknaan dan peranan kognisi lebih 

merupakan motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam,  

seperti minat atau keingintahuan (curiosity), sehingga  seseorang tidak lagi 

termotivasi oleh bentuk-bentuk  insentif  atau hukuman.    

Konsep motivasi intrinsik mengidentifikasikan tingkah laku seseorang  

yang merasa  senang terhadap  sesuatu, apabila  ia menyenangi  kegiatan itu, 

maka termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. Jika seseorang  

menghadapi tantangan,  dan ia merasa yakin dirinya  mampu, maka  biasanya  

orang tersebut akan mencoba melakukan bentuk tertinggi penggunaan 

kognisi. Teori ini menyarankan agar menggunakan aktivitas untuk 

meningkatkan kemampuan  akademis bagi peserta  didik. Oleh karena itu, 

motivasi dapat diartikan sebagai dorongan rasa ingin tahu yang 

menyebabkan  seseorang  untuk memenuhi  kemauan  atau keinginannya.  

Motivasi  intrinsik  berisi (Hamzah B. Uno, 2007: 9): 

a. Penyesuaian  tugas dengan  minat; 
b. Perencanaan  yang penuh variasi; 
c. Umpan  balik  atas respons siswa; 
d. Kesempatan  respons peserta didik  yang aktif; 
e. Kesempatan peserta didik untuk menyesuaikan tugas pekerjaannya. 

 
Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan–kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini motif yang ada pada seseorang akan 

mewujudkan suatu tingkah laku yang diarahkan pada tujuan mencapai 
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sasaran kepuasan. Jadi motif bukanlah sesuatu yang dapat diamati dan kita 

saksikan (T Hani Handoko, 2003: 251). 

Motivasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam 

menentukan perilaku seseorang, termasuk perilaku kerja. Motivasi diartikan 

sebagai faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau 

keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam 

bentuk usaha yang keras atau lemah (Marihot Tua Efendi Hariandja, 2007: 

321).  

Motif atau dorongan sebagai kata kunci suatu motivasi dapat muncul 

sebagai akibat dari keinginan pemenuhan kebutuhan yang tidak terpuaskan di 

mana kebutuhan itu muncul sebagai dorongan internal atau dorongan 

alamiah (naluri) yang cenderung bersifat  internal, yang berarti  kebutuhan 

itu muncul dan menggerakkan  perilaku semata-mata karena tuntutan  fisik  

dan psikologis yang muncul  melalui  mekanisme sistem  biologis  manusia 

(Marihot Tua Efendi Hariandja, 2007: 323).  

Motivasi adalah proses yang dimulai dengan defisiensi fisiologis atau 

psikologis yang menggerakkan perilaku  atau dorongan yang ditujukan untuk 

tujuan atau insentif. Dengan demikian, kunci untuk memahami proses 

motivasi bergantung pada pengertian dan hubungan antara kebutuhan, 

dorongan, dan insentif. Dalam konteks sistem, motivasi mencakup tiga  

elemen yang berinteraksi dan saling tergantung adalah sebagai berikut (Fred 

Luthans, 2006: 270): 

a Kebutuhan. Kebutuhan tercipta saat tidak adanya keseimbangan  
fisiologis atau psikologis; 
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b Dorongan. Dengan beberapa pengecualian, dorongan, atau motif 
(dua istilah yang sering digunakan secara bergantian), terbentuk 
untuk mengurangi kebutuhan. Dorongan fisiologis dapat 
didefinisikan  sebagai  kehilangan petunjuk. Dorongan fisiologis 
dan psikologis adalah tindakan yang berorientasi dan menghasilkan 
daya dorong dalam meraih  insentif; 

c Insentif. Pada akhir siklus motivasi adalah insentif, didefinisikan 
sebagai semua yang akan mengurangi  sebuah kebutuhan  dan 
dorongan. Dengan demikian, memperoleh insentif akan cenderung 
memulihkan keseimbangan fisiologis atau psikologis dan akan 
mengurangi  dorongan. 

 
Menurut teori Maslow (dalam Sadili Samsudin, 2006: 283), setiap 

individu  memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tersusun secara hierarki dari 

tingkat  yang paling mendasar sampai pada tingkatan yang paling  tinggi. 

Setiap  kali kebutuhan  pada tingkatan  paling rendah telah  terpenuhi maka 

akan muncul kebutuhan lain  yang lebih tinggi. Dalam suatu  organisasi  atau 

perusahaan, kebutuhan-kebutuhan tersebut yang terdiri: kebutuhan fisiologis 

dasar, kebutuhan akan rasa aman,  kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, 

kebutuhan untuk dihargai, dan kebutuhan  aktualisasi diri. 

 
2. Masa Kerja  

Masa kerja merupakan kurun waktu atau lamanya tenaga kerja bekerja 

di suatu tempat (Tulus MA, 1992: 211). Masa kerja adalah jangka waktu 

orang sudah bekerja (pada suatu kantor, badan dsb) (Depdikbud, 2001) Masa 

kerja dapat mempengaruhi tenaga kerja baik positif maupun negatif. Akan 

memberikan pengaruh positif kepada tenaga kerja bila dengan lamanya 

seseorang bekerja maka dia akan semakin berpengalaman dalam melakukan 

tugasnya. Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila semakin 

lamanya seseorang bekerja maka akan menimbulkan kebosanan (Tulus MA, 
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1992: 67). Menurut Suma’mur (1994: 70) semakin lama seseorang dalam 

bekerja maka semakin banyak dia telah terpapar bahaya yang ditimbulkan 

oleh lingkungan kerja tersebut..  

Secara garis besar masa kerja dapat di kategorikan di kategorikan 

menjadi 3 yaitu: 

a. Masa kerja baru : < 6 tahun 

b. Masa kerja sedang : 6-10 tahun 

c. Masa kerja  >10 tahun (Tulus MA,1992) 

Masa kerja guru adalah lama kerja guru dalam melaksanakan tugas 

sebagai pendidik pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan surat tugas 

dari lembaga yang berwenang (dapat dari pemerintah, dan/atau kelompok 

masyarakat penyelenggara pendidikan) (Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional Nomor 18 Tahun 2007) 

Masa kerja dihitung selama seseorang menjadi guru, tidak dilihat 

apakah dia direkrut menggunakan ijazah SPG, D1, D2, atau lainnya. Bagi 

guru PNS, masa kerja dihitung mulai dari diterbitkannya surat keterangan 

melaksanakan tugas berdasarkan SK CPNS. Bagi guru non-PNS, masa kerja 

dihitung selama guru mengajar yang dibuktikan dengan Surat Keputusan dari 

Sekolah berdasarkan surat pengangkatan dari yayasan (rohman, 2008: 1) 

 
3. Kesejahteraan  Guru 

Kesejahteraan karyawan merupakan salah satu tujuan yang hendak 

dicapai baik pengusaha, lembaga pemerintah, maupun  wiraswasta yang 

tugas pokoknya mengelola manusia. Adanya peningkatan kesejahteraan 
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pegawai diharapkan akan mewujudkan motivasi kerja pegawai yang tinggi 

secara berkesinambungan. Lebih lanjut, Justine T. Sirait (2006: 274), 

mengatakan bahwa program kesejahteraan dirancang dan diselenggarakan 

untuk melindungi keamanan ekonomi para karyawan. Bentuk program-

program  ini antara lain pensiun, asuransi,  dan pemberian kredit.   

Menurut Marihot Tua Efendi Hariandja (2007: 279) jenis kompensasi 

lain di mana  hampir semua  organisasi memberikannya dan sangat luas dan 

penting  adalah tunjangan-tunjangan  dan peningkatan  kesejahteraan  yang 

pemberiannya  tidak didasarkan pada kinerja pegawai, tetapi didasarkan pada 

keanggotaanya sebagai bagian dari organisasi serta pegawai sebagai  seorang 

manusia yang memiliki banyak kebutuhan agar dapat menjalankan  

kehidupannya  secara normal dan dapat bekerja lebih baik, seperti  rasa aman 

dari kemungkinan terjadinya risiko dilakukannya pemutusan hubungan kerja,  

mengalami gangguan kesehatan, kebutuhan untuk beristirahat dari pekerjaan,  

kebutuhan untuk berinteraksi secara akrab dengan orang lain,  dan lain-lain.  

Program kesejahteraan, dan pemberian berbagai fasilitas tersebut 

disebut dengan berbagai macam istilah seperti benefit and services, program-

program kesejahteraan, program pelayanan, kompensasi pelengkap,  

tunjangan, dan lain-lain. Apa pun istilah yang digunakan,  maksud dan tujuan 

pemberiannya sama, yaitu untuk membantu pegawai memenuhi  

kebutuhannya di luar kebutuhan rasa adil, kebutuhan fisik dalam upaya 

meningkatkan komitmen pegawai kepada organisasi, meningkatkan 

gangguan unjuk rasa sebagai faktor yang sangat penting dalam usaha  
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meningkatkan  efektivitas organisasi (Marihot Tua Efendi Hariandja, 2007: 

279). 

Jenis-jenis pelayanan dan program pelayanan yang diberikan  

organisasi dapat berbeda-beda jenisnya dan jumlahnya, dan dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut (Marihot Tua Efendi Hariandja, 2007: 280): 

a. Time off benefit yang meliputi hari-hari sakit,  liburan, cuti, dan alasan-

alasan lain. 

b. Jaminan  terhadap risiko ekonomi. 

c. Program-program  pelayanan  yang meliputi program  rekreasi, kafetaria, 

perumahan, bea siswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling 

finansial dan legal, dan lain-lainnya. 

d. Tunjangan-tunjangan  yang diharuskan  oleh undang-undang. 
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4. Profesionalisme Guru 

Kedudukan guru sebagai pendidik dan pembimbing tidak bisa  

dilepaskan dari guru sebagai pribadi. Kepribadian guru sangat  

mempengaruhi peranannya sebagai pendidik dan pembimbing. Guru 

mendidik  dan membimbing  para siswa  tidak hanya dengan bahan yang ia 

sampaikan atau dengan metode-metode  penyampaian yang  digunakannya, 

tetapi dengan seluruh  kepribadiannya. Mendidik dan membimbing  tidak 

hanya terjadi dalam interaksi formal, tetapi juga interaksi  informal, tidak 

hanya diajarkan tetapi juga ditularkan. Pribadi guru merupakan satu kesatuan  

antara  sifat-sifat pribadinya, dan peranannya  sebagai pendidik, pengajar dan 

pembimbing (Nana Syaodih Sukmadinata, 2007: 251). 

Guru adalah manusia yang memiliki kepribadian sebagai  individu. 

Kepribadian  guru, seperti halnya kepribadian individu pada umumnya terdiri 

atas aspek  jasmaniah, intelektual, sosial, emosional, dan moral. Seluruh  

aspek kepribadian tersebut terintegrasi membentuk satu  yang utuh, yang  

memiliki ciri-ciri yang khas. Integritas dan kekhasan ciri-ciri individu 

terbentuk sepanjang perkembangan hidupnya, yang merupakan hasil 

perpaduan dari ciri-ciri dan kemampuan bawaan dengan perolehan  dari 

lingkungan dan pengalaman hidupnya.  

Guru mempunyai peranan ganda sebagai pengajar dan pendidik.  

Kedua peran tersebut bisa dilihat perbedaannya, tetapi tidak bisa  dipisahkan.  

Tugas utama sebagai pendidik adalah membantu mendewasakan anak.  

Dewasa secara psikologis,  sosial, dan moral.  Dewasa  secara psikologis 
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berarti individu  telah bisa berdiri sendiri,  tidak tergantung  kepada orang 

lain,  juga telah mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, mampu 

bersikap objektif. Dewasa secara sosial berarti telah mampu menjalin 

hubungan sosial dan  kerjasama dengan orang dewasa lainnya, telah mampu 

melaksanakan peran-peran sosial.  Dewasa secara moral, yaitu telah memiliki  

seperangkat  nilai yang ia  akui  kebenarannya, ia pegang  teguh dan mampu  

berperilaku sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangannya (Nana 

Syaodih Sukmadinata, 2007: 252). 

Tugas utama guru sebagai pengajar adalah membantu  perkembangan  

intelektual, afektif dan psikomotor, melalui menyampaikan pengetahuan, 

pemecahan  masalah, latihan-latihan  afektif dan keterampilan.  Guru sebagai 

pendidik terutama berperan  dalam menanamkan  nilai-nilai, nilai-nilai yang  

merupakan ideal dan standar dalam masyarakat. Sebagai pendidik guru  

bukan hanya penanam dan pembina nilai-nilai tetapi ia juga berperan sebagai 

model. 

Selain guru sebagai pendidik dan pengajar juga punya peran sebagai 

pembimbing. Perkembangan anak tidak selalu mulus dan  lancar, adakalanya 

lambat dan mungkin juga berhenti sama sekali. Dalam upaya membantu anak 

mengatasi kesulitan atau hambatan yang dihadapi dalam perkembangannya, 

guru berperan sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru perlu 

memiliki pemahaman yang seksama tentang para siswanya, memahami 

segala potensi dan kelemahannya, masalah dan kesulitan-kesulitannya, 

dengan  segala latar belakangnya. 
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Nana Syaodih Sukmadinata (2007: 255) guru merupakan suatu  

pekerjaan profesional. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan 

baik, selain harus memenuhi syarat-syarat kedewasaan, sehat jasmani dan 

rohani, guru juga harus memiliki ilmu dan kecakapan keterampilan 

keguruan. Ilmu dan kecakapan keterampilan tersebut diperoleh selama 

menempuh pelajaran di lembaga pendidikan guru. Ada beberapa sifat dan 

sikap  yang harus dimiliki oleh guru  profesional, yaitu: 

a. Fleksibel. Seorang guru adalah orang yang telah mempunyai  pegangan 

hidup,  telah punya prinsip, pendirian dan keyakinan  sendiri, baik di 

dalam  nilai-nilai maupun ilmu pengetahuan.  

b. Bersikap terbuka. Seorang guru hendaknya memiliki sifat terbuka,  baik 

untuk menerima kedatangan siswa, untuk ditanya oleh siswa, untuk 

diminta bantuan, juga untuk mengoreksi diri. Kelemahan atau kesulitan 

yang dihadapi oleh para siswa adakalanya disebabkan karena kelemahan  

atau kesalahan  pada guru. Untuk memperbaiki kelemahan siswa, terlebih 

dulu harus didahului oleh perbaikan pada diri guru.  Upaya ini menuntut  

keterbukaan  pada pihak  guru. 

c. Berdiri sendiri. Seorang guru adalah orang yang telah dewasa, ia telah 

sanggup berdiri sendiri, baik secara intelektual, sosial maupun emosional.  

Berdiri sendiri secara intelektual, berarti ia telah mempunyai 

pengetahuan yang cukup untuk mengajar, juga telah mampu memberikan 

pertimbangan-pertimbangan rasional dalam mengambil sesuatu 

keputusan atau  pemecahan  masalah. Berdiri sendiri  secara sosial berarti 
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tlah dapat menjalin hubungan sosial yang wajar, baik dengan siswa,  

sesama guru, orang tua serta petugas-petugas lain yang terlibat dalam 

kegiatan di sekolah.  

d. Peka. Seorang guru harus peka atau sensitif terhadap penampilan para 

siswanya. Peka atau sensitif berbeda dengan mudah  tersinggung.  Peka 

atau sensitif berarti cepat  mengerti,  memahami atau  melihat  dengan 

perasaan  apa yang diperlihatkan  oleh siswa. 

e. Tekun.  Pekerjaan seorang  guru membutuhkan  ketekunan, baik di dalam  

mempersiapkan, melaksanakan, menilai maupun menyempurnakan  

pengajarannya. Di sekolah guru  tidak hanya berhadapan dengan anak-

anak  pandai tetapi juga  anak kurang pandai. Mereka membutuhkan  

bantuan yang tekun,  sedikit demi sedikit dan penuh kesabaran.  

f. Realistik. Seorang guru hendaknya bisa berpikir dan berpandangan 

realistik, artinya melihat kenyataan, melihat apa adanya. Kita 

mengharapkan bahwa semua siswa adalah pandai-pandai, rajin-rajin, 

tekun-tekun, jujur-jujur, lancar  perkembangannya, sopan-sopan, bertutur 

kata baik, berperilaku  baik.  

g. Melihat ke depan. Tugas guru adalah membina siswa sebagai generasi 

penerus bagi kehidupan di masa yang akan datang. Karena tugasnya yang 

demikian, maka ia harus selalu melihat ke depan, kehidupan bagaimana 

yang akan dimasuki para siswanya kelak, tuntutan apa yang dihadapi 

oleh  para siswa dalam kehidupan  tersebut, hal-hal apa yang dapat  ia 

berikan  kepada siswa untuk menghadapi, masa yang akan datang.  
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h. Rasa ingin tahu. Guru berperan sebagai penyampai ilmu pengetahuan dan 

teknologi kepada para siswa. Agar ilmu dan teknologi yang 

disampaikannya sejalan dengan perkembangan  zaman,  maka ia dituntut 

untuk selalu  belajar,  mencari dan menemukan sendiri.  

i. Ekspresif. Belajar merupakan suatu tugas yang tidak ringan, menuntut 

semangat dan suasana yang menyenangkan. Guru harus berusaha  

menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Salah satu faktor 

penting dalam suasana kelas yang menyenangkan adalah penampilan 

guru  yang menyenangkan yang memancarkan emosi dan  perasaan  yang 

menarik. 

j. Menerima diri.  Seorang guru  selain  bersikap realistis,  ia juga  harus 

seorang  yang mampu menerima keadaan dan kondisi dirinya. Manusia 

adalah  makhluk  yang memiliki kelebihan dan kekurangan-kekurangan. 

Sebagai guru ia harus memahami semua kelebihan dan kekurangan 

tersebut  dan kemudian  dapat menerimanya dengan wajar. 

Guru sebagai  pendidik profesional mempunyai citra yang baik di 

masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa guru layak  

menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat  

terutama akan melihat  bagaimana  sikap dan perbuatan  guru itu  sehari-hari, 

apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru  

meningkatkan pelayanannya, meningkatkan pengetahuannya, memberi  

arahan dan dorongan kepada anak didiknya, dan bagaimana cara guru  

berpakaian dan berbicara serta cara bergaul  baik  dengan  siswa, teman-
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temannya serta anggota masyarakat sering  menjadi  perhatian masyarakat 

luas. Adapun macam-macam sasaran sikap profesional adalah sebagai 

berikut (Soetjipto, 1999: 42): 

a. Sikap Terhadap  peraturan  perundang-undangan 

Guru merupakan  unsur  aparatur negara dan  abdi  negara.  Karena 

itu, guru mutlak perlu mengetahui kebijaksanaan-kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang pendidikan, sehingga dapat melaksanakan  

ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut.  

Kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan ialah segala  

peraturan-peraturan  pelaksanaan baik yang dikeluarkan oleh Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan, di pusat maupun di daerah, maupun  

departemen  lain  dalam rangka  pembinaan  pendidikan  di negara kita. 

b. Sikap  terhadap  organisasi  profesi 

Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu 

organisasi  PGRI sebagai sarana  perjuangan dan pengabdian. Dasar ini  

menunjukkan  kepada kita  betapa pentingnya peranan  organisasi profesi 

sebagai wadah dan sarana  pengabdian.  PGRI seabgai organisasi  profesi 

memerlukan  pembinaan,  agar lebih  berdaya  guna dan  berhasil guna 

sebagai wadah usaha untuk membawakan  misi dan memantapkan profesi 

guru. Keberhasilan usaha  tersebut sangat bergantung  kepada kesadaran 

para anggotanya, rasa tanggung jawab, dan kewajiban para anggotanya. 

Guru secara pribadi dan bersama-sama, mengembangkan dan 

meningkatkan  mutu dan martabat  profesinya. Dasar ini  sangat tegas  
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mewajibkan kepada seluruh anggota profesi guru untuk selalu  

meningkatkan  mutu dan martabat profesi guru itu  sendiri.  

c. Sikap  terhadap  teman sejawat 

Dalam  ayat  7 Kode Etik Guru disebutkan bahwa ”Guru  memelihara 

hubungan seprofesi, semangat kekeluargaa, dan  kesetiakawanan sosial”.  

Ini berarti bahwa: (1) Guru hendaknya menciptakan dan memelihara 

hubungan sesama guru dalam lingkungan kerjanya, dan (2) Guru  

hendaknya menciptakan  dan memelihara semangat  kekeluargaan dan 

kesetiakawanan sosial di dalam  dan di luar lingkungan kerjanya. 

d. Sikap  terhadap  Anak Didik  

Guru  berbakti  membimbing  peserta didik  untuk membentuk  manusia  

Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Dasar ini mengandung  

beberapa prinsip yang harus dipahami oleh seorang guru dalam  

menjalankan tugasnya sehari-hari, yakni: tujuan pendidikan nasional,  

prinsip membimbing, dan prinsip pembentukan manusia Indonesia 

seutuhnya. 

e. Sikap terhadap  tempat kerja 

Sudah  menjadi  pengetahuan umum bahwa suasana  yang baik  di tempat 

kerja akan meningkatkan  produktivitas. Hal ini  disadari  dengan  sebaik-

baiknya oleh setiap guru, dan guru berkewajiban menciptakan suasana 

yang demikian  dalam lingkungannya. Untuk  menciptakan  suasana kerja 

yang baik ini ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu: (1) guru sendiri; 

(2) hubungan guru dengan  orang tua dan masyarakat sekeliling. 
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f. Sikap  terhadap  pemimpin 

Pemimpinan  suatu unit  atau organisasi  akan mempunyai  kebijaksanaan  

dan arahan dalam memimpin organisasinya, di mana tiap anggota 

organisasi itu dituntut berusaha untuk bekerja sama dalam  melaksanakan  

tujuan organisasi tersebut. Dapat saja kerja sama yang dituntut  

pemimpin tersebut diberikan berupa tuntutan akan kepatuhan dalam 

melaksanakan  arahan dan  petunjuk yang diberikan mereka. Kerjsa sama  

juga dapat diberikan dalam bentuk usulan dan malahan kritik yang 

membangun demi pencapaian tujuan yang telah digariskan  bersama dan 

kemajuan  organisasi. Oleh sebab itu,  dapat kita  simpulkan  bahwa sikap  

seorang guru terhadap  pemimpin  harus positif, dalam pengertian  harus 

bekerja  sama dalam  menyukseskan  program  yang sudah  disepakati, 

baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

g. Sikap  terhadap  pekerjaan 

Profesi guru berhubungan dengan anak didik, yang secara alami  

mempunyai persamaan dan perbedaan. Tugas melayani orang yang  

beragam sangat memerlukan kesabaran dan ketelatenan yang tinggi, 

terutama bila berhubungan dengan peserta didik yang masih kecil. 

Barangkali  tidak semua  orang dikarunia sifat  seperti itu,  namun bila  

seseorang telah memiliki untuk memasuki profesi  guru  ia dituntut untuk 

belajar  dan berlaku seperti itu. 

Menurut Zainurie (2007: 1) cara-cara yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan profesionalisme guru adalah sebagai berikut:  
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a. Gaji yang memadai.  

Perlu ditata ulang sistem penggajian guru agar gaji yang diterimanya 

setiap bulan dapat mencukupi kebutuhan hidup diriny dan keluarganya 

dan pendidikan putra-putrinya. Dengan penghasilan yang mencukupi, 

tidak perlu guru bersusah payah untuk mencari nafkah tambahan di luar 

jam kerjanya. Guru akan lebih berkonsentrasi pada profesinya, tanpa 

harus mengkhawatirkan kehidupan rumah tangganya serta khawatirakan 

pendidikan putra-putrinya. Guru mempunyai waktu yang cukup 

untukmempersiapkan diri tampil prima di depan kelas. Jika mungkin, 

seorang guru dapat meningkatkan profesinya dengan menulis buku 

materi pelajaran yang dapat dipergunakan diri sendiri untuk mengajar 

dan membantu guru-guru lain yang belum mencapai tingkatnya. Hal ini 

dapat lebih menyejahterakan kehidupan guru dan akan lebih 

meningkatkan status sosial guru. Guru akan lebih dihormati dan 

dikagumi oleh anak didiknya. Jika anak didik mengagumi gurunya maka 

motivasi belajar siswa akan meningkat dan pendidikan pasti akan lebih 

berhasil. 

b. Kurangi beban guru dari tugas-tugas administrasi yang sangat menyita 

waktu.  

Sebaiknya tugas-tugas administrasi yang selama ini harus dikerjakan 

seorang guru, dibuat oleh suatu tim di Diknas atau Musyawarah Guru 

Mata Pelajaran (MGMP) yang disesuaikan dengan kondisi daerah dan 

bersifat fleksibel (bukan harga mati) lalu disosialisasikan kepada guru 
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melalui sekolah-sekolah. Hal ini dapat dijadikan sebagai pegangan guru 

mengajar dalam mengajar dan membantu guru-guru prmula untuk 

mengajar tanpa membebani tugas-tugas rutin guru.  

c. Pelatihan dan sarana.  

Salah satu usaha untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah 

pendalaman materi pelajaran melalui pelatihan-pelatihan. Beri 

kesempatan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tanpa beban biaya 

atau melengkapi sarana dan kesempatan agar guru dapat banyak 

membaca buku-buku materi pelajaran yang dibutuhkan guru untuk 

memperdalam pengetahuannya.  

Menurut Krianawati (2002: 1) Kualitas guru-guru di Indonesia 

khususnya yang berstatus PNS dan guru sekolah swasta yang ”hidup segan 

mati tak mau” juga saat ini berada dalam titik ”rendah”. Para guru tidak 

hanya gagap dalam beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan 

fenomena sosial kemasyarakatan, mereka juga terjebak dalam kebiasaan 

menjadi ”robot” kurikulum pendidikan. Prakarsa dan inisiatif para guru 

untuk belajar menggali metode, bahan ajar dan pola relasi belajar-mengajar 

yang baru sangat minimalis. Untuk mewujudkan guru sebagai profesi, 

pemerintah khususnya pembuat kebijakan dan otoritas pendidikan  memiliki 

tanggung jawab yang berat, yakni berkewajiban memfasilitasi proses dan 

aktivitas pengembangan keahlian profesi guru melalui kegiatan pelatihan 

(workhsop), penyebaran informasi, penyuluhan dan pembimbingan akademik 

dan karier. 
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Menurut Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 

(Bab I pasal 1 nomor 10), kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh 

guru dalam melaksanakan  keprofesionalan. Kompetensi guru meliputi: 

a. Kompetensi paedagogik, meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi 

yang dimilikinya; 

b. Kompetensi kepribadian, merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik  dan berakhlak mulia; 

c. Kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi 

dan bergaul secara efektid dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orang tua atau wali peserta didik dan masyarakat  

sekitarnya; 

d. Kompetensi profesional, merupakan penguasaan materi pembelajaran 

secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum, 

mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi 

materinya serta penguasaannya terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya. 

KEPMENDIKNAS Nomor 045/U/2002 menyebutkan kompetensi  

sebagai seperangkat tindakan cerdas dan bertanggung jawab dalam 

melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Jadi 4 (empat) 
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kompetensi guru tidak dapat dipisah-pisahkan saling terkait dan dimaknai 

sebagai kebulatan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berwujud  

tindakan, tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan  

tugas sebagai agen pembelajaran. 

 
B. Kerangka Pemikiran 

Motivasi kerja guru merupakan proses yang dilakukan untuk 

menggerakkan guru agar perilaku guru dapat diarahkan pada upaya-upaya yang 

nyata untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.  Motivasi 

merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan perilaku 

seseorang, termasuk perilaku kerja. Motivasi diartikan sebagai faktor-faktor yang 

mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk 

melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras atau 

lemah (Mariot Tua Efendi Hariandja, 2007: 321).  Dengan demikian motivasi 

kerja guru kemungkinan mendorong guru untuk memiliki profesional dalam 

pelaksanaan tugas. 

 Masa kerja guru dapat mempengaruhi guru baik positif maupun negatif. 

Akan memberikan pengaruh positif kepada guru bila dengan lamanya seseorang 

bekerja maka guru akan semakin berpengalaman dalam melakukan tugasnya. 

Sebaliknya akan memberikan pengaruh negatif apabila semakin lamanya 

seseorang bekerja maka akan menimbulkan kebosanan (Tulus MA, 1992:67) 

Program  kesejahteraan mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu 

guru memenuhi  kebutuhan  dalam upaya meningkatkan komitmen guru, dan 

meningkatkan profesionalisme guru. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan 
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guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan 

jaminan kesejahteraan sosial (UU No. 14 Tahun 2005, Pasal 14: 1). 

Berdasarkan uraian di atas, hubungan motivasi kerja, masa kerja, dan 

kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dapat digambarkan seperti 

diagaram berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

C. Hipotesis  

1. Terdapat hubungan antara motivasi kerja dengan profesionalisme guru 

Sekolah Dasar Negeri  di Kecamatan  Grabag  Kabupaten Magelang. 

2. Terdapat hubungan antara masa kerja dengan profesionalisme guru Sekolah 

Dasar Negeri di Kecamatan Grabag  Kabupaten Magelang. 

3. Terdapat hubungan antara kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru 

Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. 

4. Terdapat hubungan antara motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru 

dengan profesionalisme guru Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Grabag  

Kabupaten Magelang.  

  

BAB III 

Motivasi kerja 

Masa kerja 

Kesejahteraan guru 

Profesionalisme guru  
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METODOLOGI PENELITIAN 

 
A. Lokasi   Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah SD Negeri di 

Kecamatan  Grabag Kabupaten  Magelang. 

 
B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2003: 90). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru SD Negeri di 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dengan jumlah populasinya sebesar 

399 guru.  

2. Sampel 

Sampel adalah  bagian dari jumlah dan karakteristik  yang dimiliki  oleh 

populasi tersebut (Sugiyono, 2003: 91). Dalam penelitian ini sampel yang 

diambil adalah guru SD di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang, dengan 

jumlah sampel 100 guru (25% dari jumlah populasi). Dari jumlah sampel 

tersebut untuk analisis data sebanyak 70 guru sedangkan sisanya 40 guru 

untuk uji coba validitas dan reliabilitas. Hal ini sesuai pendapat Suharsimi 

Arikunto (2004: 112) yang menyatakan bahwa apabila subyeknya kurang 

100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian 
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populasi. Selanjutnya, jika jumlah subyeknya besar dapat diambil antara 10% 

– 15% atau 20% - 25% atau lebih.  

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara cluster 

random sampling. Cluster random sampling digunakan  bilamana populasi  

tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-

kelompok individu atau cluster (Margono, 2005: 127). 

 
C. Definisi Operasional 

1. Motivasi kerja adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong 

keinginan individu untuk melakukan kegiatan–kegiatan tertentu guna 

mencapai suatu tujuan.  

Untuk mengukur motivasi kerja dipernunakan indikator: 

tingkat kompensasi, kondisi kerja yang baik, perasaan diikut sertakan, 

pemberian penghargaan, tugas pekerjaan yang sifatnya menarik dan, cara 

pendisiplinan yang manusiawi 

Skala pengukuran : likert 

2. Masa kerja adalah lama kerja guru dalam mengabdikan diri di lingkungan 

sekolah, untuk mengukur masa kerja digunakan lama kerja guru sejak 

pengangkatan hingga sekarang yang dinyatakan dalam tahun. 

3. Kesejahteraan guru adalah adalah tunjangan-tunjangan  dan peningkatan  

kesejahteraan  para guru di Sekolah Dasar Negeri  Kecamatan  Grabag 

Kabupaten  Magelang yang pemberiannya  tidak didasarkan pada kinerja 

pegawai, tetapi didasarkan pada keanggotaanya sebagai bagian dari 

organisasi serta pegawai sebagai  seorang manusia yang memiliki banyak 
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kebutuhan agar dapat menjalankan  kehidupannya  secara normal dan dapat 

bekerja lebih baik. 

Untuk mengukur kesejahteraan guru dipergunakan indikator:  

a. Time off benefit yang meliputi hari-hari sakit,  liburan, cuti, dan alasan-

alasan lain. 

b. Jaminan  terhadap risiko ekonomi. 

c. Program-program  pelayanan  yang meliputi program  rekreasi, kafetaria, 

perumahan, bea siswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling 

finansial dan legal, dan lain-lainnya. 

d. Tunjangan-tunjangan  yang diharuskan  oleh undang-undang. 

Skala pengukuran : likert 

4. Profesionalisme guru adalah suatu  pekerjaan profesional seorang guru dalam 

mendidik peserta didik.  

Dengan indikator: fleksibel, bersikap terbuka,  berdiri sendiri, peka, tekun, 

realistik, melihat ke depan, rasa ingin tahu, ekspresif, dan menerima diri. 

 
D. Variabel Penelitian 

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas (independent), 

dan satu variabel terikat (dependent) yaitu: 

1. Variabel bebas (independent) 

a. Variabel motivasi kerja yang selanjutnya dalam penelitian ini diberi 

notasi X1 

b. Variabel masa kerja yang selanjutnya dalam penelitian ini diberi notasi 

X2 
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c. Variabel kesejahteraan guru yang selanjutnya dalam penelitian ini diberi 

notasi X3 

2. Variabel terikat (dependent) 

Variabel profesionalisme guru yang selanjutnya dalam penelitian ini diberi 

notasi Y. 

 
E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tiga variabel  yaitu (1) profesionalisme guru, 

merupakan variabel terikat, (2) motivasi kerja sebagai variabel bebas (X1), (3) 

masa kerja (X2), dan (4) kesejahteraan guru (X3). Semua variabel bebas diukur 

menggunakan instrument pertanyaan dengan menggunakan skala likert dengan 

ketentuan sebagai berikut: 

1. Jawaban sangat setuju (SS) diberikan skor 5; 

2. Jawaban setuju (S) diberikan skor 4; 

3. Jawaban ragu-ragu (RR) diberikan skor 3; 

4. Jawaban tidak setuju (TS)  diberikan skor 2; 

5. Jawaban sangat tidak setuju (STS) diberikan skor 1. 

F. Uji Coba Instrumen Penelitian  

1. Uji Validitas 

Uji validitas adalah uji tentang kemampuan suatu kuesioner sehingga 

benar-benar dapat mengukur apa yang ingin diukur. Untuk menguji validitas 

item-item pertanyaan dengan membuat korelasi skor pada item tersebut 

(yang diuji) dengan skor total. Kriteria uji validitas r tabel product moment. 
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Jika korelasi sudah lebih dari rtabel pertanyaan yang dibuat dikategorikan 

sahih/ valid. 

Pengujian validitas daftar pertanyaan dilakukan dengan 

mengkorelasikan skor pada masing-masing item dengan skor totalnya. 

Teknik korelasi seperti ini dikenal dengan teknik korelasi Product Moment, 

(Husein Umar, 2002:  84) yang rumusnya sebagai berikut: 

[ ][ ]2222xy
Y)( -Yn )X(Xn

Y)X)(( - XYn
 r 

SSS-S

SSS
=  

Keterangan: 

r =  korelasi Skor variabel X dan Y terhadap total skor 

X    =  jumlah skor item pertanyaan variabel X 

Y = jumlah skor item pertanyaan variabel Y  

XY =  Skor variabel X dan variabel Y 

Untuk mengetahui apakah nilai korelasinya signifikan atau tidak, maka 

diperlukan tabel signifikan nilai r Product Moment yang dapat dilihat dalam 

tabel statistik. Pengoperasian uji validitas dilakukan dengan menggunakan 

bantuan program SPSS Release 11.5 versi Windows 2000.  hasil uji coba 

validitas adalah sebagai berikut: 

a. Uji validitas instrumen pertanyaan variabel Motivasi Kerja  

Keseluruhan hasil uji validitas terhadap instrumen pertanyaan 

variabel motivasi kerja yang terdiri dari 40 butir pertanyaan seperti 

dipaparkan pada tabel 1 berikut: 
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Tabel 1   Hasil Uji Validitas Variabel Motivasi Kerja (X1) 

No Rhitung R0,05 Kesimpulan 

1 0,287 0,312 Tidak Valid 

2 0,431 0,312 Valid 

3 0,366 0,312 Valid 

4 0,339 0,312 Valid 

5 -0,088 0,312 Tidak Valid 

6 -0,069 0,312 Tidak Valid 

7 -0,069 0,312 Tidak Valid 

8 0,397 0,312 Valid 

9 0,673 0,312 Valid 

10 0,528 0,312 Valid 

11 0,716 0,312 Valid 

12 0,316 0,312 Valid 

13 0,164 0,312 Tidak Valid 

14 0,053 0,312 Tidak Valid 

15 0,536 0,312 Valid 

16 0,441 0,312 Valid 

17 0,184 0,312 Tidak Valid 

18 0,521 0,312 Valid 

19 0,437 0,312 Valid 

20 0,332 0,312 Valid 

21 0,339 0,312 Valid 

22 0,739 0,312 Valid 

23 0,680 0,312 Valid 

24 0,697 0,312 Valid 

25 0,564 0,312 Valid 

26 0,595 0,312 Valid 

27 -0,276 0,312 Tidak Valid 

28 0,422 0,312 Valid 
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29 0,563 0,312 Valid 

30 0,211 0,312 Tidak Valid 

31 0,388 0,312 Valid 

32 -0,084 0,312 Tidak Valid 

33 0,628 0,312 Valid 

34 -0,068 0,312 Tidak Valid 

35 0,478 0,312 Valid 

36 0,552 0,312 Valid 

37 0,533 0,312 Valid 

38 0,685 0,312 Valid 

39 0,450 0,312 Valid 

40 -0,044 0,312 Tidak Valid 

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2009  

Tabel 1 menunjukkan, bahwa korelasi antara ke 40 butir pertanyaan 

terdapat 12 butir pertanyaan dengan skor total kurang dari r 0,312 (r hitung 

< r tabel) maka butir tersebut dinyatakan tidak valid, sehingga harus di 

drop atau dibuang. Sedangkan sisanya 28 butir pertanyaan dengan skor 

total lebih besar dari 0,312 (r hitung > r tabel) sehingga dinyatakan valid. 

b. Uji validitas instrumen pertanyaan variabel Kesejahteraan Guru  

Keseluruhan hasil uji validitas terhadap instrumen pertanyaan 

variabel kesejahteraan guru yang terdiri dari 16 butir pertanyaan seperti 

dipaparkan pada tabel 2 berikut: 
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Tabel 2  Hasil Uji Validitas variabel Kesejahteraan Guru  (X3) 

No Rhitung R0,05 Kesimpulan 

1 0,484 0,312 Valid 

2 0,642 0,312 Valid 

3 0,694 0,312 Valid 

4 0,320 0,312 Valid 

5 0,259 0,312 Tidak Valid 

6 0,420 0,312 Valid 

7 0,178 0,312 Tidak Valid 

8 0,465 0,312 Valid 

9 0,492 0,312 Valid 

10 0,576 0,312 Valid 

11 0,427 0,312 Valid 

12 0,570 0,312 Valid 

13 0,351 0,312 Valid 

14 0,241 0,312 Tidak Valid 

15 0,514 0,312 Valid 

16 0,131 0,312 Tidak Valid 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2009  

Tabel 2 menunjukkan, bahwa korelasi antara ke 16 butir pertanyaan 

terdapat 4 butir pertanyaan dengan skor total kurang dari r tabel 0,312  (r 

hitung < r tabel) maka dinyatakan tidak valid, sehingga semua butir yang 

tidak valid di drop. Sedangkan sisanya 12 butir pertanyaan dengan  skor 

total lebih besar dari r tabel 0,312  (r hitung > r tabel) dinyatakan valid 
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c. Uji validitas instrumen pertanyaan variabel Profesionalisme Guru 

Keseluruhan hasil uji validitas terhadap instrumen pertanyaan 

variabel profesionalisme guru yang terdiri dari 46 butir pertanyaan 

seperti dipaparkan pada tabel 3 berikut: 

Tabel  3 Hasil  Uji Validitas variabel Profesionalisme Guru (Y) 
No Rhitung R0,05 Kesimpulan 

1 0,467 0,312 Valid 

2 0,556 0,312 Valid 

3 0,519 0,312 Valid 

4 0,558 0,312 Valid 

5 0,676 0,312 Valid 

6 0,704 0,312 Valid 

7 0,588 0,312 Valid 

8 0,663 0,312 Valid 

9 0,564 0,312 Valid 

10 0,365 0,312 Valid 

11 0,617 0,312 Valid 

12 0,533 0,312 Valid 

13 0,492 0,312 Valid 

14 0,467 0,312 Valid 

15 0,441 0,312 Valid 

16 0,625 0,312 Valid 

17 0,701 0,312 Valid 

18 0,593 0,312 Valid 

19 0,666 0,312 Valid 

20 0,486 0,312 Valid 

21 0,613 0,312 Valid 

22 0,453 0,312 Valid 

23 0,359 0,312 Valid 
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24 0,618 0,312 Valid 

25 0,526 0,312 Valid 

26 0,351 0,312 Valid 

27 0,447 0,312 Valid 

28 0,222 0,312 Tidak Valid 

29 0,688 0,312 Valid 

30 0,366 0,312 Valid 

31 0,714 0,312 Valid 

32 0,665 0,312 Valid 

33 0,617 0,312 Valid 

34 0,568 0,312 Valid 

35 0,546 0,312 Valid 

36 0,578 0,312 Valid 

37 0,220 0,312 Tidak Valid 

38 0,210 0,312 Tidak Valid 

39 0,600 0,312 Valid 

40 0,396 0,312 Valid 

41 0,392 0,312 Valid 

42 0,610 0,312 Valid 

43 0,662 0,312 Valid 

44 0,710 0,312 Valid 

45 0,733 0,312 Valid 

46 0,496 0,312 Valid 

 Sumber: Data primer diolah (2009)  

Tabel 3 menunjukkan, bahwa korelasi antara ke 46 butir pertanyaan 

terdapat 3 butir pertanyaan dengan skor total kurang dari r 0,312  (r hitung 

< r tabel) maka dinyatakan tidak valid dan di drop. Sedangkan sisanya 43 

butir pertanyaan dengan skor total lebih besar dari r 0,312  (r hitung > r 

tabel) maka butir tersebut dinyatakan valid. 
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2. Uji Reliabilitas 

Suatu kuesioner disebut reliabel/handal jika jawaban-jawaban 

responden konsisten. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang 

pertanyaan yang mirip pada nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan 

melihat konsistensinya (diukur dengan korelasi) dengan pertanyaan lain. 

Untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan  

rentangan  antara beberapa nilai (misalnya 0-10) atau  yang terbentuk  skala 

1-3, 1-5 atau 1-7 dan  seterusnya, maka digunakan rumus Alpha. Rumus 

Alpha yang digunakan yaitu sebagai berikut (Suharsimi Arikunto, 2002: 

171). 
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Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = banyak butir pertanyaan atau banyaknya soal 

∑ 2
ba  = jumlah varians butir 

2
1s  = varians total 

Dalam pengujian ini dilakukan dengan cara one shot atau pengukuran 

sekali saja. Program SPSS memberikan fasilitas untuk reliabilitas dengan uji 

statistik. Cronbach Alpha (a). Suatu variabel dikatakan reliabel jika 

memberikan nilai Cronbach Alpha (a) > 0,60 (Imam Ghozali, 2005: 42). 

Hasil uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Alpha R kritis Hasil uji 

1 Motivasi kerja (X1) 0,8169 0,60 Reliabel 

2 Kesejahteraan Guru (X3) 0,6274 0,60 Reliabel 

3 Profesionalisme Guru  (Y) 0,9342 0,60 Reliabel 

Sumber: Data primer yang diolah tahun 2009  

Hasil  tersebut   menunjukkan  bahwa kuesioner  yang terdiri dari 

variabel motivasi kerja, kesejahteraan guru, dan profesionalisme guru, 

semuanya reliabel karena memiliki koefisien  Alpha lebih besar dari 0,60. 

Dengan demikian kuesioner yang telah diuji cukup  memenuhi kelayakan  

instrumen penelitian. 

 
G. Metode Analisis Data 

1. Uji Prasyarat 

Telah disebutkan di atas bahwa karena dalam penelitian ini digunakan 

model regresi linear klasik dengan teknik OLS, maka sebelum 

menginterprestasikan output dari SPSS 11, perlu dilakukan uji asumsi klasik 

terlebih dahulu terhadap model tersebut. 

a. Uji Normalitas 

 Uji Normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data 

berasal dari suatu populasi yang normal (Singgih Santoso, 2003: 379).  

Asumsi tersebut diuji dengan menggunakan uji Kolmogorof Smirnov 

dengan menggunakan komputer program SPSS 11 for Windows. Apabila 

probalilitas (p) > 0,05, Ho diterima. Ho diterima berarti data yang 
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digunakan dalam penelitian tersebut mempunyai distribusi normal.  

Apabila probabilitas (p) < 0,05, maka Ho ditolak.  Ho ditolak berarti data 

yang digunakan tersebut berdistribusi tidak normal. Model yang baik 

adalah model yang dibentuk oleh variabel yang mempunyai distribusi 

data normal atau mendekati normal. 

b. Uji Linearitas  

Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model 

yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan  

dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear,  kuadrat, atau 

kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model 

empiris sebaiknya linear, kuadrat, atau kubik. Untuk menguji linearitas 

dengan menggunakan uji LM (Lagrange multiplier) (Imam Ghozali, 

2005: 118). 

c. Uji Independensi  

Uji independensi digunakan untuk menguji apakah masing-

masing  variabel bebas independen atau tidak. Prosedur uji independensi 

atau uji kecocokan dengan menggunakan koefisien korelasi moment 

produk (product moment) Karl Pearson. Menurut Budiyono (2004: 268), 

kekuatan relasi antara X dan Y dinyatakan dengan koefisien korelasi, 

koefisien korelasi linear X dan Y disajikan dengan rxy, didefinisikan 

sebagai berikut:  

[ ][ ]2222xy
Y)( -Yn )X(Xn

Y)X)(( - XY)n(
  r

SSS-S

SSS
=  
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Keterangan : 

Rxy  = koefisien korelasi 

X    = Skor pertanyaan masing-masing butir 

Y    = Skor total. 

Keputusan uji indepedensi bahwa variabel X dan Y disebut  

indepedensi, jika  nilai rxy < 0,8. 

2. Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi linear 

berganda. Analisis regresi yang mendasar pada model probabilistik, yang  

terdiri atas komponen deterministik dan kesalahan random. Menurut 

pendapat  Budiyono (2004: 279) dengan persamaan sebagai berikut: 

3322110
ˆ XbXbXbbY +++=  

Keterangan: 

Ŷ  : Profesionalisme guru 

X1 : Motivasi kerja   

X2 : Masa kerja 

X3 : Kesejahteraan guru 

b0  : Parameter Penduga 

3. Uji Ketepatan  Parameter Penduga (uji t) 

Uji t digunakan untuk mengetahui atau menguji pengaruh dari satu 

variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial.  Untuk 

mencari nilai thitung digunakan bantuan program SPSS, sedangkan untuk 

menentukan signifikan tidaknya nilai tersebut dilihat dari nilai sig hasil 
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perhitungan SPSS, atau dengan cara membandingkan nilai t hitung dengan t 

tabel, dengan ketentuan apabila t hitung > t tabel atau –t hitung > -t tabel, maka H0 

ditolak. Ini  berarti signifikans. Sebaliknya, apabila –t tabel < t hitung < t tabel, 

maka H0 diterima yang berarti tidak signifikans. 

4. Uji Ketepatan Model  

a. Uji F 

Untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

tak bebas secara bersama-sama digunakan uji F. Mudrajad Kuncoro 

(2003: 98) menyebutkan uji statistik F pada dasarnya menunjukkan 

apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai 

pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat. 

Untuk mengetahui besarnya nilai F digunakan analisis regresi 

dengan bantuan SPSS. Adapun untuk mengetahui ada tidaknya hubungan 

variabel bebas dan variabel terikat dengan cara membandingkan nilai F 

hitung dengan nilai F tabel pada uji 1 sisi, dengan ketentuan apabila F hitung > 

F tabel maka H0 ditolak. Ini  berarti signifikans. Sebaliknya, apabila F hitung 

< F tabel,  maka H0 diterima yang berarti tidak signifikans. 

b. Koefisien Determinasi (R2) 

Menurut Budiyono (2004: 288) koefisien determinasi (R2) pada 

intinya digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel 

bebas dalam menerangkan variabel yang terikat. 

Rumus R2: 

2
...12....12. kyky RR =  
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
A. Diskripsi Data Penelitian 

Program  yang digunakan untuk menganalisis data adalah  program 

SPSS.  Sesuai  dengan hasil  analisis statistik  deskriptif, maka karakteristik 

variabel penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Data Motivasi Kerja Guru   (X1) 

Tabel 4: Statistik Motivasi Kerja Guru (X1) 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui motivasi kerja 

guru  yang berasal dari  angket ini menyebar dari skor  terendah 88 dan 

tertinggi 126. Dengan demikian, rentangan skor yang muncul  adalah 

sebesar 38 dari 88 sampai 126. Angka-angka ini kemudian dianalisis dan 

hasilnya adalah sebagai berikut: (a) skor rata-rata (mean) sebesar 112,10; 

(b) simpangan bakunya sebesar 9,77; (c) median  (me) sebesar 114,00; 

dan (d) modus (mo) sebesar 119,00.  

X1
70
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Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori 

tersebut terlebih dahulu dicari kelas interval dengan rumus sebagai 

berikut (Sutrisno Hadi, 2001: 12): 

 Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
 

67,12
3

38
3

88126
==

-
=i  dibulatkan menjadi 13 

Selanjutnya distribusi  frekuensi  skor  motivasi kerja  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 5 : Distribusi Skor Motivasi Kerja Guru 

Interval  Kategori  Jumlah  persentase 

88 - 100 Rendah  12 17.14% 

101 - 113 Sedang  21 30.00% 

114 - 126 Tinggi  37 52.86% 

Jumlah  70 100% 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui  bahwa sebanyak  12 

responden (17,14%) berada pada kategori rendah, 21 responden (30%) 

berada pada kategori sedang, dan 37 responden (52,86%) berada pada 

kategori tinggi. Dari uraian tabel tersebut terlihat bahwa motivasi kerja 

guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sudah sangat 

baik, maka tetap harus ditingkatkan lagi. Hal ini terlihat dari jawaban 

responden tentang motivasi kerja guru di mana 37 responden  dengan 

jawabannya  berada pada kategori tinggi. Gambaran lebih jelas  
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mengenai distribusi skor data variabel  motivasi kerja guru ini disajikan  

pada histogram berikut: 

Gambar 2.  Histrogram  motivasi kerja guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Data Masa Kerja Guru  

Tabel 6: Statistik Masa Kerja  Guru (X2) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui data  masa kerja 

guru yang berasal dari angket yang disebar dari skor  terendah 2 dan 

tertinggi 38. Dengan demikian, rentangan skor yang muncul adalah 
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sebesar 36 dari 2 sampai 38. Angka-angka ini kemudian dianalisis dan 

hasilnya adalah sebagai berikut: (a) skor rata-rata sebesar 18,41; (b) 

simpangan bakunya sebesar 11,31; (c) median  (me) sebesar 14; dan (d) 

modus (mo) sebesar 8,00.  

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori 

tersebut terlebih dahulu dicari kelas interval dengan rumus sebagai 

berikut (Sutrisno Hadi, 2001: 12): 

 Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
 

12
3

36
3

238
==

-
=i   

Selanjutnya  distribusi  frekuensi  skor  masa kerja  guru adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 7 : Distribusi Skor  Masa Kerja Guru  

Interval  Kategori  Jumlah  persentase 

2 - 13 Rendah  34 48.57% 

14 - 25 Sedang  11 15.71% 

26 - 38 Tinggi  25 35.71% 

Jumlah  70 100% 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak  34 

responden (48,57%) berada pada kategori rendah, 11 responden (15,71%) 

berada pada kategori sedang, dan 25 responden (35,71%) berada pada 

kategori tinggi. Dari uraian tabel tersebut terlihat bahwa  masa kerja guru 
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SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang masih sangat 

kurang, jadi masih harus ditingkatkan lagi hal yang berkaitan dengan 

masa kerja guru, hal ini terlihat dari jawaban responden tentang  masa  

kerja guru di mana 34 responden dengan jawabannya  berada pada 

kategori rendah. Gambaran lebih jelas mengenai distribusi skor data 

variabel  masa kerja ini disajikan  pada histogram berikut: 

Gambar 3.  Histrogram  Masa Kerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Data Kesejahteraan  Guru  

Tabel 8: Statistik Kesejahteraan  Guru (X3) 
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Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui data  

kesejahteraan guru yang berasal dari angket yang disebar dari skor  

terendah 34 dan tertinggi 55. Dengan demikian, rentangan skor yang 

muncul adalah sebesar 21 dari 34 sampai 55. Angka-angka ini kemudian 

dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) skor rata-rata sebesar 

44,31; (b) simpangan bakunya sebesar 6,08; (c) median  (me) sebesar 45; 

dan (d) modus (mo) sebesar 37,00.  

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori 

tersebut terlebih dahulu dicari kelas interval dengan rumus sebagai 

berikut (Sutrisno Hadi, 2001: 12): 

 Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
 

7
3
21

3
3455

==
-

=i   

Selanjutnya  distribusi  frekuensi  skor  kesejahteraan  guru adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 9 : Distribusi Skor  Kesejahteraan Guru  

Interval  Kategori  Jumlah  persentase 

34 - 40 Rendah  21 30.00% 

41 - 47 Sedang  26 37.14% 

48 - 55 Tinggi  23 32.86% 

Jumlah  70 100% 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak  21 

responden (30%) berada pada kategori rendah, 26 responden (37,14%) 

berada pada kategori sedang, dan 23 responden (32,86%) berada pada 

kategori tinggi. Dari uraian tabel tersebut terlihat bahwa  kesejahteraan  

guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sudah cukup 

baik, jadi masih harus ditingkatkan lagi hal yang berkaitan dengan 

kesejahteraan guru, hal ini terlihat dari jawaban responden tentang  

kesejahteraan guru di mana 26 responden dengan jawabannya berada 

pada kategori sedang. Gambaran lebih jelas mengenai distribusi skor data 

variabel  kesejahteraan guru ini disajikan  pada histogram berikut: 

Gambar 4.  Histrogram  kesejahteraan guru  
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4. Data Profesionalisme Guru 

Tabel 10: Statistik Profesionalisme Guru  (Y) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berdasarkan tabel frekuensi di atas dapat diketahui data  

profesionalisme guru yang berasal dari angket yang disebar dari skor  

terendah 121 dan tertinggi 201. Dengan demikian, rentangan skor yang 

muncul adalah sebesar 80 dari 121 sampai 201. Angka-angka ini 

kemudian dianalisis dan hasilnya adalah sebagai berikut: (a) skor rata-

rata (mean) sebesar 168,67; (b) simpangan bakunya (standard 

deviasi/SD) sebesar 20,40; (c) median  (me) sebesar 173,50; dan (d) 

modus (mo) sebesar 145.  

Kategori dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 kategori 

yaitu tinggi, sedang, dan rendah, untuk mengelompokkan kategori 

tersebut terlebih dahulu dicari kelas interval dengan rumus sebagai 

berikut (Sutrisno Hadi, 2001: 12): 

 Nilai tertinggi – nilai terendah 
i    =  
              Jumlah kelas 
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67,26
3

80
3

121201
==

-
=i  dibulatkan menjadi 27 

Selanjutnya distribusi frekuensi skor profesionalisme guru adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 11 : Distribusi Skor  Profesionalisme Guru  

Interval  Kategori  Jumlah  persentase 

121 - 147 Rendah 12 17.14% 

148 - 174 Sedang 25 35.71% 

175 - 201 Tinggi 33 47.14% 

Jumlah  70 100% 

 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 12 

responden (17,14%) berada pada kategori rendah, 25 responden (35,71%) 

berada pada kategori sedang, dan 33 responden (47,14%) berada pada 

kategori tinggi. Dari uraian tabel tersebut terlihat bahwa profesionalisme 

guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sudah sangat 

baik, tetapi masih harus tetap ditingkatkan lagi hal yang berkaitan dengan 

profesionalisme guru, hal ini terlihat dari jawaban responden tentang  

profesionalisme guru di mana 33 responden dengan jawabannya  berada 

pada kategori tinggi. Gambaran lebih jelas mengenai distribusi skor data 

variabel  profesionalisme guru ini disajikan  pada histogram berikut: 
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Gambar 5.  Histrogram  profesionalisme Guru  

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Pengujian Hipotesis 

1. Uji Prasyarat  

a. Uji Normalitas  

  Dalam uji data yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 12 Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
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Data di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai Kolmogorov-

Smirnov adalah 1,034 dan signifikan pada 0,235, dimana nilai 

signifikannya lebih besar dari 0,05 hal ini berarti data residual 

terdistribusi secara normal. 

b. Uji Linearitas  

Uji linearitas dilakukan dengan menggunakan Lagrang Multiplier 

(LM) dengan tujuan untuk melihat apakah spesifikasi model yang 

digunakan sudah benar atau tidak (Imam Ghozali, 2005: 115). Hasil R2 

perhitungan SPSS menunjukkan nilai sebesar 0,025 dengan N=70 

diperoleh R2.N (0,025 x 70) = 1,75. Nilai ini dibandingkan dengan tabel 

chi kuadrat dengan df= 70 dan tingkat signifikan 0,05 didapat nilai tabel 

chi2 sebesar 90,53. Oleh karena nilai chi2 hitung  lebih kecil dari chi2 

tabel maka dapat disimpulkan  bahwa model yang benar  adalah model 

linear. 

c. Uji Independensi 

Uji independensi digunakan untuk menguji apakah dua variabel  

independen atau tidak. Uji independensi dilakukan dengan menggunakan 

koefisien korelasi moment produk (product moment) Karl Pearson. Hasil 

dari uji independensi adalah sebagai berikut: 

1) Uji Independensi variabel Motivasi Kerja dengan  Masa Kerja 

Dengan memperhatikan lampiran hasil perhitungan uji 

independensi, maka 

   [ ][ ]2222xy
Y)( -Yn )X(Xn

Y)X)(( - XY)n(
  r

SSS-S

SSS
=  
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Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa besarnya  

nilai r = 0,386. Hal ini menunjukkan bahwa  r=0,386 <0,8, jadi  

motivasi kerja (X1) independen dengan masa kerja (X2). 

2) Uji Independensi variabel Motivasi Kerja dengan  Kesejahteraan 

Guru  

Dengan memperhatikan lampiran hasil perhitungan uji 

independensi, maka 

   [ ][ ]2222xy
Y)( -Yn )X(Xn

Y)X)(( - XY)n(
  r

SSS-S

SSS
=  

    
 

 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa besarnya  

nilai r = 0,318. Hal ini menunjukkan bahwa  r=0,318 <0,8, jadi  

motivasi kerja (X1) independen dengan kesejahteraan guru (X3). 

3) Uji Independensi variabel Masa Kerja Dengan Kesejahteraan Guru  

Dengan memperhatikan lampiran hasil perhitungan uji 

independensi, maka 
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Berdasarkan perhitungan di atas, diketahui bahwa besarnya  nilai 

r = 0,585. Hal ini menunjukkan bahwa  r=0,585 <0,8, jadi  masa kerja 

(X2) independen dengan kesejahteraan guru (X3). 

 
2. Uji Hipotesis  

a. Hubungan  Motivasi Kerja  (X1) Dengan Profesionalisme Guru (Y) 

1) Koefisien  Regresi  

Pengujian hipotesis  yang pertama diajukan  dalam penelitian 

ini  menyatakan bahwa terdapat hubungan motivasi kerja dengan 

profesionalisme guru. Perhitungan analisis regresi sederhana  adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 13 Koefisien Regresi Hubungan Motivasi kerja dengan 

profesionalisme guru 

 

 

 

 

Berdasarkan dari perhitungan  analisis regresi  sederhana  yang 

terlihat pada tabel di atas, menghasilkan  arah regresi  b sebesar 1,035 

dan konstanta a sebesar 52,609. Dengan demikian  bentuk hubungan 

Coefficientsa

52.609 24.732 2.127 .037

1.035 .220 .496 4.710 .000

(Constant)

X1

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan oleh persamaan  

regresi  Y = 52,609 + 1,035 X1.  

2) Koefisien Korelasi 

Kekuatan korelasi antara motivasi kerja berhubungan dengan 

profesionalisme guru ditunjukkan oleh  koefisien korelasi  product 

moment sebesar rxy1 = 0,496. kekuatan  hubungan antara motivasi kerja 

dengan profesionalisme guru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel  14  Korelasi  Hubungan Motivasi kerja dengan profesionalisme 

guru   

Korelasi r thitung ttabel  a = 0,05 

rx1y1 0,496 4,710 1,667 

 

3) Uji t 

Uji keberartian  koefisien  korelasi dilakukan dengan uji t 

didapat harga thitung sebesar 4,710 > ttabel 1,667. Berdasarkan  hasil 

pengujian signifikan dinyatakan bahwa motivasi kerja guru 

berhubungan dengan profesionalisme guru sangat signifikan.  Dengan 

demikian  hipotesis  yang menyatakan  terdapat korelasi yang positif 

antara variabel motivasi kerja berhubungan dengan profesionalisme 

guru diuji kebenarannya. Hal ini berarti semakin tinggi motivasi 

kerja, akan semakin  tinggi pula profesionalisme guru yang dicapai.  
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b. Hubungan  Masa Kerja   (X2) Terhadap Profesionalisme Guru (Y) 

1) Koefisien  Regresi  

Pengujian hipotesis  yang pertama diajukan  dalam penelitian 

ini  menyatakan bahwa terdapat hubungan antara masa kerja dengan 

profesionalisme. Perhitungan analisis regresi sederhana adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 15  Koefisien Regresi Masa kerja dengan Profesionalisme guru 

 

 

 

 

Berdasarkan dari perhitungan  analisis regresi  sederhana  yang 

terlihat pada tabel di atas, menghasilkan  arah regresi  b sebesar 1,128 

dan konstanta a sebesar 147,894. Dengan demikian  bentuk hubungan 

antara kedua  variabel tersebut  dapat digambarkan  oleh persamaan  

regresi  Y = 147,894 + 1,128 X2.  

2) Koefisien Korelasi 

Kekuatan korelasi antara masa kerja dengan profesionalisme 

guru ditunjukkan oleh  koefisien korelasi product moment sebesar rx2y2 

= 0,625. Kekuatan korelasi antara masa kerja dengan profesionalisme 

guru dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Coefficientsa

147.894 3.684 40.150 .000

1.128 .171 .625 6.606 .000

(Constant)

X2

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Tabel  16 Korelasi  Masa Kerja dengan Profesionalisme guru 

Korelasi r thitung ttabel  a = 0,05 

rxy1 0,625 6,606 1,667 

 

3) Uji t 

Uji keberartian  koefisien  korelasi dilakukan dengan uji t 

didapat harga thitung sebesar 6,606 > ttabel 1,667. Berdasarkan hasil 

pengujian signifikan dinyatakan bahwa hubungan masa kerja dengan 

profesionalisme guru sangat signifikan. Dengan demikian hipotesis  

yang menyatakan terdapat hubungan yang positif antara variabel 

masa kerja terhadap profesionalisme guru diuji kebenarannya. Hal ini 

berarti semakin tinggi  masa kerja, akan semakin  tinggi pula 

profesionalisme guru yang dicapai.  

c. Hubungan Kesejahteran  guru(X2) Terhadap Profesionalisme Guru (Y) 

1) Koefisien  Regresi  

Pengujian hipotesis  yang pertama diajukan  dalam penelitian 

ini  menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kesejahteraan guru 

dengan profesionalisme. Perhitungan analisis regresi sederhana 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 17 Koefisien Regresi Kesejahteraan guru dengan 
Profesionalisme guru 

 

 

 

 

Berdasarkan dari perhitungan  analisis regresi sederhana  yang 

terlihat pada tabel di atas, menghasilkan  arah regresi  b sebesar 1,865 

dan konstanta a sebesar 86,035. Dengan demikian  bentuk hubungan 

antara kedua variabel tersebut dapat digambarkan oleh persamaan  

regresi  Y = 86,035 + 1,865 X2.  

2) Koefisien Korelasi 

Kekuatan  korelasi antara kesejahteraan guru berhubungan 

dengan profesionalisme guru ditunjukkan oleh koefisien korelasi  

product moment sebesar rx3y3 = 0,556. kekuatan korelasi antara 

kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dapat dilihat pada 

tabel berikut ini: 

Tabel  18 Korelasi  kesejahteraan guru dengan Profesionalisme guru 

Korelasi r thitung ttabel  a = 0,05 

rx3y3 0,556 5,512 1,667 

 

Coefficientsa

86.035 15.129 5.687 .000

1.865 .338 .556 5.512 .000

(Constant)

X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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3) Uji t 

Uji keberartian  koefisien  korelasi dilakukan dengan uji t 

didapat harga thitung sebesar 5,512 > ttabel 1,667. Berdasarkan hasil 

pengujian signifikan dinyatakan bahwa hubungan kesejahteraan guru 

dengan profesionalisme guru sangat signifikan. Dengan demikian 

hipotesis yang menyatakan terdapat hubungan yang positif antara 

variabel kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru diuji 

kebenarannya. Hal ini berarti semakin tinggi  kesejahteraan guru, 

akan semakin  tinggi pula profesionalisme guru yang dicapai.  

d. Hubungan Motivasi kerja, Masa kerja, dan Kesejahteraan Guru Secara 

Bersama-Sama Dengan Profesionalisme Guru  

1) Koefisien  Regresi Jamak 

Pengujian hipotesis ketiga yang diajukan  dalam penelitian ini  

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara motivasi 

kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru dengan profesionalisme 

guru. Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 19 Koefisien Regresi Jamak 

 

 

 

 

 

Coefficientsa

55.273 23.827 2.320 .023

.568 .197 .272 2.887 .005

.674 .199 .373 3.386 .001

.841 .360 .251 2.336 .023

(Constant)

X1

X2

X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: Ya. 
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Perhitungan regresi jamak dari variabel profesionalisme guru 

menghasilkan arah regresi b1 untuk variabel motivasi kerja adalah 

sebesar 0,568, dan b2 untuk variabel masa kerja sebesar 0,674, dan b3 

untuk variabel kesejahteraan guru sebesar 0,841 dan konstanta 

sebesar 55,273. Dengan demikian bentuk korelasi antara variabel 

bebas dengan variabel terikat tersebut dapat digambarkan dengan  

persamaan regresi Y = 55,273 + 0,568X1 + 0,674X2 + 0,841X3. 

Sebelum  digunakan untuk keperluan prediksi persamaan regresi ini 

harus dilakukan uji keberartian regresi. Untuk mengetahui derajat  

keberartian  persamaan  regresi, dilakukan uji F dan hasilnya dapat 

dilihat  pada tabel dibawah ini:  

Tabel 20 Analisis  Variansi Regresi Linear Ganda 

 

 

 

2) Koefisien  Korelasi  Ganda  

Perhitungan korelasi ganda  antara variabel motivasi kerja, 

masa kerja, dan kesejahteran guru dengan profesionalisme guru 

menghasilkan koefisien korelasi sebesar r = 0,713. Uji  keberartian 

dengan menggunakan uji F sebesar Fhitung = 22,701.  Untuk lebih 

jelasnya mengenai motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru 

dengan profesionalisme guru  dapat dilihat  pada tabel berikut: 

ANOVAb

14586.834 3 4862.278 22.701 .000a

14136.609 66 214.191

28723.443 69

Regression

Residual

Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X1, X2a. 

Dependent Variable: Yb. 
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Tabel  21  Rangkuman  Uji Korelasi  Jamak  X1, X2, X3,dengan Y 

Korelasi r Fhitung Ftabel 0,05 

Rx123y123 0,713 22,701 2,74 

 

Dari hasil pengujian signifikan dapat disimpulkan bahwa 

koefisien korelasi jamak yang diperoleh dalam penelitian ini 

signifikan, yang ditunjukkan dengan Fhitung > Ftabel  (22,701 > 2,74). 

Hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat hubungan positif  

motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru secara bersama 

dengan profesionalisme guru, teruji kebenarannya. 

3) Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi sebesar R2 = (0,713)2 = 0,508. Ini 

membuktikan bahwa 50,8% variasi  yang terjadi  pada 

profesionalisme guru dapat dijelaskan oleh motivasi kerja, masa 

kerja, dan kesejahteraan guru, melalui  regresi Y = 55,273 + 0,568X1 

+ 0,674X2 + 0,841X3. 

e. Sumbangan Relatif dan Sumbangan Efektif 

1) Sumbangan Relatif 

Besarnya sumbangan relatif variabel motivasi kerja (X1), masa 

kerja (X2), dan kesejahteraan guru (X1) dengan variabel 

profesionalisme guru (Y) adalah sebagai berikut: 
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a) Variabel X1 dengan variabel Y. 

Rumus: 
å åå

å
++ )()()( 321

1

YXYXYX

YX
 

  = 
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1330390
++

 

  = 
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  = 63,8% 

b) Variabel X2 dengan variabel Y. 

Rumus: 
å åå

å
++ )()()( 321

2
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YX
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  = 10,9% 

c) Variabel X3 dengan variabel Y. 

Rumus: 
å åå

å
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  = 25,3% 
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2) Sumbangan Efektif 

Besarnya sumbangan efektif variabel motivasi kerja (X1), masa 

kerja (X2), dan kesejahteraan guru (X1) dengan variabel 

profesionalisme guru (Y) adalah sebagai berikut: 

a) Variabel X1 dengan variabel Y. 

Rumus: Sumbangan relatif variabel motivasi kerja (X1) x R2 

 = 63,8% x 0,508 

 = 32,4% 

b) Variabel X2 dengan variabel Y. 

Rumus: Sumbangan relatif  variabel masa kerja (X2) x R2 

 = 10,9%x 0,508 

 = 5,5% 

c) Variabel X3 dengan variabel Y. 

Rumus: Sumbangan relatif  variabel kesejahteraan guru (X3) x R2 

 = 25,3%x 0,508 

 = 12,9% 

 
C. Pembahasan  

Hasil analisis regresi memberikan hasil bahwa variabel bebas yang 

dipergunakan dalam penelitian ini secara bersama-sama maupun secara individu 

mempunyai hubungan yang positif dan signifikan dengan profesionalisme guru 

di SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Analisis secara 

kualitatif tentang masing-masing variabel dapat diuraikan sebagai berikut: 
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1. Hubungan Variabel Motivasi Kerja dengan Profesionalisme Guru  

Koefisien regresi variabel motivasi kerja menunjukkan 1,035 hal ini 

memberikan makna bahwa guru telah termotivasi dengan mendapatkan 

imbalan atau gaji sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, guru diberikan 

kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan ikut serta dalam 

pengambilan keputusan demi peningkatan prestasi belajar siswa, dan guru 

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan keahlian 

yang dimiliki. Motivasi kerja mempunyai hubungan yang positif dan 

signifikan terhadap profesionalisme guru, yang berarti bahwa tinggi 

rendahnya motivasi kerja guru  SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten 

Magelang dan digunakan untuk memberikan kontribusi yang positif dengan 

profesionalisme guru. Semakin tinggi motivasi kerja berarti semakin baik 

pula profesionalisme guru yang dan semakin rendah motivasi kerja semakin 

rendah pula profesionalisme guru.  

Besarnya sumbangan efektif variabel motivasi kerja sebesar 32,4% 

memberikan arti bahwa setiap peningkatan motivasi kerja sebesar satu satuan 

akan meningkatkan tingkat profesionalisme guru sebesar  32,4%, dengan 

asumsi bahwa faktor profesionalime guru lain dianggap tetap (ceteris 

paribus) dengan demikian variabel motivasi kerja mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap profesionalisme guru SD Negeri di 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.  
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2. Hubungan Variabel Masa kerja dengan profesionalisme guru 

Hubungan masa kerja yang positif dan signifikan profesionalisme 

guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang yang dibuktikan 

dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,128 dan besarnya nilai t sebesar 

6,606 memberikan arti bahwa lama tidaknya guru sangat mempengaruhi 

dalam mengajar. Masa kerja mempunyai kontribusi yang positif dan 

signifikan dengan profesionalisme guru, yang berarti bahwa tinggi rendahnya 

masa kerja guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan 

digunakan untuk memberikan kontribusi yang positif dengan profesionaliem 

guru. Semakin tinggi masa kerja berarti semakin baik pula profesionalisme 

guru yang dan semakin rendah masa kerja semakin rendah pula 

profesionalisme guru.   

Besarnya sumbangan efektif variabel masa kerja sebesar 5,5% 

memberikan arti bahwa setiap peningkatan masa kerja sebesar satu satuan 

akan meningkatkan tingkat profesionalisme guru SD Negeri di Kecamatan 

Grabag Kabupaten Magelang sebesar  5,5%, dengan asumsi bahwa faktor 

profesionalisme guru lain dianggap tetap (ceteris paribus) dengan demikian 

variabel masa kerja mempunyai hubungan positif dan signifikan dengan 

profesionalisme guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.  

3. Hubungan Variabel Kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru 

Hubungan kesejahteraan guru yang positif dan signifikan 

profesionalisme guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang 

yang dibuktikan dengan nilai koefisien regresi sebesar 1,865 dan besarnya 
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nilai t sebesar 5,512 memberikan arti bahwa ternyata kesejahteraan guru 

sangat diperhatikan. Kesejahteraan guru mempunyai kontribusi yang positif 

dan signifikan dengan profesionalisme guru, yang berarti bahwa tinggi 

rendahnya kesejahteraan guru SD Negeri di Kecamatan Grabag Kabupaten 

Magelang dan digunakan untuk memberikan kontribusi yang positif dengan 

profesionaliem guru. Semakin tinggi kesejahteraan guru berarti semakin baik 

pula profesionalisme guru yang dan semakin rendah kesejahteraan guru 

semakin rendah pula profesionalisme guru.   

Besarnya sumbangan efektif variabel kesejahteraan guru sebesar 

12,9% memberikan arti bahwa setiap peningkatan kesejahteraan guru sebesar 

satu satuan akan meningkatkan tingkat profesionalisme guru SD Negeri di 

Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sebesar  12,9%, dengan asumsi 

bahwa faktor profesionalisme guru lain dianggap tetap (ceteris paribus) 

dengan demikian variabel kesejahteraan guru mempunyai hubungan positif 

dan signifikan dengan profesionalisme guru SD Negeri di Kecamatan Grabag 

Kabupaten Magelang.  

4. Hubungan Motivasi Kerja, Masa Kerja, dan Kesejahteraan Guru dengan 

Profesionalisme Guru   

Variabel motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan dengan  

profesionalisme guru. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya nilai F hitung 

sebesar 22,701 dan nilai signifikan sebesar 0,000.  Besarnya sumbangan 

secara bersama-sama yang ditunjukkan dengan nilai R2 adalah sebesar 50,8% 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme guru dipengaruhi oleh variabel 

motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru sebesar 50,8%, sedangkan 

49,2% dipengaruhi oleh variabel lain, di luar variabel yang telah ditetapkan 

dalam penelitian ini. 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI  DAN SARAN 

 
Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan hal-hal sebagai 
berikut: 

Hubungan Motivasi Kerja Guru  Dengan  Profesionalisme Guru  

Hasil koefisien  korelasi untuk korelasi kedua variabel ini  adalah 

sebesar 0,496. Sumbangan efektif variabel motivasi kerja guru sebesar 32,4% 

dapat diinterpretasikan bahwa 32,4% variasi yang ada pada variabel 

profesionalisme guru dapat diprediksikan oleh variabel motivasi kerja guru. 

Koefisien regresi variabel motivasi kerja guru dengan profesionalisme guru 

adalah sebesar 1,035, maka angka tersebut dapat mencerminkan bahwa setiap 

motivasi kerja guru ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka berhubungan 

dengan peningkatan profesionalisme guru sebesar 1,035 satuan dengan 

konstanta tetap. Untuk uji signifikan digunakan  uji t. Karena nilai t hitung 

berada di daerah  penolakan Ho atau 4,710 > 1,667 maka  Ho ditolak  dan 

sebagai  konsekuensinya Ha diterima, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif variabel motivasi kerja guru dengan profesionalisme guru 
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teruji kebenarannya. Hal ini berarti semakin baik motivasi kerja guru, akan 

semakin tinggi pula profesionalisme guru. 
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Hubungan  Masa kerja guru dengan Profesionalisme Guru  

Hasil koefisien  korelasi untuk korelasi kedua variabel ini  adalah 

sebesar 0,625. Sumbangan efektif variabel masa kerja guru sebesar 5,5% 

dapat diinterpretasikan bahwa 5,5% variasi yang ada pada variabel 

profesionalisme guru dapat diprediksikan oleh variabel masa kerja guru. 

Koefisien regresi variabel masa kerja guru dengan profesionalisme guru 

adalah sebesar 1,128, maka angka tersebut dapat mencerminkan bahwa setiap 

masa kerja guru ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka berhubungan 

dengan peningkatan profesionalisme guru sebesar 1,128 satuan dengan 

konstanta tetap. Untuk uji signifikan digunakan uji t. Karena nilai t hitung 

berada di daerah  penolakan Ho atau 6,606 > 1,667 maka Ho ditolak dan 

sebagai  konsekuensinya Ha diterima, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif variabel masa kerja guru dengan variabel profesionalisme 

guru teruji kebenarannya. Hal ini berarti semakin tinggi masa kerja guru, 

akan semakin tinggi pula profesionalisme  guru. 

Hubungan  Kesejahteraan guru dengan Profesionalisme Guru  

Hasil koefisien  korelasi untuk korelasi kedua variabel ini  adalah 

sebesar 0,556. Sumbangan efektif variabel kesejahteraan guru sebesar 12,9% 

dapat diinterpretasikan bahwa 12,9% variasi yang ada pada variabel 

profesionalisme guru dapat diprediksikan oleh variabel kesejahteraan guru. 

Koefisien regresi variabel kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru 

adalah sebesar 1,865, maka angka tersebut dapat mencerminkan bahwa setiap 

kesejahteraan guru ditingkatkan sebanyak satu satuan, maka berhubungan 
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dengan peningkatan profesionalisme guru sebesar 1,865 satuan dengan 

konstanta tetap. Untuk uji signifikan digunakan uji t. Karena nilai t hitung 

berada di daerah  penolakan Ho atau 5,512 > 1,667 maka Ho ditolak dan 

sebagai  konsekuensinya Ha diterima, atau dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif variabel kesejahteraan guru dengan variabel 

profesionalisme guru teruji kebenarannya. Hal ini berarti semakin tinggi 

kesejahteraan guru, akan semakin tinggi pula profesionalisme  guru. 

Hubungan Motivasi kerja, Masa kerja, dan kesejahteraan guru dengan 

Profesionalisme guru 

Hasil koefisien  korelasi untuk korelasi kedua variabel bebas dengan 

variabel terikat adalah sebesar 0,713, kemudian dari angka korelasi ini dapat 

ditaksi dalam koefisien determinasi sebesar 0,508. Angka ini dapat 

diinterpretasikan bahwa 50,8% variasi yang ada pada variabel 

profesionalisme guru dapat diprediksikan oleh variabel motivasi kerja, masa 

kerja, dan kesejahteraan guru. Uji keberartian dengan menggunakan uji F 

menghasilkan nilai F hitung sebesar 22,701. Dari hasil pengujian  signifikan 

seperti dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi jamak yang diperoleh 

dalam penelitian ini signifikan. Hipotesis yang mengatakan bahwa terdapat 

hubungan positif motivasi kerja, masa kerja, dan kesejahteraan guru secara 

bersama dengan profesionalisme guru, teruji kebenarannya. 

Implikasi  

Terbuktinya hubungan variabel motivasi kerja guru dengan 

profesionalisme guru yang berarti semakin baik motivasi kerja guru, akan 
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semakin tinggi pula profesionalisme guru, hal ini memberikan dampak bahwa 

bila kompensasi guru meningkat, kondisi kerja yang baik, guru selalu diikut 

sertakan dalam pengambilan keputusan, guru diberikan penghargaan, guru 

diberikan tugas pekerjaan yang sifatnya menarik dan, penerapan disiplin 

terhadap guru yang wajar, maka hal ini akan dapat meningkatkan 

profesionalisme guru 

Terbuktinya hubungan positif variabel masa kerja guru dengan variabel 

profesionalisme yang berarti semakin tinggi masa kerja guru, akan semakin 

tinggi pula profesionalisme  guru, mempunyai implikasi bahwa semakin lama 

guru memangku jabatan, maka semakin tinggi profesionalisme guru. 

Terbuktinya hubungan variabel kesejahteraan guru dengan variabel 

profesionalisme guru, yang berarti semakin tinggi kesejahteraan guru, akan 

semakin tinggi pula profesionalisme  guru, mempunyai implikasi bahwa 

pemberian time off benefit yang meliputi hari-hari sakit,  liburan, cuti, dan 

alasan-alasan lain, pemberian jaminan  terhadap risiko ekonomi, pemberian 

program-program  pelayanan  yang meliputi program  rekreasi, kafetaria, 

perumahan, bea siswa pendidikan, fasilitas pembelian, konseling finansial dan 

legal, dan lain-lainnya, pemberian tunjangan-tunjangan  yang diharuskan  oleh 

undang-undang dapat meningkatkan profesionalisme guru 

 

Saran-Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi tersebut di atas, maka untuk 

meningkatkan profesionalisme guru, maka disarankan agar pemerintah 
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memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan motivasi guru seperti peningkatan 

gaji, perbaikan kondisi kerja dan lingkungan kerja, pemberian penghargaan bagi 

guru yang berprestasi, menempatkan guru sesuai dengan pendidikan dan 

keahlian yang dimiliki, serta memberikan insentif dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan hidup guru. 

Selain itu disarankan agar guru yang memiliki masa kerja lebih lama diberi 

kesempatan untuk memangku jabatan yang lebih tinggi, misalnya pengangkatan 

kepala sekolah, pengawas, dan jabatan lainnya. Hal ini agar guru yang lebih 

senior merasa mendapat penghargaan, dan hal ini akan menimbulkan motivasi 

bagi guru-guru muda.  
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KUESIONER 

 
 

I IDENTITAS RESPONDEN 

 

Umur  : …………………….. 

Pendidikan :  a. D1 b. D3  c. S1 d. S2  

Jenis Kelamin : …………………….. 

Masa Kerja : …………………….. 

 

II PETUNJUK 

No. Responden:  
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1. Mohon Bapak/Ibu memberikan tanggapan atau jawaban terhadap 

pernyataan-pernyataan yang tersedia di bawah ini sesuai dengan kenyataan 

yang ada 

2. Jawaban Bapak/Ibu dilakukan dengan memberi tanda pada salah satu dari 

lima pilihan jawaban yaitu:  

A. SL = selalu, SR = sering, N = netral, K = kadang-kadang, TP = tidak 

pernah  

B. SS=sangat setuju, S= setuju, N=netral, TS= tidak setuju , STS = sangat 

tidak setuju 

C. SS=sangat setuju, S= setuju, N=netral, TS= tidak setuju , STS = sangat 

tidak setuju 
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III KUESIONER 
A Motivasi kerja 

 

No Pernyataan SL SR N K TP 

1 Sebagai guru saya memperoleh imbalan yang sesuai dengan 
pengabdian saya 

     

2 Guru yang berprestasi mendapatkan penghargaan dinas      
3 Selain gaji, guru juga mendapatkan penghasilan lain      
4 Kanaikan pangkat guru diperhatikan oleh pemerintah      
5 Sebagai guru saya mengharapan tunjangan untuk hari tua      
6 Sebagai guru saya tidak membuat rencana mengajar yang baik      
7 Sebagai guru, dalam suatu situasi tertentu saya tidak melaksanakan  

tugas mengajar  
     

8 Sebagai guru saya merasa nyaman dalam melaksanakan tugas      
9 Sebagai guru lingkungan kerja saya sangat mendukung pelaksanaan 

tugas 
     

10 Disekolah saya ruang kerja guru  dalam keadaan tertata baik       
11 Sebagai guru saya bekerja dalam kondisi lingkungan yang baik dan 

menyenangkan 
     

12 Suasana kerja memberikan motivasi kerja kepada guru untuk 
bekerja dengan baik 

     

13 Sebagai guru saya diberi beban tugas yang yang tidak sesuai dengan 
bidang tugas saya 

     

14 Penerapan disiplin kerja guru tidak dilakukan atas dasar kesadaran      
15 Pendapat guru dihargai kepala sekolah      
16 Sebagai guru saya diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan yang ada 

disekolah. 
     

17 Profesionalitas guru sangat diperhatikan kepala sekolah      
18 Sebagai guru saya diberi kesempatan untuk meningkatkan 

pengetahuan oleh kepala sekolah 
     

19 Sebagai guru saya diikut sertakan dalam pengembilan keputusan      
20 Selain gaji, guru tidak mendapatkan penghasilan yang lain      
21 Sebagai guru saya merasa tidak nyaman dalam melaksanakan tugas      
22 Guru yang berprestasi diberi penghargaan oleh kepala sekolah      
23 Pada akhir tahun pelajaran kepala sekolah memberikan penilaian 

untuk menentukan guru berprestasi 
     

24 Guru yang mempunyai prestasi kerja yang baik diberikan 
kesempatan untuk menempati jabatan sebagai wakil kepala sekolah 

     

25 Sebagai guru saya dihargai dan dihormati oleh kepala sekolah      
26 Guru yang berprestasi diberikan pujian kepala sekolah      
27 Sebagai guru lingkungan kerja saya tidak mendukung pelaksanaan 

tugas 
     

28 Disekolah saya ruang kerja guru  tidak tertata dengan baik       
29 Sebagai guru saya membuat rencana mengajar dengan baik      
30 Sebagai guru saya berusaha untuk melaksanakan tugas mengajar 

dengan baik 
     

31 Sebagai guru saya akan melaksanakan  tugas mengajar walau dalam 
kondisi apapun 
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32 Sebagai guru saya menganggap mengajar merupakan pekerjaan 
yang mulia 

     

33 Sebagai guru saya diberikan tugas tambahan yang sangat 
menyenangkan 

     

34 Sebagai guru saya tidak diikutsertakan dalam kegiatan-kegiatan 
yang ada disekolah. 

     

35 Sebagai guru saya diperlakukan secara wajar oleh kepala sekolah      
36 Sebagai guru saya diberi beban tugas yang yang sesuai dengan 

bidang tugas saya 
     

37 Sebagai guru bila saya melakukan pelanggaran, kepala sekolah 
memberikan nasehat dengan bijak 

     

38 Seorang guru bila melakukan pelanggaran disiplin kerja 
diberlakukan hukuman dengan wajar 

     

39 Penerapan disiplin kerja guru dilakukan atas dasar kesadaran      
40 Kepala sekolah tidak memberi penghargaan terhadap guru yang 

berprestasi 
     

 
 

 
B Kesejahteraan Guru 

NO Pernyataan SS S N TS STS 
1 Guru diberikan hak cuti setiap tahun      
2 Guru yang sakit diberikan prioritas untuk tidak masuk 

kerja 
     

3 Disaat liburan sekolah guru diberikan kesempatan 
untuk libur 

     

4 Setiap guru mempunyai kepentingan sekolah 
memberikan dispensasi 

     

5 Guru diberikan gaji yang memadai      
6 Selain gaji guru mendapatkan tunjangan      
7 Guru mempunyai pendapatan di atas rata-rata 

kebutuhan hidup 
     

8 Guru mengikuti jaminan asuransi selain Taspen, dan 
pensiun 

     

9 Guru berekreasi dengan keluarga setiap tahun      
10 Sesekali guru dapat makan bersama keluarga di 

restaurant 
     

11 Dari penghasilan yang diperoleh, guru telah memiliki 
perumahan yang layak 

     

12 Guru pernah mendapatkan bea siswa pendidikan      
13 Guru memperoleh diskon khusus untuk pembelian 

barang di toko tertentu 
     

14 Guru mempunyai konsultan dalam hal pengelolaan 
ekonomi 

     

15 Guru mendapatkan tunjangan profesi      
16 Setiap kegiatan di luar dinas, guru mendapatkan      
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intensif 
 
C Profesionalisme guru 

 
NO Pernyataan SS S N TS STS 
1 Guru dapat mengikuti setiap terjadi perubahan 

kebijakan 
     

2 Tugas yang dibebankan kepada guru dapat diterima 
dengan senang hati 

     

3 Guru dapat menggantikan tugas guru lain yang sedang 
berhalangan 

     

4 Guru dapat menggunakan metode sesuai dengan 
kondisi yang ada 

     

5 Guru mampu menyesuaikan diri dengan 
perkembangan teknologi 

     

6 Guru bersedia menerima pendapat siswa      
7 Guru bersedia minta maaf bila melakukan kesalahan      
8 Guru menerima kritik yang bersifat membangun      
9 Guru mendiskusikan setiap permasalahan dengan guru 

lain 
     

10 Guru bersedia membantu siswa setiap saat tanpa 
mengenal waktu 

     

11 Guru mampu memecahkan masalah yang berkaitan 
dengan siswa 

     

12 Guru mampu mengelola kelas dengan baik      
13 Setiap ada kesempatan guru memanfaatkan untuk 

belajar 
     

14 Guru selalu belajar untuk meningkatkan pengetahuan      
15 Pelaksanan tugas dikerjakan tanpa adanya paksaan      
16 Guru mengetahui kesulitan yang dihadapi siswa      
17 Guru mengetahui perubahan sikap siswa      
18 Guru memperhatikan prestasi belajar siswa      
19 Guru mengetahui penyebab penurunan prestasi siswa      
20 Guru mengetahui siswa yang tidak memperhatikan 

pelajaran 
     

21 Guru memprioritaskan kesabaran dalam 
melaksanakan tugas 

     

22 Setiap hari guru datang tepat waktu      
23 Guru mengajar tanpa mengenal lelah      
24 Setiap siswa mengalami kesulitan guru senantiasa 

membimbing 
     

25 Setiap saat guru memperhatikan perkembangan siswa      
26 Guru mengajar sesuai dengan rencana yang dibuat      
27 Guru memberikan contoh-contah yang nyata       
28 Guru berpikir sederhana dan apa adanya      
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29 Guru berusaha untuk menjadi tauladan bagi siswa      
30 guru berkomunikasi tanpa basa-basi      
31 Guru mempunyai wawasan yang luas tentang masa 

depan 
     

32 Guru mampu memprediksi kemampuan belajar siswa      
33 Guru selalu memikirkan akibat yang mungkin terjadi      
34 Guru berhati-hati dalam mengambil tindakan      
35 Guru menyadari bahwa semua tindakannya 

mempunyai risiko 
     

36 Guru selalu ingin belajar      
37 Guru selalu bertanya bila belum jelas      
38 Guru ingin dilibatkan dalam setiap persoalan dinas      
39 Guru menjelaskan dengan sungguh-sungguh      
40 Guru tidak bisa menyembunykan perasaannya      
41 Setiap menjelaskan guru menggunakan mimik yang 

jelas 
     

42 Setiap penjelasan selalu diikuti dengan gerakan tangan      
43 Guru mempunyai sifat terbuka      
44 Guru tidak mempunyai sifat pilih kasih      
45 Guru bersedia membantu siswa dimana saja      
46 Guru menyadari bahwa mengajar merupakan 

tanggung jawabnya 
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