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ABSTRAK 

 

Desi Kurniati. Pengaruh Profesionalisme Guru Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja 

Guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Tesis. Yogyakarta: Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga, 2021. 

Penelitian ini memiliki latar belakang dimana guru merupakan unsur terpenting dalam 

pelaksanaan Pendidikan. Guru merupakan faktor penentu keberhasilan Pendidikan. Guru yang 

menguasai kompetensi profesional dan memiliki motivasi kerja yang baik dapat memberikan 

pengaruh terhadap proses dan hasil belajar siswa yang berkualitas, dengan demikian  

berpengaruh juga terhadap peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui (1) Pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru, (2) Pengaruh 

motivasi kerja terhadap kinerja guru, (3) Pengaruh secara bersama-sama antara 

profesionalisme guru dan motivasi kerja terhadap kinerja. Penelitian ini dilakukan di MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung. Latar belakang penelitian ini ialah untuk mendapatkan proses dan 

hasil belajar siswa yang berkualitas tentu diperlukan kinerja guru yang maksimal. Namun 

yang terjadi dilapangan masih ada guru yang kurang optimal dalam melaksanakan tugasnya, 

sehingga menyebabkan kegiatan pembelajaran menjadi terganggu, sehingga peneliti 

membahas bagaimana kinerja guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung.  

Penelitian ini adalah penelitian post expo facto dengan menggunakan metode 

penelitian yaitu kuantitatif, Populasi penelitian ini adalah seluruh guru di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung yang berjumlah 86 guru. Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

adalah random sampling dengan maksud setiap subjek mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dijadikan sampel. Teknik pengumpulan data yaitu dengan menggunakan 

angket/kuesioner, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan adalah uji validitas 

dan uji reliabilitas. Uji prasyarat analisis meliputi uji normalitas, dan uji linearitas. Uji 

hipotesis menggunakan uji regresi sederhana yaitu analisisnya dengan membandingkan nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dan uji regresi ganda yang analisisnya membandingkan antara 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  

Hasil penelitian ini menunjukan: (1) Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara 

profesionalisme guru terhadap kinerja guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung dapat dilihat 

dengan koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0.394 < 0,301) dengan koefisien determinasi 

sebesar 0,231 yang artinya sebesar 23,1% variabel ini mempengaruhi kinerja guru dan 76,9% 

dipengaruhi variabel lain. (2) Terdapat Pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap 

kinerja guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung dapat dilihat dari  koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔< 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (0.421 < 0,301) dengan koefisien determinasi sebesar 0,284 yang artinya sebesar 28,4% 

variabel ini mempengaruhi kinerja guru dan 71,6% dipengaruhi variabel lain. (3) Terdapat 

pengaruh positif dan signifikan antara profesionalisme guru dan motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru dibuktikan dengan koefisien korelasi 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙(0.479 < 0,301) dengan sumbangan efektifnya sebesar 47,93% yang berarti 52.07% 

kinerja guru dipengaruhi oleh variabel lain.  

 

Kata kunci : Profesionalisme Guru, Motivasi Kerja, Kinerja Guru 
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ABSTRACT 

 

Desi Kurniati. The Influence of Teacher Professionalism and Work Motivation on 

Teacher Performance at MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Thesis. Yogyakarta: Islamic 

Education Management Study Program, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, 

Sunan Kalijaga State Islamic University, 2021.  

This research has a background where the teacher is the most important element in the 

implementation of education. The teacher is a determining factor for the success of education. 

Teachers who master professional competence and have good work motivation can have an 

influence on the process and quality of student learning outcomes, thereby also influencing 

the improvement of the quality of education in Indonesia. This study aims to determine (1) 

the effect of teacher professionalism on teacher performance, (2) the effect of work motivation 

on teacher performance, (3) the joint effect of teacher professionalism and work motivation 

on performance. This research was conducted at MTs Negeri 2 Bandar Lampung. The 

background of this research is to obtain quality student learning processes and outcomes, of 

course, maximum teacher performance is needed. However, what happens in the field is that 

there are still teachers who are less than optimal in carrying out their duties, causing learning 

activities to be disrupted, so researchers discuss how the performance of MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung teachers. 

This research is a post expo facto research using quantitative research methods. The 

population of this research is all teachers at MTs Negeri 2 Bandar Lampung, totaling 86 

teachers. The sampling technique used is random sampling with the intention that each subject 

has the same opportunity to be sampled. Data collection techniques were by using a 

questionnaire/questionnaire, and documentation. The validity test of the data used was the 

validity test and the reliability test. The analysis prerequisite test included normality test, and 

linearity test. The hypothesis test used a simple regression test, namely the analysis by 

comparing the value of  𝑡𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 with  𝑡𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 and multiple regression test whose analysis 

compared 𝐹𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 with 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒. 

The results of this study indicate: (1) There was a positive and significant influence 

between teacher professionalism on teacher performance at MTs Negeri 2 Bandar Lampung, 

it could be seen by the correlation coefficient 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (0.394 < 0.301) with a coefficient 

of determination of 0.231 which meant 23.1% this affects the teacher's performance and 

76.9% is influenced by other variables. (2) There is a positive and significant effect of work 

motivation on the performance of MTs Negeri 2 Bandar Lampung teachers, which could be 

seen from the correlation coefficient 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒(0.421 < 0.301) with a coefficient of 

determination of 0.284, which meant that 28.4% of these variables affect teacher performance 

and 71 ,6% influenced by other variables. (3) There was a positive and significant effect 

between teacher professionalism and worked motivation together on teacher performance as 

evidenced by the correlation coefficient 𝑟𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡 < 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 (0.479 < 0.301) with an effective 

contribution of 47.93% which meant 52.07% of teacher performance was influenced by 

variables other. 

 

Keywords : Teacher Professionalism, Work Motivation, Teacher Performance 
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MOTTO 

 
 

 

ُ َعَملَُكْم َوَرُسْولُٗه َواْلُمْؤِمنُْوَن    َوقُِل اْعَملُْوا فََسيََرى ّٰللاه
 

 َوَستَُردُّْوَن اِٰلى ٰعِلِم اْلغَْيِب َوالشََّهاَدةِ فَيُنَب ِئُُكْم بَِماُكْنتُْم تَْعَملُْوَن  
 

Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga 

Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang 

Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah 

kamu kerjakan.”1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya, Surat At Taubah Ayat 105, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 

2009), h. 359. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuuan ini disajikan latar belakang masalah, indentikasi masalah, 

rumusan masalah, tujuan dan juga kegunaan dari dilakukannya penelitian ini, kajian 

pustaka atau penelitian terdahul, kerangka berpikir, hipotesis dan metode penelitian yang 

digunakan serta sistematika pembehasannya. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan 

dibawah ini. 

A. Latar Belakang Masalah 

Guru merupakan salah satu unsur terpenting dalam pendidikan, guru 

memiliki berbagai tugas yang sangat penting, dimulai dari perencanaan dan 

pelaksanaan proses pembelajaran di kelas, tidak sampai disitu saja guru juga menilai 

proses pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan.2 Pernyataan di atas 

senada dengan pendapat yang diberikan oleh Usman bahwa untuk menjadikan 

pendidikan sebagai sektor pembangunan yang efektif, guru merupakan peran yang 

sangat mutlak. Bukan saja kuantitasnya yang harus dipenuhi, namun kualitasnya juga 

harus baik, karena kuantitas dan kualitas guru meupakan unsur yang secara langsung 

ikut menentukan kekuatan sektor pendidikan. Dengan kata lain kualitas dan kekuatan 

pendidikan suatu negara dapat dinilai dengan menggunakan faktor guru sebagai 

salah satu indeks utama.3 

Berdasarkan dari pendapat di atas guru yang dapat menciptakan dan 

melaksanakan pembelajaran yang efektif adalah guru yang profesional. Karena 

dalam pembelajaran efektif menuntut keahlian guru yang professional, guru yang 

 
2 Liliyana, Utin Nina Hermia, Desvira Zain, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi 

Kerja, Komitmen dan Kinerja Karyawan Di SMAN 9 Pontianak” Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 

2 Maret 2011, h. 491 

3 Jurman, “Budaya Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Sma Negeri 1 Semeule 

Timur”, Jurnal Ilmiah Didaktika, Vol. 14, No. 2 Februari 2014, h. 227 
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professional dapat dilihat dari berbagai asper, seperti keahlian dalam merencanakan 

kegiatan pembelajaran, keahlian dalam menggunakan metode pembelajaran yang 

bervariasi, keahlian dalam berinteraksi dengan para siswanya, keahlian dalam 

menciptakan suasana kelas yang interaktif, dan keahlian dalam melaksanakan 

kegiatan penilaian proses dan hasil pembelajaran. 

Guru merupakan salah satu unsur pendidikan yang memiliki peran serta besar 

dalam pembentukan dan pembangunan manusia yang seutuhnya. Guru sebagai 

tenaga profesional di bidang pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis 

dalam membimbing peserta didiknya, sehingga profesionalitas seorang guru akan 

menentukan keberhasilan proses pendidikan itu sendiri.4 

Profesionalitas guru sangat menentukan terbentuknya kegiatan pembelajaran 

yang efektif. Dalam undang-undang Guru dan Dosen No.14/2005 dan Peraturan 

Pemerintah No.19/2005 dinyatakan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi professional dan kompetensi social, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.5 Semua 

kompetensi tersebut harus dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan kegiatan 

mengajar di sekolah. Guru yang bermutu adalah guru yang profesional dalam 

pekerjaannya karena guru yang profesional senantiasa dapat meningkatkan 

kualitasnya.6 

Sejalan dengan pentingnya peran seorang guru, kinerja guru dituntut optimal 

dalam menjalankan tugasnya, dimana kaitannya dengan prestasi kerja. Menurut 

Steers dalam Sutrisno “prestasi kerja individu merupakan fungsi dari gabungan tiga 

 
4 Sukarman, Bintang Simbolon, “Hubungan Budaya Organisasi dan Motivasi Dengan Kinerja 

Guru di Sekolah Yayasan Santo Antonius Jakarta”, Vol 5 No 2016 
5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, Bab IV, 

Pasal 10 ayat 1. 

6 Iskandar Agung, Mengembangkan Profesionalitas Guru,(Jakarta: 2014), h. 18 
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faktor yaitu kemampuan, perangai, dan minat seorang pekerja; kejelasan dan 

penerimaan atas penjelasan peranan seseorang pekerja; dan tingkat motivasi kerja.”7 

Menurut Djaali, seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi ditandai dengan: 

1. Menyukai tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi, 

2. Mencari situasi dimana dapat memperoleh umpan balik dengan segera baik dari 

pimpinan maupun teman sejawat, 

3. Senang bekerja sendiri, sehingga kemampuan diri dapat dikedepankan, 

4. Senang bersaing mengungguli prestasi bekerja orang lain, 

5. Memiliki kemampuan menangguhkan pemuasan keinginan demi pekerjaan 

dan 

6. Tidak tergugah sekedar mendapatkan uang, status, atau keuntungan lainnya.8 

 

Berdasarkan pendapat di atas dapat dipahami bahwa guru yang memiliki 

motivasi kerja yang tinggi akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya   

sebagai seorang guru dengan sebaik-baiknya. Karena guru yang memiliki motivasi 

kerja yang tinggi akan memiliki kinerja yang baik, ia akan melaksanakan tugas dan 

kewajibannya dengan sungguh-sungguh, ia akan berusaha sekuat tenaga agar hasil 

yang diperoleh dari kegiatan pendidikan yang dilakukannya semaksimal mungkin. 

Motivasi tersebut dapat dilihat dari cara pendidik tersebut dalam mempersiapkan 

segala sesuatu untuk menunjang keberhasilan tujuan yang akan dicapai.9 Berkaitan 

dengan motivasi kerja, untuk menunjang hal tersebut lembaga sekolah harus 

melakukakan serangkaian adaptasi demi eksistensi lembaganya, tujuannya yaitu 

adanya perubahan kerja yang kondusif terutama budaya organisasi atau organisasi 

yang bisa mendukung kepuasan kerja, motivasi dan komitmen kerja.10 

 
7 Edi Sutrisno, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 151 
8Djaali, Psikologi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 113-114 
9 Mishan, “Pengaruh Motivasi Kerja Guru dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Guru Di 

SMA Negeri Kota Sibolga”. Jurnal Bisnis Dan Manajemen Eksekutif, Vol 1 No. 2 2014, h.2. 
10 Liliyana, Utin Nina Hermia, Desvira Zain, “Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Motivasi 

Kerja, Komitmen dan Kinerja Karyawan Di SMAN 9 Pontianak” Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol. 9 No. 

2 Maret 2011, h. 491 
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Ditinjau dari perspektif Islam, pengertian motivasi kerja pada dasarnya tidak 

berbeda dengan pengertian motivasi kerja secara umum. Akan tetapi motivasi kerja 

dalam pandangan Islam tentu tidak hanya terkait dengan motif-motif untuk 

pemenuhan kebutuhan yang bersifat material tetapi mencakup keseluruhan dimensi 

kemanusiaan. Rahmat mengemukakan bahwa “motivasi kerja dalam Islam bukanlah 

untuk mengejar hidup hedonis, bukan juga untuk status, apa lagi untuk mengejar 

kekayaan dengan segala cara”.11 

Senada dengan hal itu pengertian motivasi kerja guru adalah keadaan yang 

membuat seorang guru mempunyai keinginan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan 

tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas.12 Guru yang memiliki motivasi kerja tinggi 

untuk terus belajar akan dapat meningkatkan kinerjanya karena akan bertambah 

semangatnya dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan seorang pendidik pastinya 

dapat menngkatkan mutu pendidikan. Sebab pendidikan tidak akan mencapai hasil 

optimal tanpa guru yang bermutu. Artinya tanpa guru yang berkualitas dan 

profesional, harapan pendidikan yang berkualitas akan sulit terpenuhi.13 

Motivasi kerja guru juga merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi kinerja guru untuk mencapai tujuan pendidikan. Motivasi merupakan 

kekuatan pendorong bagi seseorang untuk melakukan suatu kegitan yang 

diwujudkan dalam bentuk perbuatan nyata. Dengan demikian semakin tinggi 

motivasi seseorang maka semakin tinggi pula kinerjanya begitu pula sebaliknya, 

semakin rendah motivasi seseorang maka semakin rendah pula kinerjanya. 

 
11 Rahmat, Motivasi Berprestasi, (Jakarta: Pustaka Utama, 2010) h. 21 
12 Sri Setiyati, “Pengeruh Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Budaya Sekolah 

terhadap Kinerja Guru”, Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Vol. 22 No. 2 (Oktober 2014), h. 201 
13 Engkay Karweti, “Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah dan Faktor Yang Mempengaruhi 

Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SLB di Kabupaten Subang”, Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 11 

No. 2 (Oktober 2010), h. 82 
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Guru memilki peran yang sangat besar dalam pendidikan, dipundaknya 

dibebani suatu tanggung jawab atas mutu pendidikan. Maka dari itu guru harus 

mengembangakan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan- keterampilan 

yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Sekolah sekarang sudah dihadapkan pada 

persaingan dan teknologi yang tidak bersekala nasional akan tetapi sudah 

internasional, baik sekolah negeri maupun swata. Maka dari itu profesionalitas 

seorang guru harus diikuti oleh motivasi kerja guru dalam mengembangkan 

kurikulum disekolah akan berguna, apabila guru mempunyai keinginan, bertanggung 

jawab, minat, penghargaan dan meningkatkan dirinya dalam melaksanakan tugas 

kegiatan mengajar. Demikian halnya dengan kinerja guru ditentukan oleh tingkat 

sejauhmana profesionalime guru, motivasi dan lingkungan kerjanya. 

Kinerja yang optimal merupakan harapan semua pihak, namun kenyataan 

dilapangan menunjukkan masih ada beberapa guru yang ada di MTs Negeri 2 Bandar 

Lampung yang kinerjanya kurang optimal. Permasalahan yang terjadi terkait 

profesionalisme dan motivasi guru yaitu dapat dilihat dari kinerja guru dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang guru, seperti kurangnya inovasi 

guru dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif, terdapat  guru yang mengajar 

bukan pada bidang keahliannya, guru yang datang ke kelas tidak tepat waktu. Pada 

saat kegiatan pembelajaran lebih bersifat interaksi satu arah yaitu hanya guru yang 

aktif sedangkan siswa pasif, penggunaan metode ceramah yang dominan membuat 

proses pembelajaran menjadi kurang variatif. Melihat kasus tersebut peneliti ingin 

melakukan penelitian terkait profesionalisme guru dan motivasi kerja, guna 

mengetahui tingkat kuantitas pengaruh profesionalisme dan motivasi guru terhadap 

kinerja. Tujuan pendidikan akan berhasil jika guruprofesional dalam melaksanakan 
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tugasnya dan memiliki motivasi yang kuat guna mendapatkan hasil kinerja yang 

maksimal.  

Berdasarkan dari penjelasan di atas saya tertarik mengangkat topik kajian 

dalam tesis ini dengan judul “Pengaruh Profesionalisme Guru dan Motivasi Kerja 

terhadap Kinerja Guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung ”. Pemilihan MTs Negeri 

2 Bandar Lampung untuk pelaksanaan studi kasus tunggal ini didasarkan atas 

beberapa pertimbangan tertentu. Pertimbangan pertama adalah unsur keterjangkauan 

lokasi penelitian, baik dilihat dari segi tenaga, dana maupun dari segi efisiensi waktu. 

Pertimbangan kedua yaitu mengingat bahwa madrasah tersebut memiliki peminat 

yang cukup besar, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah peserta didik yang meningkat 

tiap tahunnya. Karena hal tersebut saya tertarik untuk melaksanakan penelitian untuk 

melihat bagaimana kinerja dari guru yang ada di sana, apakah guru yang professional 

dan meliki motivasi kerja yang baik dapat mempengaruhi kinerjanya sehingga dapat 

menarik minat dari masyarakat. 

B. Identifikasi Masalah  

1. Guru kurang optimal dalam mengembangkan RPP karena masih ada guru yang 

menggunakan perangkat tahun lalu. 

2. Guru tidak membawa RPP dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Guru belum menyelesaikan RPP saat KBM sudah berlangsung. 

4. Guru mengajar tidak relevan dengan bidang keahliannya. 

5. Penggunaan metode ceramah yang dominan membuat kegiatan pembelajaran 

kurang aktif. 

6. Guru yang terlambat datang ke sekolah sehingga menyebabkan kegiatan 

pembelajaran menjadi terganggu. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, rumusan 

masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru di MTs Negeri 

2 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru di MTs Negeri 2 

Bandar Lampung? 

3. Bagaimana pengaruh profesionalisme guru  dan motivasi kerja secara Bersama-

sama terhadap kinerja guru di MTs Negeri 2 Bandar lampung? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Maka dapat 

diketahui tujuan penelitian ini untuk: 

a. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme guru terhadap kinerja guru di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

b. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja guru terhadap kinerja guru di 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

c. Untuk mengetahu pengaruh profesionalisme guru dan motivasi kerja secara 

bersama-sama terhadap kinerja guru di MTs Negeri 2 Bandar Lampung. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai point of reference dalam 

upaya meningkatkan kinerja guru agar lebih efektif dan berkualitas terutama 

di MTs Negeri 2 Bandar Lampung, sehingga dengan kinerja guru yang baik 

diharapkan dapat menghasilkan pembelajaran yang efektif dan mengasilkan 

output yang berkualitas pula. 
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b. Secara praktis, penelitian ini sebagai optimalisasi profesionalitas dan motivasi 

kerja guru, di sisi lain penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan feedback 

dalam upaya meningkatkan mutu guru dan pendidikannya. Dan dapat berguna 

sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah khususnya dalam rangka pembinaan 

dan pengembangan serta peningkatan mutu guru. 

E. Kajian Pustaka 

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan peneliti, penelitian yang akan 

dilakukan memiliki kemiripan dan keterkaitan dengan penelitian-penelitian terdahulu,  

diantaranya : 

1. Tesis karya Dhanik Riastuti yang berjudul “Pengaruh Supervisi Akademik Dan 

Motivasi Kerja Guru PAI Terhadap Kinerja Guru PAI Di Sekolah Dasar Negeri 

Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017”.14 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan supervisi akademik terhadap kinerja 

dengan nilai t hitung 4.209> t tabel 1.993, sementara kontribusi yang diberikan 

sebesar 19,5%, 2) terdapat pengaruh yang positif adan signifikan motivasi kerja 

guru terhadap kinerja guru dengan nilai t hitung 3.715>1.993, sementara 

kontribusi yang diberikan sebesar 15,9%, 3) terdapat pengaruh positif dan 

signifikan supervisi akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru 

dengan nilai f hitung 14.287>f tabel 3.124. Sedangkan kontribusi supervisi 

akademik dan motivasi kerja guru terhadap kinerja guru sebesar 28.4%.  

Berdasarkan dari penelitian diatas maka dapat dikategorikan bahwa: 

a. Yang belum dibahas pada penelitian ini ialah kompetensi-kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru yang professional. 

 
14 Dhanik Riastuti, Pengaruh Supervisi Akademik Dan Motivasi Kerja Guru PAI Terhadap 

Kinerja Guru Pai Di Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, (Salatiga: IAIN Salatiga, 

2017) 
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b. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jenis penelitian ex 

post facto. 

c. Kecendrungan penelitian ini membahas mengenai supervisi yang dilakukan 

oleh pengawas pada sekolah dasar di Kabupaten Sukoharjo hanya bersifat 

administratif saja tidak melakukan supervise menyeluruh menganai substansi 

dari dari tujuan akademik itu sendiri, yaitu melakukan pembinaan dan 

pengembangan kompetensi guru agar menjadi lebih profesional dalam 

melakukan tugas sebagai guru. 

d. Penelitian yang saya lakukan akan membahas mengenai profesionalisme 

guru tentang kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru yang terdiri dari 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan professional, motivasi kerja 

yang terdiri dari motivasi intrinsic dan ekstrinsik dan variabel yang ketiga 

kinerja guru yang membahas pengertian, indikator, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Selanjutnya dari ketiga variabel tersebut akan 

dijadikan instrument penelitian berupa angket yang hasilnya akan dianalisis 

menggunakan bantuan program komputer SPSS 24 For Windows. 

2. Jurnal karya Imenuel Benu yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Guru Dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru Dalam Pembelajaran”.15 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) motivasi kerja guru berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja guru dalam pembelajaran sebesar 46,1%, 2) 

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru 

dalam pembelajaran sebesar 42,7%. Dari hasil persamaan regresi berganda 

menunjukan: motivasi kerja guru dan kepemimpinan kepala sekolah secara 

 
15 Imenuel Benu. Pengaruh Motivasi Kerja Guru Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap 

Kinerja Guru Dalam Pembelajaran. Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan, Volume 2, Nomor 2, Tahun 

2018. 
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bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dalam pembelajaran 

sebesar 50,8%.  

Berdasarkan dari penelitian diatas maka dapat dikategorikan bahwa: 

a. Yang belum dibahas pada penelitian ini ialah kompetensi-kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru yang professional. 

b. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif jenis korelasional. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini, menggunakan teknik 

kuesioner/angket untuk variabel bebas motivasi kerja guru (X1) dan 

kepemimpinan kepala sekolah (X2), serta dokumentasi dan observasi untuk 

variabel terikat kinerja guru (Y). 

c. Kecendrungan penelitian ini membahas mengenai kinerja guru yang 

merupakan hasil kerja dan kemajuan yang dicapai oleh guru dalam 

melaksanakan tugas dan kewajibanya. Kinerja yang baik itu dapat dilihat 

dari guru yang ingin hadir ke sekolah dan rajin dalam mengajar, guru 

mengajar dengan menggunakan rencana pelajaran, guru mengajar dengan 

semangat dan senang hati, menggunakan metode yang bervariasi sesuai 

dengan materi pelajaran, melakukan evaluasi pengajaran dan menindak 

lanjuti hasil evaluasi. Namun dari hasil penelitian ditemukan ada sebagian 

guru belum menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dalam 

menyelesaikan perangkat perencanaan pembelajaran, maupun tugas dalam 

pelaksanaan pembelajaran. 

d. Penelitian yang saya lakukan akan membahas mengenai profesionalisme 

guru tentang kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru yang terdiri dari 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan professional, motivasi kerja 

yang terdiri dari motivasi intrinsic dan ekstrinsik dan variabel yang ketiga 
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kinerja guru yang membahas pengertian, indikator, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Selanjutnya dari ketiga variabel tersebut akan 

dijadikan instrument penelitian berupa angket yang hasilnya akan dianalisis 

menggunakan bantuan program komputer SPSS 24 For Windows. 

  

3. Tesis karya Chusnul Maesaroh yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Persepsi Guru Mengenai Iklim Kerja Terhadap Kinerja Guru di MA Kota 

Semarang”.16 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan 

antara persepsi guru mengenai iklim kerja terhadap kinerja guru. Serta terdapat 

pengaruh antara motivasi kerja dan persepsi guru mengenai iklim kerja terhadap 

kinerja guru yang signifikan. Signifikansi ini ditunjukkan pada taraf 5%.  

Berdasarkan dari penelitian diatas maka dapat dikategorikan bahwa: 

a. Yang belum dibahas pada penelitian ini ialah kompetensi-kompetensi yang 

harus dimiliki oleh guru yang professional. 

b. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan jenis penelitian 

asosiatif yang berarti penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan 

dua variabel atau lebih, yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, 

meramalkan dan mengontrol suatu gejala. 

c. Kecendrungan penelitian ini membahas mengenai mengenai motivasi yang 

dimiliki guru belum sepenuhnya baik, seperti kurangnya inovasi guru dalam 

menciptakan pembelajaran yang kondusif. 

d. Penelitian yang saya lakukan akan membahas mengenai profesionalisme 

guru tentang kompetensi yang harus dimiliki sebagai guru yang terdiri dari 

kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian dan professional, motivasi kerja 

 
16 Chusnul Maesaroh, Pengaruh Motivasi Kerja dan Persepsi Guru Mengenai Iklim Kerja 

Terhadap Kinerja Guru Di Ma Kota Semarang, (Semarang: UIN Walisongo, 2018). 
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yang terdiri dari motivasi intrinsic dan ekstrinsik dan variabel yang ketiga 

kinerja guru yang membahas pengertian, indikator, faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja guru. Selanjutnya dari ketiga variabel tersebut akan 

dijadikan instrument penelitian berupa angket yang hasilnya akan dianalisis 

menggunakan bantuan program komputer SPSS 24 For Windows. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field 

Research) dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Tujuan penelitian kuantitatif 

adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori 

dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam.  Desain penelitian dalam 

penelitian ini adalah ex-post facto. Menurut Suharsimi Arikunto penelitian ex-post 

facto adalah model penelitian yang kejadiannya sudah terjadi sebelum penelitian 

dilaksanakan. Penelitian ex-post facto hanya mengungkap gejala-gejala yang ada 

dan telah terjadi sebelumnya, sehingga dalam penelitian ini tidak perlu 

memberikan perlakuan terhadap variabel dalam penelitian.17   

2. Tempat Penelitian 

Tempat penelitian adalah lokasi tertentu yang digunakan untuk objek dan 

subjek yang akan diteliti dalam penelitian. Sesuai dengan judul penelitian ini, maka 

peneliti akan mengadakan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Bandar Lampung.  

 

 

 
17 Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian (Suatu Kajian Pendekatan Praktik), (Jakarta: Rineka 

Cipta 2010), 17 
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3. Populasi dan Sampel Penelitian  

a. Populasi  

Populasi yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atau objek/subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu.18 Berdasarkan pengertian 

diatas, maka yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan subjek yang 

ada dalam wilayah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam 

penelitian ini adalah Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan MTs Negeri 

2 Bandar Lampung yang berjumlah 86 orang. Seperti yang tercantum pada 

tabel dibawah ini : 

Tabel 1. Jumlah Guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung 

No Jenis Kelamin Jumlah 

1 Laki – Laki 24 

2 Perempuan 62 

 Total 86 

 

b. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan 

waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi 

itu.19 Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random 

sampling dengan maksud setiap subjek mempunyai kesempatan yang sama 

untuk dijadikan sampel. 

 

 

 

 
18 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 114. 

19 Ibid, h. 81. 
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4. Definisi Operasional 

Definisi operasional merupakan uraian yang berisi perincian sejumlah 

indikator yang dapat diamati dan diukur untuk mengidentifikasi variabel atau 

konsep yang digunakan. 

a) Profesionalisme Guru  

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus 

dalam bidang keguruan sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya 

sebagai guru dengan maksimal.  

a) Motivasi Kerja 

Motivasi kerja adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengerakan 

seseorang agar perilaku mereka dapat diarahkan pada upaya yang nyata untuk 

mencapai tujuan. 

b) Kinerja guru 

Kinerja guru dapat diartikan sebagai kemampuan yang dimiliki seorang guru 

dalam melaksanakan tugasnya agar tercapainya prestasi yang nampak atau 

terlihat sebagai bentuk keberhasilan kerja dan berkaitan juga dengan kepuasan 

kerja seseorang. 

Tabel 2. Kisi – kisi Instrument Penelitian 

NO INDIKATOR PERNYATAAN 

1 Profesionalisme Guru 

1. Kompetensi Pedagogik 

2. Kompetensi Kepribadian 

3. Kompetensi Profesional 

4. Kompetensi Sosial 

 

9 

6 

7 

3  

 JUMLAH  25 

2 Motivasi Intrinsik 

1. Tanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas 

2. Melaksanakan tugas dengan target 

yang jelas 

3. Memiliki tugas yang jelas dan 

menantang 

 

3 

 

3 

 

3 
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4. Ada umpan balik atas hasil kerjanya 

5. Memiliki perasaan senang dalam 

bekerja  

6. Selalu berusaha mengungguli prestasi 

orang lain 

Motivasi Ekstrinsik 

1. Selalu berusaha memenuhi kebutuhan 

hidup dan kebutuhan kerja 

2. Diutamakan prestasi dari apa yang 

dikerjakan 

3. Bekerja dengan harapan memperoleh 

bonus 

4. Senang memperoleh pujian dari apa 

yang dikerjakan 

5. Bekerja dengan harapan memperoleh 

perhatian dari atasan dan teman kerja 

2 

3 

 

3 

 

 

2 

 

4 

 

1 

 

1 

 

1 

 JUMLAH 25 

3 Kinerja Guru 

1. Kehadiran melaksanakan tugas 

2. Membangun suasana kelas yang 

menyenangkan 

3. Menggunakan media tambahan untuk 

menunjang pembelajaran 

4. Menerapkan metode pembelajaran 

5. Merumuskan materi pembelajaran 

6. Melaksanakan tes akhir kegiatan 

pembelajaran 

7. Relevan dengan kehidupan  

8. Mendokumentasikan keberhasilan 

belajar peserta didik 

 

2 

1 

 

3 

 

4 

5 

5 

 

3 

2 

 JUMLAH 25 

 

Berdasarkan kisi-kisi tersebut kemudian disusun butir-butir instrumen 

yang akan digunakan dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini dalam betuk 

kuesioner dengan pengukuran jenis data interval yaitu skala yang menunjukkan 

jarak yang sama antara satu data dengan data yang lain. Butir-butir instrumen ini 

bersifat non-test dan dirancang menurut skala Likert dengan alternatif jawaban 

diberi skor 1, 2, 3, 4 dan 5. Dimana analisis akan dilakukan secara kuantitatif. 

Pengukuran variabel bebas dan variabel terikat dalam hal ini, profesionalisme 

guru, motivasi kerja dan kinerja guru disusun dalam bentuk skala Likert dengan 

lima pilihan alternatif jawaban.  



16 
 

 
 

Skor pernyataan : 

• Skor 5 = selalu   

• Skor 4 = sering 

• Skor 3 = kadang-kadang 

• Skor 2 = hamper tidak pernah 

• Skor 1 = tidak pernah 

5. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan suatu kegiatan operasional 

agar tindakannya masuk pada pengertian penelitian yang sebenarnya. Pencarian 

data dilapangan dengan menggunakan alat pengumpul data yang sudah di 

sediakan secara tertulis ataupun tanpa alat yang hanya merupakan angan-angan 

tentang sesuatu hal yang akan dicari di lapangan, sudah merupakan proses 

pengadaan data primer.20 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

a. Angket (Kuesioner)  

Metode kuesioner adalah suatu metode atau cara untuk memperoleh data 

berupa jawaban responden. Menurut Sugiyono metode kuesioner adalah 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi dapat diartikan sebagai “Mencari data mengenai halhal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya”.21 Teknik dokumentasi ini 

dimaksudkan untuk mempermudah penelitian dengan menggunakan 

 
20 Subagyo, Joko. Metode Penelitian dalam Teori Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011). h.37 
21 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penilaian Secara Pendekatan Praktik, ( Jakarta: Rineka Cipta, 

2012), h. 236. 
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bantuan yang berupa pengumpulan data atau keterangan yang bersumber 

dari dokumen yang ada dan berkaitan dengan penelitian. Data yang dengan 

bantuan dokumentasi ialah data kepala madrasah, keadaan guru, peserta 

didik, sarana prasarana dan profil madrasah. Penelitian ini menggunakan 

metode survey dengan menggunakanlsampel dan populasi sebagai alat 

pengumpul data utama. 

6. Uji Instrumen 

Untuk memperoleh data dan hasil yang valid, maka penulis menggunakan 

uji instrumen dengan rumus sebagai berikut : 

a. Uji Validitas Kuesioner 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukan tingkat-tingkat 

kevalidan atau mengukur apa yang diinginkan dengan kata lain dapat 

mengungkapkan data dari variabel yang diteliti secara tepat.22 Uji validitas 

instrumen bertujuan untuk mengetahui butir-butir instrumen yang valid. 

Validitas instrumen ini diukur dengan dengan menggunakan korelasi antara 

skor butir dengan skor total dan dalam penelitian ini dibantu dengan 

menggunakan komputer program SPSS 24 for windows. Kriteria yang 

dilakukan untuk menguji kesahihan adalah sebagai berikut Jika  𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

>  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 5% maka butir pernyataan tersebut valid. Jika  

𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔<  𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf signifikan 5% maka butir pernyataan tersebut  tidak 

valid. 

Berdasarkan hasil perhitungan komputer program SPSS 24 for 

windows, validitas instrumen dengan n = 43. Diperoleh 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔, yang 

 
22 Ibid., h. 211. 
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kemudian dibandingkan dengan 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙pada taraf singnifikansi 5%, dengan 

nilai 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 sebesar 0,301. 

Tabel 3. Uji Validitas Profesionalisme Guru 

Butir 

Pernyataan 

Nilai Pearson 

Correlation 

Standar Nilai 

Correlation 

Keterangan 

1 0,660 0,301 Valid 

2 0,590 0,301 Valid 

3 0,596 0,301 Valid 

4 0,485 0,301 Valid 

5 0,349 0,301 Valid 

6 0,578 0,301 Valid 

7 0,722 0,301 Valid 

8 0,691 0,301 Valid 

9 0,476 0,301 Valid 

10 0,621 0,301 Valid 

11 0,676 0,301 Valid 

12 0,663 0,301 Valid 

13 0,731 0,301 Valid 

14 0,748 0,301 Valid 

15 0,405 0,301 Valid 

16 0,630 0,301 Valid 

17 0,710 0,301 Valid 

18 0,504 0,301 Valid 

19 0,402 0,301 Valid 

20 0,761 0,301 Valid 

21 0,680 0,301 Valid 

22 0,336 0,301 Valid 

23 0,684 0,301 Valid 

24 0,633 0,301 Valid 

25 0,476 0,301 Valid 

  

Berdasarkan data tersebut variabel profesionalisme guru terdiri dari 25 

pernyataan. Hasil yang didapatkan, 25 pernyataan tersebut adalah valid, tidak 

ditemukan pernyataan yang tidak valid. Dengan demikian pernyataan yang 

valid kemudian digunakan sebagai pengumpul data pada variabel 

profesionalisme guru. 
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Tabel 4. Uji Validitas Motivasi Kerja 

Butir 

Pernyataan 

Nilai Pearson 

Correlation 

Standar Nilai 

Correlation 

Keterangan 

1 0,669 0,301 Valid 

2 0,427 0,301 Valid 

3 0,656 0,301 Valid 

4 0,580 0,301 Valid 

5 0,724 0,301 Valid 

6 0,578 0,301 Valid 

7 0,535 0,301 Valid 

8 0,783 0,301 Valid 

9 0,571 0,301 Valid 

10 0,157 0,301 Tidak Valid 

11 0,315 0,301 Valid 

12 0,756 0,301 Valid 

13 0,743 0,301 Valid 

14 0,817 0,301 Valid 

15 0,147 0,301 Tidak Valid 

16 0,614 0,301 Valid 

17 0,698 0,301 Valid 

18 0,580 0,301 Valid 

19 0,440 0,301 Valid 

20 0,643 0,301 Valid 

21 0,724 0,301 Valid 

22 0,453 0,301 Valid 

  23 0,581 0,301 Valid 

24 0,615 0,301 Valid 

25 0,469 0,301 Valid 

 

Berdasarkan data tersebut variabel motivasi kerja terdiri dari 25 

pernyataan. Hasil yang didapatkan,  23 pernyataan dinyatakan valid dan 2 

pernyatan tidak valid yaitu pernyataan nomor 10 dan 15. Selanjutnya 

pernyataan yang tidak valid tersebut harus digugurkan. 
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Tabel 5. Uji Validitas Kinerja Guru 

Butir 

Pernyataan 

Nilai Pearson 

Correlation 

Standar Nilai 

Correlation 

Keterangan 

1 0,324 0,301 Valid 

2 0,670 0,301 Valid 

3 0,329 0,301 Valid 

4 0,370 0,301 Valid 

5 0,407 0,301 Valid 

6 0,354 0,301 Valid 

7 0,496 0,301 Valid 

8 0,509 0,301 Valid 

9 0,424 0,301 Valid 

10 0,575 0,301 Valid 

11 0,498 0,301 Valid 

12 0,336 0,301 Valid 

13 0,634 0,301 Valid 

14 0,546 0,301 Valid 

15 0,370 0,301 Valid 

16 0,511 0,301 Valid 

17 0,489 0,301 Valid 

18 0,398 0,301 Valid 

19 0,405 0,301 Valid 

20 0,367 0,301 Valid 

21 0,318 0,301 Valid 

22 0,522 0,301 Valid 

23 0,468 0,301 Valid 

24 0,284 0,301 Tidak Valid 

25 0,493 0,301 Valid 

 

Berdasarkan data tersebut variabel kinerja guru terdiri dari 25 

pernyataan. Hasil yang didapatkan,  24 pernyataan dinyatakan valid dan 1 

pernyatan tidak valid yaitu pernyataan nomor 24. Selanjutnya pernyataan yang 

tidak valid tersebut harus digugurkan. 

 

b.  Uji Reliabilitas  

Menurut suharsimi arikunto, realibilitas menunjukan pada suatu 

pengertian bahwa suatu onstrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 
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sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik.23 

Perhitungan reliabilitas adalah perhitungan terhadap konsistensi data angket 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. Penggunaan rumus ini 

disesuaikan dengan teknik skoring yang dilakukan pada setiap item dalam 

instrumen. Rumus alpha cronbach yang dimaksud adalah : 

 
                        𝑟11= {

𝑛

𝑛−1
}{1− 

∑ 𝜎
𝑡2

𝜎
𝑡2

}
 

Keterangan:  

r11  : Koefisien reliabilitas instrumen (alpha cronbach)  

n   : Banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  
∑ 𝜎𝑡2  : Total varians butir  

𝜎𝑡2  : Total varians. 

 

Instrumen dikatakan reliabel jika rhitung dikonsultasikan dengan tabel 

interpretasi r dengan ketentuan dikatakan reliabel jika 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 0,600. Setelah 

dilakukan uji reliabilitas pada masing-masing variabel dengan menggunakan 

bantuan komputer SPSS 24 For Windows diperoleh hasil sebagai berikut: 

Tabel 6. Uji Reliabitas Instrumen Penelitian 

No Variabel  Conbach 

Alpha 

Keterangan 

1 Profesionalisme Guru  0,925 Reliabel 

2 Motivasi Kerja 0,911 Reliabel 

3 Kinerja Guru 0, 832 Reliabel 

 

7. Teknik Analisa Data 

a. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Penyajian data dalam statistik deskriptif biasanya menggunakan 

 
23 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik……..…….  h. 193 
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tabel, grafik, pictorgram, perhitungan, modus, median, perhitungan data 

melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi.24 Uji statistic dalam 

penelitian ini menggunakan bantuan komputer dengan progam SPSS versi 24 

for windows, yang mana akan dibahas mengenai harga rerata (Mean), standar 

deviasi (SD), median (Me), modus (Mo), Range, nilai maksimum dan nilai 

minimum, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan diagram.  

1) Mean merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan 

data seluruh individu dalam kelompok itu dan membagi total nilai 

tersebut dengan banyaknya sampel. Perhitungan mean menggunakan 

rumus: 

𝑀𝑒 =
∑ 𝑥

𝑛
 

 

Keterangan :  

Me   = Mean / Rata-rata 

∑ x   = Jumlah Skor 

N     = Jumlah Subjek. 

 

2) Median Median merupakan suatu bilangan pada distribusi yang 

menjadi batas tengah suatu distribusi nilai.  Perhitungan median 

menggunakan rumus: 

  Md = b + p (
1

2⁄  𝑛−𝐹

𝑓
) 

Keterangan : 

Md    = Median 

b       = Batas bawah, yaitu kelas dimana median akan terletak 

n       = Banyak data/jumlah sampel 

p       = Panjang kelas 

F       = Jumlah semua frekuensi sebelum kelas median 

f        = Frekuensi kelas median. 

 

 
24 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. (Bandung : Alfabeta 2014), h. 

206 
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3) Modus merupakan nilai atau skor yang paling sering muncul dalam 

suatu distribusi.25 Perhitungan modus menggunakan rumus: 

  Mo = b + p (
𝑏1

𝑏1+ 𝑏2
) 

 

 

Keterangan : 

Mo = Modus  

b = Batas kelas bawah dengan frekuensi terbanyak 

p = Panjang interval kelas 

b1 = Frekuensi pada kolom modus (frekuensi pada kelas interval 

terbanyak dikurangi frekuensi kelas interval terdekat 

sebelumnya) 

b2 = Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval 

berikutnya. 

 

Penetapan jumlah kelas interval, rentang data dan panjang kelas 

ditentukan dengan rumus sebagai berikut:  

a. Jumlah kelas = 1 + 3,3 log n, dengan n adalah jumlah responden 

penelitian  

b. Rentang data = data terbesar – data terkecil  

c. Panjang kelas = rentang data : jumlah kelas interval.26 

Diagram histogram dibuat untuk menyajikan data hasil penelitian. 

Histogram ini dibuat berdasarkan data frekuensi yang telah ditampilkan dalam 

tabel distribusi frekuensi. Diagram lingkaran dibuat berdasarkan data nilai 

kecenderungan skor pada masing-masing variabel. 

b. Uji Persyaratan Analisis 

1) Uji Normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah skor untuk tiap 

variabel distribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal maka 

 
25 Ibid., h. 52. 
26 Ibid., h. 36. 
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analisis datanya menggunakan statistik parametris namun jika data tidak 

normal maka analisis datanya menggunakan statistik non parametris. 

Selanjutnya untuk mengetahui apakah distribusi frekuensi masing-

masing variabel normal atau tidak, yaitu dengan membandingkan 

probabilitas atau signifikansi dengan alpha 0,05. Jika probabilitas hasil 

hitungan lebih besar dari 0,05 artinya distribusi data normal. Namun jika 

probabilitasnya kurang dari 0,05 maka distribusi datanya tidak normal. 

2) Uji Linieritas 

Uji linieritas dilakukan untuk menguji apakan ada hubungan secara 

langsung antara variabel bebas (X) dengan variabel terikat (Y) serta untuk 

mengetahui apakah ada perubahan pada variabel X diikuti dengan 

perubahan variabel Y. Apabila hasil uji linieritas dikategorikan linier maka 

data penelitian harus diselesaikan dengan teknik analisis regresi linier. 

Tetapi jika data tidak linier maka data penelitian harus dianalisis dengan 

analisis regresi non linier.  

Uji linearitas pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

rumus uji F. Pada penelitian ini perhitungan uji F menggunakan bantuan  

aplikasi  komputer SPSS Versi 24. Kriteria yang digunakan apabila  nilai 

signifikansi linierity > 0,05, maka pengaruh variabel X dengan Y adalah 

linier, namun jika nilai signifikansi linierity < 0,05 adapun pengaruh antara 

variabel X dengan Y tidak linier. 

c. Uji Hipotesis Penelitian 

1) Uji Regresi Sederhana 

Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji hipotesis ke-1 

dan ke-2, yaitu pengaruh variabel Profesionalisme Guru  (𝑋1) terhadap 
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Kinerja Guru (Y) dan pengaruh variabel Motivasi Kerja (𝑋2) terhadap 

Kinerja Guru (Y). Apabila hasil uji hipotesis menggunakan regresi 

sederhana menunjukan Ho ditolak maka artinya ada pengaruh antara 

variabel bebas dengan variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut 

untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut: 

a) Membuat persamaan garis regresi sederhana, dengan rumus :  

Y = aX + K  

Keterangan:  

 

Y = kriterium  

a = bilangan koefisien predator  

X = predator  

K = bilangan konstan 

 

b) Mencari koefisien determinasi (𝑅2) antara prediktor 𝑋1 dan 𝑋2 

dengan Y dengan rumus sebagai berikut : 

𝑅  (1)
2  = 

𝑎1 ∑ 𝑋1 𝑦

∑ 𝑦2  

𝑅  (2)
2  = 

𝑎2 ∑ 𝑋2 𝑦

∑ 𝑦2  

 

Keterangan:  

𝑅2 (1,2)  =  koefisien determinasi antara Y dengan X1 dan 

X2  

∑x1y   =  jumlah produk antara X1 dengan Y  

∑x2y  =  jumlah produk antara X2 dengan Y  

a1   =  koefisien prediktor X1  

a2   =  koefisien prediktor X2  

∑y2   =  jumlah kuadrat kriterium Y. 

 

c) Menguji signifikan dengan uji t  

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikasi pengaruh variabel 

bebas terhadap variabel terikat secara individu. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 



26 
 

 
 

t = 
𝑟 √𝑛−2

𝑟 √1− 𝑟2
 

 

Keterangan: 

 t = t hitung  

 r = koefisien korelasi  

 n = jumlah responden  

 

Uji signifikasi dalam penelitian ini adalah sebesar 5 %, dengan 

ketentuan jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka variabel tersebut 

berpengaruh secara signifikan. Sebaliknya, jika 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. 

 

2) Uji Regresi Ganda 

Analisis regresi ganda digunakan untuk menguji hipotesis ketiga 

yaitu untuk mengetahui pengaruh antara kedua variabel bebas (X1 dan X2) 

secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Apabila hasil uji 

hipotesis menggunakan regresi ganda menunjukan Ho ditolak maka 

artinya ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel bebas dengan 

variabel terikat sehingga perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun langkah-

langkah analisis regresi ganda adalah sebagai berikut: 

a) Membuat persamaan garis regresi regresi ganda, rumus yang 

digunakan  

Y = 𝑎1𝑋1 +  𝑎2𝑋2 + 𝑘 

 

Keterangan:  

Y   = Kriterium  

𝑋1 , 𝑋2  = Prediktor 1, prediktor 2  

𝑎1 , 𝑎2 = Bilangan koefisien 1, bilangan koefisien 2  

k   = Bilangan konstan. 
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b) Mencari koefisien determinan antara kriterium Y dengan prediktor 

𝑋1dan 𝑋2 dengan rumus : 

  𝑅   𝑦 (1,2)
2  = 

𝑎1 ∑ 𝑋1 𝑦 + 𝑎2 ∑ 𝑋2 𝑦

∑ 𝑦2  

 

Keterangan:  

𝑅   𝑦 (1,2)
2  = koefisien determinasi antara Y dengan 𝑋1 dan 𝑋2 

𝑎1  = koefisien prediktor 𝑋1 

𝑎2  = koefisien prediktor 𝑋2 
∑ 𝑋1 𝑦 = jumlah produk antara 𝑋1 dan Y  
∑ 𝑋2𝑦 = jumlah produk antara 𝑋2 dan Y  

∑ 𝑦2 = jumlah kuadrat kriterium Y. 

 

c) Menguji signifikansi regresi ganda dengan uji F dengan rumus : 

 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 
𝑅2 (𝑛−𝑚−1)

𝑚 (1− 𝑅2)
 

 

Keterangan:  

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = harga F garis regresi  

N = jumlah responden  

m  = jumlah variabel bebas  

R  = koefisien korelasi antara kriterium dengan prediktor. 

 

Selanjutnya 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dikonsultasikan dengan 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 pada taraf 

signifikansi 5%. Apabila 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih besar atau sama dengan  dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, 

maka terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bebas terhadap 

variabel terikat. Jika 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 lebih kecil dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, maka pengaruh antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat tidak signifikan. 

 

d) Mengetahui besarnya sumbangan setiap variabel terhadap kriterium  

• Sumbangan Relatif (𝑆𝑅 %)  

Sumbangan relatif menunjukkan besarnya sumbangan secara relatif 

setiap variabel bebas terhadap terikat untuk keperluan prediksi 

• Sumbangan Efektif (𝑆𝐸 %)  

Untuk mencari presentase perbandingan efektif yang diberikan 

suatu variabel bebas kepada suatu variabel bebas kepada suatu 
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variabel terikat dengan variabel bebas lain saat diteliti maupun tidak 

diteliti.27 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Penulisan tesis ini secara teknis dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu 

pertama bagian awal tesis; yang berisikan beberapa halaman yang terletak pada 

halaman yang belum memiliki bab. Kedua bagian inti tesis: yang berisikan beberapa 

bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan disesuaikan pada karateristik 

pendekatan penelitian. Ketiga bagian akhir tesis; meliputi daftar rujukan lampiran-

lampiran yang berisi foto atau dokumen-dokumen lain yang relevan, dan daftar 

Riwayat penulis yang diuraikan secara naratif. Penelitian terdiri dari empat bab, yang 

mana satu bab dengan bab yang lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara 

sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab 

keempat. Lebih lanjut agar mudahnya penulisan dan pemahaman secara komperhensif 

tentang pembahasan penelitian ini, maka perlu untuk pemaparan sitematika 

penuliusan laporan dan pembahasan tesis sesuai dengan penjabaran berikut: 

Pertama yaitu bagain awal. Bagian ini terdiri dari; Halaman Judul, Abstrak, 

Halaman Pengesahan, Penjelasan Keaslian Tesis, Halaman Persembahan, Motto, 

Kata Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar dan Daftar Lampiran. 

Kedua yaitu bagian isi. Pada bagian ini terdiri dari bab pendahuluan yang 

berisi tentang konteks penelitian, focus penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan di akhiri dengan sistematika 

pembahasan. Secara umum pembahasannya berisi tentang harapan agar pembaca 

dapat menemukan latar belakang atau alasan secara teoritis dari sumber bacaan 

 
27 Sutrisno Hadi. Analisis Regresi.(Yogyakarta: Andi Offset, 2004), h. 39. 
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terpercaya dan keadaan realistis di lokasi penelitian. Selain itu didalam bab ini juga 

di paparkan mengenai posisi tesis dalam ranah ilmu pengetahuan yang orisinal dengan 

tetap dijaga hubungan dengan kesinambungannya dengan ilmu pengetahuan yang 

lalu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bab ini menjadi dasar atau acuan 

untuk penulisan bab-bab berikutnya. Selanjutnya bab kajian teori, pada bab ini berisi 

mengenai teori-teori yang meliputi profesionalisme guru, motivasi kerja dan kinerja 

guru yang didalamnya menjelaskan tentang pengertian dan indicator dari setiap 

variable tersebut. Selanjutnya membahas mengenai hubungan antara ketiga variable 

tesebut. Bab berikutnya ialah bab ke tiga yang berisi pemaparan data-data dari hasil 

penelitian tentang gambaran umum yang berkaitan dengan tema penelitian dengan 

cara penelusuran titik temu antara teori yang sudah dipaparkan di bab pertama dan 

bab kedua yang kemudian dikaitan dengan hasil penemuan penelitian yang 

merupakan realitas empiris pada bab tiga  dengan menggunakan analisis serta 

pencarian pemaknaan sesuai dengan metode pada bab pertama. Bab terakhir yaitu bab 

empat yang berisi simpulan dan saran-saran atau rekomendasi. Bab ini berisi tentang 

intisari dari hasil penelitian yang dikerucutkan, kemudian berdasarkan bab-bab 

sebelumnya dijabarkan implikasi teoritis dan praktis dari hasil penelitian ini yang 

ditindak lanjuti dengan pemberianbeberapa rekomendasi ilmiah. 

Ketiga yaitu bagian akhir dari tesis ini. Pada bagian ini berisi tentang daftar 

pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

Pada bab IV akan disajikan simpulan yang terdiri dari tiga poin, simpulan, saran dan 

kata penutup. Untuk lebih jelasnya akan disajikan dibawah ini. 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data melalui pembuktian hipotesis 

yang diangkat dari permasalahan pengaruh profesionalisme guru dan motivasi kerja 

terhadap kinerja guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung, maka dapat diambil simpulan 

sebagai berikut  

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan profesionalisme guru terhadap kinerja guru 

MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan 

setelah melakukan berbagai uji hipotesis dan yang didapatkan ialah : koefisien korelasi 

sebesar 0,511, koefisien determinasi  sebesar 0,261, d an 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 3,808  lebih besar 

dari 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yaitu 2,021  pada taraf signifikansi 5% ,dengan N=43.  

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan motivasi kerja terhadap kinerja guru MTs 

Negeri 2 Bandar Lampung. Hal tersebut dapat dibuktikan  dengan hasil yang 

didapatkan yaitu koefisien korelasi sebesar 0,509, koefisien determinasi sebesar 0,259, 

dan  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  sebesar 3,782 lebih besar dari nilai 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 2,021 pada taraf signifikansi 

5%, dengan N=43.  

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan anatar profesionalisme guru dan motivasi 

kerja secara bersama-sama terhadap kinerja guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung. Hal 

tersebut dapat dilihat berdasarkan nilai kofesien korelasi  sebesar 0,70 dan nilai 

kofisien determinan sebesar 0,479. Nilai 𝐹 ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 19,373 lebih besar dari 

𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 3,230  pada taraf signifikansi 5% dengan N=43. 
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B. Saran 

1. Untuk guru MTs Negeri 2 Bandar Lampung dapat terus meningkatkan kinerjanya 

dalam menjalankan tugas di sekolah sehingga kemampuannya dalam dunia 

pendidikan semakin bertambah. Hal ini dapat dilakukan dengan melaksanakan segala 

peraturan atau ketentuan yang berlaku di sekolah, mengikuti berbagai kegiatan baik 

melalui pendidikan formal atau non formal, seperti seminar, lokakarya, maupun 

mengikuti program pendidikan lebih lanjut, membuat media pembelajaran dan 

menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif  sehingga pembelajaran tidak 

membosankan.  

2. Untuk kepala madrasah MTs Negeri 2 Bandar Lampung merupakan hal yang penting 

untuk memberikan pembinaan kepada para guru dan staffnya, karena kinerja guru 

yang baik merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan dari 

organisasi. Oleh sebab itu, guru perlu diberikan dukungan dan perhatian, seperti 

pemberian reward, pengarahan, motivasi, pengawasan, dan menyediakan fasilitas 

yang memadai dalam pembelajaran sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja 

guru. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menemukan variabel lain yang bisa 

memberikan pengaruh dalam peningkatan kinerja guru. 

C. Penutup 

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 

melimpahkan rahmat, nikmat, ilmu, kemudahan serta hidayahnya sehingga penulisan 

tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

dalam penyelesaian penulisan tesis ini, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca 

dan dapat dijadikan bahan referensi. 
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