BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Hasil Penelitian
1.

Deskripsi responden
Analisis

deskriptif

dimaksudkan

untuk

menggambarkan

karakteristik responden yang digunakan dalam penelitian ini. Gambaran
umum tentang responden diperoleh dari data diri yang terdapat dalam
kuesioner pada bagian identitas responden yang meliputi jenis kelamin, usia,
pendidikan terakhir, dan status kepegawaian. Gambaran umum responden
dapat dilihat sebagai berikut:
a.

Berdasarkan Jenis Kelamin
Berdasarkan jenis kelamin, responden dikategorikan menjadi dua

yaitu laki-laki dan perempuan. Data deskriptif jenis kelamin responden dapat
dijelaskan dengan tabel 4.1 di bawah ini.
Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Jenis Kelamin
Laki-laki

Jumlah
18

Persentase
33,96%

Perempuan

35

66,04%

Jumlah

53

100%

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Berdasarkan tabel 4.1 ditunjukkan bahwa responden yang
berjenis kelamin laki-laki sebanyak responden (33,96%) dan yang berjenis
kelamin perempuan sebanyak responden (66,04%). Jumlah ini sesuai dengan
data kuesioner yang terkumpul.

b. Berdasarkan Usia
Berdasarkan usia, responden dibedakan menjadi 4 yaitu <30 tahun,
31-40 tahun, 41-50 tahun, dan > 50 tahun. Data responden berdasarkan usia
dijelaskan dalam tabel 4.2 dibawah ini.
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia
Usia
<30 tahun

Jumlah
7

Persentase
13,21%

31-40 tahun

11

20,75%

41-50 tahun

13

24,53%

>50 tahun

22

41,51%

Jumlah
53
100%
(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa jumlah responden yang
berusia <30 tahun berjumlah 7 orang (13,21%), responden yang berusia 3140 tahun berjumlah 11 orang (20,75%), responden yang berusia 41-50 tahun
berjumlah 13 orang (24,53%), dan jumlah responden terbanyak adalah yang
berusia >50 tahun yaitu berjumlah 22 orang (41,51%).

c.

Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Berdasarkan pendidikan terakhir karakteristik responden dibedakan

menjadi 2 yaitu: kurang dari S1 dan S1 atau lebih. Data diskripsi responden
berdasarkan pendidikan terakhir dapat dijelaskan pada tabel 4.3 dibawah
ini.
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Pendidikan Terakhir

Jumlah

Persentase

Kurang dari S1

1

1,89%

S1 atau lebih

52

98,11%

Jumlah

53

100%

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Berdasarkan tabel 4.3 bahwa responden yang berpendidikan kurang
dari S1 hanya berjumlah 1 orang (1,89%), dan responden terbanyak
berpendidikan terakhir S1 atau lebih yaitu berjumlah 52 orang (98,11%).
d. Berdasarkan Status Kepegawaian
Berdasarkan status kepegawaian karakteristik responden dibedakan
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menjadi 2 yaitu: PNS dan Honor. Data diskripsi responden berdasarkan
status kepegawain dapat dijelaskan pada tabel 4.4 dibawah ini.
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian
Status Kepegawaian

Jumlah

Persentase

PNS

41

77,36%

Honorer

12

22,64%

Jumlah

53

100%

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Berdasarkan tabel 4.4 bahwa responden didominasi oleh responden
yang berstatus kepegawaian PNS yaitu berjumlah 41 orang (77,36%),
sedangkan responden yang berstatus honor hanya berjumlah 12 orang
(22,64%).

2.

Deskripsi Data
Berdasarkan data induk tersebut kemudian dilakukan deskripsi data
sebagaimana dalam tabel berikut:
Tabel 4.5 Analisis Deskripsi Data
N

Minimum

Maximum

Sum

Mean

X1

53

72

100

1690

85,35

X2

53

63

100

1444

85,14

Z

53

56

100

1698

88,99

Y

53

54

100

2578

85,86

Valid N

53

(Sumber: data primer diolah, 2020)
Berdasarkan data di atas, maka peneliti menyimpulkan deskripsi data
sebagai berikut:
a. Kompetensi Pedagogik Guru (Y)
Data kompetensi pedagogik guru diperoleh melalui penyebaran
kuesioner atau angket kepada guru SMK Negeri 1 Surakarta dengan
jumlah seluruhnya 53 guru. Diperoleh data sebagai berikut:
1) Nilai Tertinggi

: 100
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2) Nilai terendah

: 54

3) Nilai rata-rata

: 86,85

Kuesioner budaya sekolah terdiri dari 14 pertanyaan yang
pengukurannya dihitung melalui alternatif jawaban skor antara 1-4.
Jumlah skor tertinggi jika responden memperoleh nilai 4 untuk semua
pertanyaan adalah 4x14 = 56 dan skor terendah untuk jawaban 1 adalah
1x14 = 14. Dengan jumlah responden sebanyak 53 guru, maka bila
dihitung dengan skor tertinggi akan diperoleh nilai sebesar 56x53 = 2968.
Jumlah skor hasil pengumpulan data kompetensi pedagogik guru adalah
sebesar 2578. Dengan demikian persentase tingkat menjawab angket
kompetensi pedagogik guru di SMK Negeri 1 Surakarta dalam penelitian
ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
X1=
X1=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛
2578
2968

× 100%

× 100%

X1= 0,868 × 100%
X1= 86%
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa tingkat
kompetensi pedagogik guru dalam penelitian ini adalah 86%. Berikut table
distribusi frekuensi dan histogram sebaran data dari variabel kompetensi
pedagogik guru:
Tabel 4.6 Distribusi frekuensi variabel kompetensi pedagogik guru
Nilai
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Frekuensi
1
0
15
15
22
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Gambar 4.1 Histogram variabel kompetensi pedagogik guru

b. Organizational Citizenship Behavior (Z)
Data organizational citizenship behavior (ocb) diperoleh melalui
penyebaran kuesioner atau angket kepada guru SMK Negeri 1 Surakarta
dengan jumlah seluruhnya 53 guru. Diperoleh data sebagai berikut:
1) Nilai tertinggi

: 100

2) Nilai terendah

: 56

3) Nilai rata-rata

: 88,99

Kuesioner budaya sekolah terdiri dari 9 pertanyaan yang
pengukurannya dihitung melalui alternatif jawaban skor antara 1-4.
Jumlah skor tertinggi jika responden memperoleh nilai 4 untuk semua
pertanyaan adalah 4x9 = 36 dan skor terendah untuk jawaban 1 adalah 1x9
= 9. Dengan jumlah responden sebanyak 53 guru, maka bila dihitung
dengan skor tertinggi akan diperoleh nilai sebesar 36x53 = 1908. Jumlah
skor hasil pengumpulan data organizational citizenship behavior (ocb)
adalah sebesar 1698. Dengan demikian persentase tingkat menjawab
angket organizational citizenship behavior (ocb) di SMK Negeri 1
Surakarta dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:
Z=
Z=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛
1698
1908

× 100%

Z= 0,889 × 100%

× 100%
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Z= 89%
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa tingkat
organizational citizenship behavior (ocb) dalam penelitian ini adalah 89%.
Berikut tabel distribusi frekuensi dan histogram sebaran data dari variabel
organizational citizenship behavior (ocb):
Tabel 4.7 Distribusi frekuensi variabel organizational citizenship behavior
Nilai
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Frekuensi
1
1
12
9
30

Gambar 4.2 Histogram variabel organizational citizenship behavior

c. Budaya Sekolah (X1)
Data budaya sekolah diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau
angket kepada guru SMK Negeri 1 Surakarta dengan jumlah seluruhnya
53 guru. Diperoleh data sebagai berikut:
1) Nilai tertinggi

: 100

2) Nilai terendah

: 72

3) Nilai rata-rata

: 85,35
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Kuesioner budaya sekolah terdiri dari 9 pertanyaan yang
pengukurannya dihitung melalui alternatif jawaban skor antara 1-4.
Jumlah skor tertinggi jika responden memperoleh nilai 4 untuk semua
pertanyaan adalah 4x9 = 36 dan skor terendah untuk jawaban 1 adalah 1x9
= 9. Dengan jumlah responden sebanyak 53 guru, maka bila dihitung
dengan skor tertinggi akan diperoleh nilai sebesar 36x53 = 1908. Jumlah
skor hasil pengumpulan data budaya sekolah adalah sebesar 1690. Dengan
demikian persentase tingkat menjawab angket budaya sekolah di SMK
Negeri 1 Surakarta dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus sebagai
berikut:
X1=
X1=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛
1690
1908

× 100%

× 100%

X1= 0,853 × 100%
X1= 85%
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa tingkat
budaya sekolah dalam penelitian ini adalah 85%. Berikut tabel distribusi
frekuensi dan histogram sebaran data dari variabel budaya sekolah:
Tabel 4.8 Distribusi frekuensi variabel budaya sekolah
Nilai
71-75
76-80
81-85
86-90
91-95
96-100

Frekuensi
17
2
3
2
7
22
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Gambar 4.3 Histogram variabel budaya sekolah
d. Komitmen Guru (X2)
Data komitmen guru diperoleh melalui penyebaran kuesioner atau
angket kepada guru SMK Negeri 1 Surakarta dengan jumlah seluruhnya
53 guru. Diperoleh data sebagai berikut:
1) Nilai Tertinggi

: 100

2) Nilai terendah

: 50

3) Nilai rata-rata

: 85,14

Kuesioner komitmen guru terdiri dari 8 pertanyaan yang
pengukurannya dihitung melalui alternatif jawaban skor antara 1-4.
Jumlah skor tertinggi jika responden memperoleh nilai 4 untuk semua
pertanyaan adalah 4x8 = 32 dan skor terendah untuk jawaban 1 adalah 1x8
= 8. Dengan jumlah responden sebanyak 53 guru, maka bila dihitung
dengan skor tertinggi akan diperoleh nilai sebesar 32x53 = 1696. Jumlah
skor hasil pengumpulan data komitmen guru adalah sebesar 1444. Dengan
demikian persentase tingkat menjawab angket komitmen guru di SMK
Negeri 1 Surakarta dalam penelitian ini dapat menggunakan rumus sebagai
berikut:
X2=
X2=

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑒𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎𝑛𝑦𝑎
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑢𝑛𝑔𝑘𝑖𝑛
1444
1696

× 100%

X2= 0,851 × 100%

× 100%
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X2= 85%
Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dilihat bahwa tingkat
komitmen guru dalam penelitian ini adalah 85%. Berikut tabel distribusi
frekuensi dan histogram sebaran data dari variabel komitmen guru:
Tabel 4.9 Distribusi frekuensi variabel komitmen guru
Nilai
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100

Frekuensi
1
1
4
15
9
23

Gambar 4.4 Histogram variabel komitmen guru

3.

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)
Outer model merupakan model pengukuran yang digunakan untuk

menilai validitas dan reliabilitas model. Menurut Latan & Ghozali (2012) Outer
model dengan indikator refleksif dievaluasi melalui validitas convergent dan
discriminant

dari

indikator pembentuk

konstruk

laten

dan

composite

reliability serta cronbach alpha digunakan untuk menilai reliabilitas indikator.
Sedangkan outer model dengan indikator formatif dievaluasi melalui substantive
content-nya yaitu dengan membandingkan besarnya relative weight dan melihat
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signifikansi dari indikator konstruk tersebut, namun dalam penelitian ini hanya
menggunakan indikator reflektif.

a.

Outer Model dengan Indikator Refleksif
1)

Validitas Konvergen
Validitas konvergen berhubungan dengan prinsip bahwa pengukur-

pengukur dari suatu konstruk seharusnya berkorelasi tinggi. Validitas
konvergen terjadi jika skor yang diperoleh dari dua instrumen yang berbeda
yang mengukur konstruk yang sama mempunyai korelasi tinggi. Parameter
uji validitas konvergen dalam model pengukuran PLS dengan indikator
refleksif dinilai berdasarkan loading factor dengan rule of thumb > 0,7 serta
nilai AVE dan Communality > 0,5.
Tabel 4.10 Nilai AVE dan Comunality
Variabel

AVE

Communality

Budaya Sekolah

0.762

0.762

Komitmen Guru

0.615

0.615

Kompetensi Pedagogik Guru

0.668

0.668

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

0.679

0.679

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Dalam penelitian ini semua variabel menggunakan indikator
reflektif dengan menggunakan skala likert. Berdasarkan hasil pengujian
model pengukuran yang terlihat pada tabel nilai loading factor yang terlampir
dan tabel nilai AVE dan Comunality diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Budaya Sekolah diukur dengan menggunakan indikator X11 - XI9.
Semua indikator tersebut memiliki nilai faktor loading diatas 0,7, AVE
> 0,5 dan communality > 0,5
b) Komitmen Guru diukur dengan menggunakan indikator X21 - X28.
Semuan indikator tersebut memiliki nilai faktor loading diatas 0,7, AVE
> 0,5 dan communality > 0,5.
c) Kompetensi Pedagogik Guru diukur dengan menggunakan indikator Y1-
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Y14. Semua indikator tersebut memiliki nilai faktor loading diatas 0,7,
AVE> 0,5 dan communality > 0,5.
d) Organizational Citizenship Behavior (OCB) diukur dengan indicator Z1Z9. Semua indikator tersebut memiliki faktor loading diatas 0,7, AVE >
0,5 dan communality > 0,5.

2) Validitas Diskriminan
Validitas diskriminan berhubungan dengan prinsip bahwa pengukurpengukur konstruk yang berbeda seharusnya tidak berkorelasi dengan tinggi.
Menurut Hartono (2008) dalam Jogiyanto (2011:71) validitas diskriminan
terjadi jika dua instrumen yang berbeda yang mengukur dua konstruk yang
diprediksi tidak berkorelasi menghasilkan skor yang memang tidak
berkorelasi. Uji validitas diskriminan dinilai berdasarkan nilai Cross Loading.
Dari tabel nilai cross loading yang terlampir terlihat bahwa korelasi
konstruk budaya sekolah dengan indikator-indikatornya (X1.1-X1.9) lebih
besar dibandingkan korelasi indikator budaya sekolah (X1.1-X1.9) dengan
konstruk-konstruk lainnya (komitmen guru, kompetensi pedagogik guru, dan
ocb). Hal serupa juga terlihat pada indikator-indikator lainnya. Hal ini
menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka
lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya.
Metode lain yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan
adalah dengan membandingkan akar AVE untuk setiap konstruk dengan
korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model. Berdasarkan
Jogiyanto (2011: 71) model mempunyai validitas diskriminan yang cukup
jika akar AVE untuk setiap konstruk lebih besar daripada korelasi antara
konstruk dengan konstruk lainnya dalam model.

57

Tabel 4.11 Nilai AVE dan Akar AVE
Variabel

AVE

Akar AVE

Budaya Sekolah

0,762

0,873

Kompetensi Pedagogik Guru

0,615

0,784

Komitmen Guru

0,668

0,817

OCB

0,679

0,824

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Tabel 4.12 Nilai Latent Variable Correlations
Variabel

Budaya
Sekolah

Kompetensi
Pedagogik Guru

Komitmen
Guru

Budaya Sekolah

1

Kompetensi
Pedagogik Guru

0,613

1

Komitmen Guru

0,525

0,558

1

OCB

0,431

0,510

0,406

OCB

1

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Berdasarkan tabel 4.11 dan 4.12 bahwa dari perbandingan nilai akar
AVE dan koefisien korelasi variabel laten diatas dapat disimpulkan bahwa
akar AVE konstruk budaya sekolah sebesar 0,840 lebih tinggi dari nilai
korelasi antara konstruk budaya sekolah dengan konstruk lainnya, juga untuk
konstruk lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa uji validitas diskriminan
terpenuhi.

3) Uji Reliabilitas
Digunakan untuk mengukur konsistensi internal alat ukur. Dalam
PLS dapat menggunakan dua metoda yaitu Composite Reliability dan
Cronbachs Alpha. Menurut Jogiyanto (2011:72) Cronbachs Alpha mengukur
batas bawah nilai reliabilitas suatu konstruk sedangkan Composite Reliability
mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Sedangkan menurut
Ghozali (2012: 79) penggunaan Cronbach’s Alpha untuk menguji reliabilitas

58

konstruk akan memberikan nilai yang lebih rendah (under estimate) sehingga
lebih disarankan menggunakan Composite Reliability dalam menguji
reliabilitas suatu konstruk. Dengan demikian, Composite Reliability dinilai
lebih baik dalam mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk.
Tabel 4.13 Nilai Composite Reliability dan Cronbachs Alpha
Variabel

Composite
Reliability

Cronbachs
Alpha

Budaya Sekolah

0,966

0,960

Kompetensi Pedagogik Guru

0,957

0,951

Komitmen Guru

0,941

0,929

OCB

0,949

0,940

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
Berdasarkan 4.13 di atas menunjukkan bahwa uji reliabilitas telah
terpenuhi karena angka-angka di Composite Reliability dan Cronbachs Alpha
> 0,7. Dalam penelitian ini uji reliabilitas yang digunakan adalah Composite
Reliability karena dianggap lebih baik dalam mengestimasi konsistensi
internal suatu konstruk.
3.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)
Model struktural atau inner model dievaluasi dengan melihat nilai
R-Squares untuk setiap varibel laten endogen sebagai kekuatan prediksi dari
model struktural. Nilai R-Squares diperoleh dengan melalui prosedur PLS
Algorithm.
Tabel 4.14 Nilai R Square
Variabel

R Square

Budaya Sekolah

0.0000

Komitmen Guru

0.0000

Kompetensi Pedagogik Guru

0.4987

Organizational Citizenship Behavior (OCB)

0.2303

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)
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Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai R-Square untuk
variabel kompetensi pedagogik guru sebesar 0,498 yang berarti bahwa
49,87% konstruk kompetensi pedagogik guru dipengaruhi oleh budaya
sekolah, komitmen guru dan organizational citizenship behavior (ocb) secara
bersama-sama dan sisanya sebesar 50,13% dipengaruhi oleh variable lain
yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Nilai R-Square juga terdapat pada
konstruk organizational citizenship behavior (ocb) sebesar 0,2303 yang
artinya 23,03% konstruk organizational citizenship behavior (ocb)
dipengaruhi oleh budaya sekolah dan komitmen guru.
4.

Uji Hipotesis
Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan
melihat besarnya koefisien jalur strukturalnya dan stabilitas dari estimasi
yang dievaluasi dengan menggunakan uji t-statistik yang diperoleh melalui
prosedur bootstrapping.
Tabel 4.15 Nilai Path Coeficients
Original
Sample

Sample
Mean

Standard
Deviation

Standard
Error

T
Statistics

Budaya Sekolah
-> Kompetensi
Pedagogik Guru

0,369

0,362

0,108

0,108

3,420

Budaya Sekolah
-> OCB

0,301

0,312

0,098

0,098

3,075

Komitmen Guru ->
Kompetensi
Pedagogik Guru

0,266

0,275

0,098

0,098

2,704

Komitmen Guru ->
OCB

0,248

0,247

0,108

0,108

2,302

OCB -> Kompetensi
Pedagogik Guru

0,243

0,250

0,092

0,092

2,634

Variabel

(Sumber: Data primer yang diolah, 2020)

60

Bagan 4.1 Hubungan antar variabel
Budaya Organisasi
(X1)

0.368
0.300

0.248

Komitmen Guru
(X2)

Organizational
Citizenship
Behavior (Z)

0.243

Kompetensi
Pedagogik Guru
(Y)

(X1)

0.265

Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara budaya sekolah
dengan kompetensi pedagogik guru adalah signifikan dengan t-statistik
sebesar 3,42> 1,96. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu
sebesar 0,368 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara budaya
sekolah dengan kompetensi pedagogik guru adalah positif, dengan demikian
hipotesis H1 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “budaya sekolah
berpengaruh terhadap kompetensi pedagogik guru” diterima.
Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara komitmen guru
dengan kompetensi pedagogik guru adalah signifikan dengan t-statistik
sebesar 2,70>1,96. Nilai original sample estimate adalah positif yaitu sebesar
0,265 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara komitmen guru
dengan kinerja guru adalah positif, dengan demikian hipotesis H2 dalam
penelitian ini yang menyatakan bahwa “komitmen guru berpengaruh
langsung terhadap kompetensi pedagogik guru” diterima.
Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara organizational
citizenship behavior (ocb) dengan kompetensi pedagogik guru adalah
signifikan dengan t-statistik sebesar 2,63>1,96. Nilai original sample
estimate adalah positif yaitu sebesar 0,24 yang menunjukkan bahwa arah
hubungan antara organizational citizenship behavior (ocb) dengan
kompetensi pedagogik guru adalah positif, dengan demikian hipotesis H3
dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa “organizational citizenship
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behavior (ocb) berpengaruh langsung terhadap kompetensi pedagogik
guru” diterima.
Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara budaya sekolah
dengan organizational citizenship behavior (ocb) adalah signifikan dengan
T-statistik sebesar 3,07>1,96. Nilai original sample estimate adalah positif
yaitu sebesar 0,300 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara budaya
sekolah dengan organizational citizenship behavior (ocb) adalah positif,
dengan demikian hipotesis H4 dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa
“Budaya Sekolah berpengaruh langsung terhadap organizational citizenship
behavior (ocb)” diterima.
Tabel di atas menunjukkan bahwa hubungan antara komitmen guru
dengan organizational citizenship behavior (ocb) adalah signifikan dengan tstatistik sebesar 2,30>1,96. Nilai original sample estimate adalah positif
yaitu sebesar 0,248 yang menunjukkan bahwa arah hubungan antara
komitmen guru dengan organizational citizenship behavior (ocb) adalah
positif, dengan demikian hipotesis H5 dalam penelitian ini yang menyatakan
bahwa “komitmen guru berpengaruh langsung terhadap organizational
citizenship behavior (ocb)” diterima.
5.

Uji Mediasi
Menurut Jogiyanto 2011:101 Efek mediasi menunjukkan hubungan
antara variabel independen dan dependen melalui variabel pengubung atau
mediasi. Efek mediasi diuji ketika diduga bahwa terdapat variabel intervening
diantara variabel independen dan dependen. Efek mediasi menunjukkan
hubungan antara variabel independen dan dependen melalui variabel
penghubung atau mediasi. Pengaruh variabel terhadap variabel dependen
tidak secara langsung terjadi tetapi melalui proses transformasi yang diwakili
oleh variabel mediasi (Abdillah dan Hartono, 2015).
Menurut Ghozali 2011 uji sobel test merupakan uji yang digunakan
untuk mengetahui pengaruh tidak langsung antara variable x dan y melalui
variable z. Pada pengujian efek mediasi, output parameter uji signifikansi
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dilihat pada table total effect, karena pada efek mediasi tidak hanya dilakukan
pengujian efek langsung variabel eksogen ke variabel endogen, tetapi juga
hubungan tidak langsung melalui variabel mediasi. Oleh karena itu ouput
total effect digunakan untuk melihat efek total prediksi (direct dan indirect
effect).
Berdasarkan tabel 4.15 bahwa hasil pengujian model struktural nilai
t-statistic antara variabel budaya sekolah dan kompetensi pedagogik guru
adalah (3,42 > 1,96) yang berarti bahwa variabel budaya sekolah signifikan
terhadap kompetensi pedagogik guru. Hal ini menunjukkan bahwa pengujian
efek mediasi dapat dilanjutkan. Pada tabel total effect, terlihat nilai t-statistic
budaya sekolah terhadap ocb 3,07 >1,96, dan ocb terhadap kinerja memiliki
t-statistic 2,63 >1,96, hal ini berarti efek mediasi terdukung. Variabel
komitmen guru terhadap kompetensi pedagogik guru memiliki nilai t-statistic
2,70>1,96, dan nilai t-statistic komitmen guru terhadap organizational
citizenship behavior (ocb) adalah 2,30>1,96 dan organizational citizenship
behavior (ocb) terhadap kompetensi pedagogik guru memiliki t-statistic
2,63>1,96, hal ini berarti efek mediasi juga terdukung.
Selanjutnya, untuk menguji pengaruh mediasi maka akan dilakukan
penghitungan tes sobel dengan menggunakan rumus yang dikembangkan
oleh Imam Ghozali (2011), sebagai berikut:

Keterangan:
Sa = standar error koefisien a
Sb = standar error koefisien b
b = koefisien variabel mediasi
a = koefisien variabel bebas
Rumus di atas dapat di ringkas mengunakan uji z sebagai berikut:
Uji Z

=

𝑎𝑏

√(𝑏 2 𝑆𝐸𝑎2 )+(𝑎2 𝑆𝐸𝑏2

Keterangan:

)
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a = koefisien variabel eksogen terhadap variabel mediasi
b = koefisien variabel mediasi terhadap variabel endogen
SEa = standar error of estimation pengaruh variabel eksogen terhadap
variabel mediasi
SEb = standar error of estimation pengaruh variabel mediasi terhadap
variabel endogen
a.

Uji Mediasi Pengaruh Budaya Sekolah terhadap Kompetensi
Pedagogik Guru melalui Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Berdasarkan Tabel 4.15 dapat diperoleh angka:
Sa

= 0,097

Sb

= 0,092

a

= 0,300

b

= 0,243
𝑎𝑏

Uji Z =

√(𝑏 2 𝑆𝐸𝑎2 )+(𝑎2 𝑆𝐸𝑏2 )

= 2,000
Dari hasil perhitungan sobel test di atas mendapatkan nilai z
sebesar 2,000 , karena nilai z yang diperoleh sebesar 2,000> 1.96 dengan
tingkat

signifikansi

5%

maka

membuktikan

bahwa

perilaku

organizational citizenship behavior (ocb) mampu memediasi hubungan
pengaruh budaya sekolah terhadap kompetensi pedagogik guru, dengan
demikian hipotesis H6 dalam penelitian ini yang menyatakan
bahwa “budaya sekolah berpengaruh tidak langsung terhadap komptensi
pedagogik

guru

melalui

organizational

citizenship

behavior

(ocb)” diterima.
b. Uji Mediasi Pengaruh Komitmen Guru terhadap Kinerja Guru
Melalui Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Berdasarkan Tabel 4.13 dapat diperoleh angka:
Sa

= 0,1078

Sb

= 0,0924

a

= 0,2482
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b

= 0,2434
𝑎𝑏

Uji Z =

√(𝑏 2 𝑆𝐸𝑎2 )+(𝑎2 𝑆𝐸𝑏2 )

= 1,7335
Dari hasil perhitungan sobel test di atas mendapatkan nilai z
sebesar 1,733, karena nilai z yang diperoleh sebesar 1,7335 < 1.96
dengan tingkat signifikansi 5% maka membuktikan bahwa Perilaku
Organizational Citizenship Behavior (OCB) tidak mampu memediasi
hubungan pengaruh Komitmen Guru terhadap Kompetensi Pedagogik
Guru, dengan demikian hipotesis H7 dalam penelitian ini yang
menyatakan bahwa “komitmen guru berpengaruh tidak langsung
terhadap komptensi pedagogik guru melalui organizational citizenship
behavior (ocb)” ditolak.

c.

Pengaruh Langsung, Tidak Langsung dan Total effect
Penetuan

variabel

intervening

tergantung

pada

bentuk

teoritiknya, misalnya pada model A→B→C dimana jelas hubungan
A→C tidak langsung harus melalui B, maka jika A ke B signifikan dan
B ke C juga signifikan, maka B adalah intervening dan hubungan A ke B
tidak langsung melewati B (Ghozali, 2009). Pengujian efek mediasi
dapat dilakukan dengan menghitung variance accounted for (VAF)
dengan rumus pengaruh tidak langsung (indirect effect) / pengaruh total
(total effect). Dimana pengaruh total adalah pengaruh langsung ditambah
pengaruh tidak langsung. Jadi variance accounted for (VAF) merupakan
ukuran seberapa besar variabel pemediasi mampu menyerap pengaruh
langsung yang sebelumnya signifikan dari model tanpa pemediasi.
Tabel 4.16 Nilai Total Effect
Variabel

Direct

Indirect

Total Effect

X1 -> Y

0,3685

0,0731

0,4416

X2 -> Y

0,2658

0,0604

0,3262

(Sumber : Data primer yang diolah, 2020)
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𝑽𝑨𝑭 =

𝑷𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒖𝒉 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒔𝒖𝒏𝒈
𝑷𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒖𝒉 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒔𝒖𝒏𝒈 + 𝑷𝒆𝒏𝒈𝒂𝒓𝒖𝒉 𝒕𝒊𝒅𝒂𝒌 𝒍𝒂𝒏𝒈𝒔𝒖𝒏𝒈

VAF OCB dari pengaruh Budaya Sekolah ke Kinerja Guru
VAF X1.Y

= (0,0731) / (0,3685 + 0,0731)
= 0,0731 / 0,4416
= 0,1656

Artinya bahwa organizational citizenship behavior (ocb)
mampu memediasi pengaruh budaya sekolah terhadap kinerja guru
sebesar 16,56% yang nunjukkan bahwa organizational citizenship
behavior (ocb) memediasi secara sebagian hal ini juga dapat dibuktikan
dengan melihat koeefisien beta dari perbandingan pengaruh langsung dan
pengaruh keseluruhan setelah melalui Pengaruh organizational
citizenship behavior (ocb) terhadap Kinerja guru secara langsung
memiliki koefisien sebesar 0,3685 > jika dibandingkan dengan koefisien
indirect (melalui organizational citizenship behavior (ocb)) yaitu sebesar
0,0731,

namun

organizational

citizenship

behavior

(ocb)

menyumbangkan sebesar 16,5% dari nilai total effect 0,4416.

VAF OCB dari pengaruh Komitmen Guru ke Kinerja Guru
VAF X2.Y = (0,0604) / (0,2658 + 0,0604)
= 0,0604 / 0,3262
= 0,1851
Artinya bahwa organizational citizenship behavior (ocb)
mampu memediasi sebesar 18,51% yang menunjukkan bahwa
organizational citizenship behavior (ocb) memediasi secara lemah atau
secara sebagian hal ini juga dapat dibuktikan dengan melihat koefisien
beta dari perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung.
Pengaruh Komitmen Guru terhadap Kinerja guru secara langsung
memiliki koefisien sebesar 0, 2658 > jika dibandingkan dengan
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koefisien indirect melalui organizational citizenship behavior (ocb)
yaitu sebesar 0,0604.

B. Pembahasan Hasil Analisis Data
Setelah menilai model secara keseluruhan dan menguji hubungan
kausalitas seperti yang dihipotesiskan, tahap selanjutnya adalah pembahasan hasil
penelitian. Penelitian ini memiliki tujuh hipotesis yang telah diuji dalam uji
hipotesis dan uji mediasi, yang hasilnya akan diuraikan dalam pembahasan
sebagai berikut:
1.

Budaya Sekolah Berpengaruh langsung terhadap Kompetensi
Pedagogik Guru
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diketahui

bahwa terdapat pengaruh langsung budaya sekolah terhadap kompetensi
pedagogik guru SMK Negeri 1 Surakarta. Hasil pengujian menunjukkan path
antara variabel budaya sekolah dengan kompetensi pedagogik guru SMK
Negeri 1 Surakarta memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,368 dan
thitung lebih besar dari ttabel yakni 3,42 >1,96. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel budaya sekolah berpengaruh langsung terhadap kompetensi
pedagogik guru SMK Negeri 1 Surakarta. Koefisien beta (original sample)
menunjukkan nilai positif 0,368, maka apabila budaya sekolah berjalan baik
maka hal itu akan meningkatkan kualitas kinerja guru dalam hal kompetensi
pedagogik untuk mencapai hasil yang maksimal. Begitu pula dengan kurang
kondusifnya budaya sekolah, maka akan menurunkan kualitas kompetensi
pedagogik guru.
Penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh Wakhidatun Niswah (2020), pada penelitian tersebut menyatakan bahwa
budaya sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi
pedagogik guru.
Tingkat pencapain variabel budaya sekolah dalam penelitian ini
sebesar 88,5%. Angka tersebut diperoleh dengan membandingkan hasil
angket yang telah disebar kepada 53 responden dengan skor tertinggi variabel
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organizational citizenship behavior. Tingkat pencapaian tersebut cukup baik
akan tetapi masih belum mencapai skor maksimal dan masih dapat
ditingkatkan lagi. Dari data yang terkumpul item yang memperoleh nilai
tertinggi yaitu nomor 5 dan dengan skor 193 yang berisi pernyataan “Setiap
akan memulai pelajaran, peserta didik dibiasakan untuk membaca do’a
bersama”. Item tersebut berkaitan dengan komponen budaya sekolah dalam
membangun suasana belajar yang dimuali dengan nenanamkan nilai sepiritual
dalam diri peserta didik serta siap untuk menerima pelajaran.
Nilai tertinggi kedua dengan skor 190 terdapat pada pernyataan
nomor 3 dengan pernyataan “Secara keseluruhan prestasi akademik peserta
didik sudah dapat dibanggakan.” Pernyataan nomor 8 dengan skor yang sama
yang berbunyi “Pada umumnya peserta didik memiliki disiplin yang tinggi,
dalam kehadiran, pergaulan, dan belajar”. Item nomor 3 ini terkait dengan
indikator kultur akademik sedangkan item nomor 8 berkaitan dengan
indikator kultur demokratis.
Berdasarkan data yang terkumpul ada beberapa item yang memiliki
jumlah skor terendah diantara item yang lain yaitu item nomor 2 yang
menyatakan “Secara keseluruhan peserta didik memiliki kebiasaan belajar
yang baik”. Item tersebut berkaitan dengan komponen kultur akademik dalam
budaya sekolah. Hal tersebut didukung oleh pendapat Hanum (2013: 201202) menjelaskan bahwa budaya sekolah (school culture) dapat memperbaiki
mutu sekolah, kinerja di sekolah dan mutu kehidupan yang diharapkan
memiliki ciri sehat, dinamis atau aktif, positif, dan profesional.

2.

Komitmen Guru Berpengaruh langsung terhadap Kompetensi
Pedagogik Guru
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diketahui

bahwa ada pengaruh langsung antara komitmen guru terhadap kompetensi
pedagogik guru SMK Negeri 1 Surakarta. Hasil pengujian menunjukkan path
antara variabel komitmen guru dengan kompetensi pedagogik guru SMK
Negeri 1 Surakarta memiliki nilai koefisien beta (original sample) 0,265 dan
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thitung lebih besar dari ttabel yakni 2,70 > 1,96. Hal ini menunjukkan pengaruh
langsung antara komitmen guru dengan kompetensi pedagogik guru SMK
Negeri 1 Surakarta.
Pada penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Yohanes Sukamto, dan Parjono (2016), hasil penelitian
tersebut menyatakan bahwa komitmen guru berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja guru dimana kompetensi pedagogik guru
termasuk 1 dari 4 komponen kinerja guru.
Hasil pengumpulan data variabel komitmen guru tercapai sebesar
85,1%, angka tersebut diperoleh dengan membandingkan hasil angket yang
telah disebar kepada 53 responden dengan skor tertinggi variabel komitmen
guru. Tingkat pencapaian tersebut masih belum mencapai skor maksimal dan
masih bisa ditingkatkan lagi. Dari data yang yang terkumpul item yang
memperoleh nilai tertinggi yaitu nomor 11 dengan skor 185 yang berisi
pernyataan “Saya memiliki hasrat yang kuat untuk tetap mengajar di sekolah
ini.” Item pernyataan tertinggi kedua adalah nomor 12 dan 16 dengan skor
183 yang berisi pernyataan “Saya selalu memegang teguh semua peraturan
yang diberlakukan sekolah.” “Saya peduli dengan perkembangan sekolah ini
sehingga saya bekerja semaksimal mungkin untuk kemajuan sekolah.” Hal
ini terkait dengan komponen komitmen afektif dan komitmen normatif. Hal
tersebut menunjukkan bahwa komitmen guru berperan aktif dalam
mempengaruhi kompetensi pedagogik guru

3.

Organizational Citizenship Behavior (OCB) Berpengaruh langsung
terhadap Kompetensi Pedagogik Guru
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diketahui

bahwa ada pengaruh langsung perilaku organizational citizenship behavior
(ocb) terhadap kompetensi pedagogik guru. Hal tersebut ditunjukkan dari
nilai koefisien beta (original sample) 0,243 dan thitung lebih besar dari ttabel
yakni 2,63 >1,96. Hal ini menunjukkan bahwa variabel organizational
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citizenship behavior (ocb) berpengaruh langsung positif dan signifikan
terhadap kompetensi pedagogik guru.
Hal ini sejalan dengan penemuan Sinta dkk (2019) bahwa ocb
berpengaruh positif terhadap kinerja guru dimana kompetensi pedagogik
merupakan salah satu komponen kinerja guru. Dengan besaran nilai koefisien
beta 0,607 yang berarti dalam penelitian tersebut ocb berpengaruh terhadap
kinerja guru sebesar 60,7% dan sisanya 39,3% dipengaruhi oleh variabel lain
yang tidak dimasukan dalam penelitian tersebut.

4.

Budaya Sekolah Berpengaruh langsung terhadap Organizational
Citizenship Behavior (OCB)
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diketahui

bahwa ada pengaruh langsung budaya sekolah terhadap organizational
citizenship behavior (ocb). Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien beta
(original sample) 0,300 dan thitung lebih besar dari ttabel yakni 3,07 >1,96. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel budaya sekolah berpengaruh langsung
terhadap organizational citizenship behavior (ocb). Koefisien beta (original
sample) menunjukkan nilai positif 0,300 yang berarti apabila budaya sekolah
yang diterapkan meningkat dan semakin baik maka semakin tinggi juga
perilaku organizational citizenship behavior (ocb) yang diberikan oleh
seorang guru. Sebaliknya jika budaya sekolah yang diterapkan kurang baik
atau menurun maka akan berdampak pada penurunan organizational
citizenship behavior (ocb) yang diberikan oleh guru.
Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Vanny (2018)
bahwa budaya sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku
organizational citizenship behavior (ocb) guru. Dimana budaya sekolah
menjadi faktor dari luar yang mempengaruhi perilaku organizational
citizenship behavior (ocb) yang mendorong untuk melakukan hal yang lebih
dari apa yang ditugaskan untuk mendapatkan kepuasan dalam diri seseorang.

70

5.

Komitmen Guru Berpengaruh langsung terhadap Organizational
Citizenship Behavior (OCB)
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka dapat diketahui

bahwa ada pengaruh langsung komitmen guru terhadap organizational
citizenship behavior (ocb). Hal tersebut ditunjukkan dari nilai koefisien beta
(original sample) 0,248 dan thitung lebih besar dari ttabel yakni 2,30 >1,96. Hal
ini menunjukkan bahwa variabel komitmen guru berpengaruh langsung
positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior (ocb).
Yang artinya semakin tinggi komitmen yang dimiliki oleh gurur SMK Negeri
1 Surakarta maka semakin tinggi pula organizational citizenship behavior
(ocb) yang dimunculkan oleh seorang guru. Sebaliknya jika komitmen yang
dimiliki seorang guru menurun maka akan berdampak pada penurunan
organizational citizenship behavior (OCB) yang diberikan oleh guru.
Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh
Yanti & Suparta (2017) yang menyatakan bahwa komitmen berpengaruh
signifikan positif terhadap organizational citizenship behavior (ocb) dengan
nilai koefisien beta 0,375, yang berarti dalam penelitian tersebut pengaruh
komitmen terhadap ocb sebesar 37,5% dan sisanya 62,5% dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukan dalam penelitian tersebut. Penelitian
tersebut didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurmaningsih &
Wahyono (2014) yang menyatakan bahwa komitmen berpengaruh langsung
positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior (ocb)
dengan nilai koefisien 0,185 atau 18,5% yang berarti apabila komitmen
bertambah 1% maka ocb akan bertambah 18,5%.
Hasil analisis deskriptif presentase komitmen guru yang diukur
dengan mengggunakan tiga indikator yaitu komitmen afektif, komitmen
normatif, dan komitmen berkelanjutan. Berdasarkan ke-tiga indikator
tersebut, jawaban responden menunjukkan berada pada kategori tinggi yaitu
sebesar 89,50%. Indikator komitmen afektif mendapat respon terendah
sebesar 87,57%. Hal tersebut menunjukkan bahwa guru telah memiliki rasa
tanggung jawab yang besar, dan merasa terikat secara emosional yang tinggi
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bagi sekolah. Indikator komitmen normatif mendapat respon tertinnggi yaitu
sebesar 91,35%.
Hal tersebut menunjukkan bahwa guru merasa menjadi bagian
anggota keluarga sekolah, dan tidak merasa terbebani dengan tugas.
Berdasarkan analisis hasil diatas, maka dapat disimpulkan bahwa perilaku
organizational citizenship behavior (ocb) cenderung tinggi atau baik apabila
komitmen yang dimiliki seorang guru kuat atau baik.

6.

Budaya Sekolah Berpengaruh tidak langsung terhadap Kompetensi
Pedagogik Guru melalui Organizational Citizenship Behavior
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengaruh budaya sekolah terhadap kompetensi
pedagogik guru, budaya sekolah terhadap organizational citizenship behavior
(ocb), dan pengaruh organizational citizenship behavior (ocb) terhadap
kompetensi pedagogik guru bernilai koefisien yang positif dan nilai thitung>
ttabel sehingga syarat terjadi mediasi terpenuhi, dan dapat dilanjutkan untuk
melakukan perhitung nilai mediasi. Berdasarkan hasil uji sobel maka didapat
nilai t-hitung 2,00 lebih besar dari nilai t-tabel yaitu 1,96 dengan hasil tersebut
menunjukkan bahwa organizational citizenship behavior (ocb) mampu
memediasi pengaruh budaya sekolah terhadap kinerja guru.
Untuk mengetahui tingkat mediasi dapat diketahui dengan
menghitung VAF dengan nilai yang didapat sebesar 16,56% hal ini berarti
bahwa OCB mampu memediasi pengaruh budaya sekolah terhadap kinerja
guru sebesar 16,56% yang nunjukkan bahwa organizational citizenship
behavior (ocb) memediasi secara sebagian hal ini juga dapat dibuktikan
dengan melihat koeefisien beta dari perbandingan pengaruh langsung dan
pengaruh keseluruhan setelah melalui Pengaruh organizational citizenship
behavior (ocb) terhadap Kinerja guru secara langsung memiliki koefisien
sebesar 0,3685 > jika dibandingkan dengan koefisien indirect (melalui OCB)
yaitu sebesar 0,0731, namun organizational citizenship behavior (ocb)
menyumbangkan sebesar 16,5% dari nilai total effect 0,4416.
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Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Venty Hertina Maulani,
Widiartanto & Reni Shinta Dewi (2013) menyatakan bahwa Organizational
Citizenship Behavior (OCB) memediasi pengaruh Budaya Organisassi
terhadap Kinerja, dalam hal ini kompetensi pedagogik guru termasuk dalam
salah satu komponen kinerja guru.

7.

Tidak Terdapat Pengaruh Tidak Langsung Komitmen Guru
terhadap Kompetensi Pedagogik Guru melalui Organizational
Citizenship Behavior
Berdasarkan analisis data dalam penelitian ini, maka hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengaruh komitmen guru terhadap kompetensi
pedagogik guru, dan komitmen guru terhadap organizational citizenship
behavior (ocb), serta pengaruh organizational citizenship behavior (ocb)
terhadap kompetensi pedagogik guru bernilai koefisien yang positif dan nilai
thitung>ttabel sehingga syarat terjadi mediasi terpenuhi, dan dapat dilanjutkan
untuk melakukan perhitung nilai mediasi. Berdasarkan hasil uji sobel maka
didapat nilai thitung 1,73 lebih kecil dari nilai t-tabel yaitu 1,96 dengan hasil
tersebut menunjukkan bahwa organizational citizenship behavior (ocb) tidak
mampu memediasi pengaruh komitmen guru terhadap kompetensi pedagogik
guru. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Sutrisno (2018) yang
menyatakan bahwa organizational citizienship behavior bukan penentu
dalam mencapai kinerja karyawan artinya komitmen organisasi tidak
bersinergi dengan variabel organizational citizenship behavior dalam
meningkatkan kinerja dimana kompetensi pedagogik guru termasuk dalam
komponen kinerja guru.

