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ABSTRAK 
 
 
Andre Gustian, 2018. Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalitas Terhadap 
Kinerja Guru (Studi Kasus pada SMK Taruna Karya Karawang), Tesis Program 
Pascasarjana Universitas Winaya Mukti Program Studi Magister Manajemen. 
dibawah bimbingan  

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: (1) Budaya 

Organisasi (2) Profesionalitas; (3) kinerja; serta (4) Pengaruh Budaya Organisasi dan 
Profesionalitas terhadap kinerja guru pada SMK Taruna Karya Karawang, baik secara 
simultan maupun parsial. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey deskriptif 
dan survey eksplanatori, unit analisis dalam penelitian ini adalah para staf di lingkungan 
guru SMK Taruna Karya Karawang dengan sampel sebanyak 30 orang. Tipe 
investigasinya adalah causalitas, serta time horizon dalam penelitian ini adalah cross-
sectional. 

Berdasarkan hasil penelitian,diperoleh bahwa Budaya Organisasi SMK Taruna 
Karya Karawang ternyata guru memberikan tanggapan baik, Profesionalitas Guru SMK 
Taruna Karya Karawang pada umumnya dapat dikatakan baik, kinerja guru  SMK Taruna 
Karya Karawang saat ini dinilai baik. Budaya Organisasi dan Profesionalitas secara 
simultan berpengaruh terhadap kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang. Namun 
secara parsial Budaya Organisasi dominan mempengaruhi kinerja pegawai daripada 
Profesionalitas 

Karena Budaya Organisasi lebih dominan mempengaruhi kinerja, menjadi prioritas 
pertama dalam meningkatkan kinerja guru. SMK Taruna Karya Karawang disarankan 
untuk tetap konsisten memperthanakan budaya organisasi yang ada, sehingga mereka 
mampu bekerja lebih profesional 
 
Kata Kunci : Budaya Organisasi, Profesionalitas dan kinerja 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa serta agar pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 

satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. 

Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya demi mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pamcasila dan 

Undang-undang Dasar 1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri 

sebagai manusia Indonesia seutuhnya. (Depdikbud, 1997). 

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang 

pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan 

kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri 

Pendidikan Nasional telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu 

Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002 (Islam, Soeaidy, dan Hayat, 2013:1096); 

dan lebih terfokus lagi, setelah diamanatkan dalam Undang Undang Republik 

Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 



 

   
 
 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Pengertian pendidikan menurut Undang – Undang Republik Indonesia 

Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menghasilkan 

sumber daya yang berkualitas. Pendidikan dengan berbagai programnya 

mempunyai peranan penting dalam proses memperoleh dan meningkatkan 

kualitas kemampuan profesional individu. Hal tersebut seperti yang dikemukakan 

oleh Sutikno (2006:4) bahwa peningkatan kualitas SDM perlu ditangani oleh 

sistem pendidikan yang baik, pengelola professional, tenaga guru yang bermutu, 

sarana belajar yang cukup, dan anggaran pendidikan yang cukup dan memadai. 

Melalui pendidikan seseorang dipersiapkan untuk memiliki bekal agar siap 

tahu, mengenal dan mengembangkan metode berpikir secara sitimatik supaya 

dapat memecahkan suatu masalah. Upaya mencapai tujuan pendidikan di sekolah 

peranan sumber daya manusia sangatlah diperlukan, maka hadirnya guru yang 

memiliki kinerja tinggi sangat dibutuhkan, agar proses pengajaran dapat mencapai 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 



 

   
 
 

Sejalan dengan pelaksanaan program pembangunan di bidang pendidikan, 

sejak itu pula pemerintah mulai merintis program perluasan kesempatan 

pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat, pada semua jenis dan jenjang 

pendidikan. Di samping untuk tujuan perluasan kesempatan belajar, program 

pembangunan pendidikan juga ditujukan untuk meningkatkan mutu, efesiensi dan 

relevansi bagi semua jenis serta jenjang pendidikan. Berkaitan dengan upaya 

pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan, salah satu hal yang 

menjadi perhatian adalah mengenai pelaksanaan proses pendidikan di tingkat 

sekolah, karena sekolah merupakan lini terdepan di bidang pendidikan. 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya pengembangan kurikulum 

nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, pengadaan 

buku dan alat pelajaran, pengadaan dan berbaikan sarana dan prasarana 

pendidikan , dan meningkatkan manajemen sekolah. Namun demikian, berbagai 

indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang berarti. 

Sebagian sekolah, terutama di kotakota, menunjukkan peningkatan mutu 

pendidikan yang cukup menggembirakan, sebaliknya sebagian yang lainnya 

masih memprihatinkan. 

Berdasarkan kenyataan ini, berbagai pihak mempertanyakan apa yang 

salah dalam penyelenggaraan pendidikan kita. Dari berbagai pengamatan dan 



 

   
 
 

analisis, sedikitnya ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan tidak 

mengalami peningkatan yang tidak merata. 

Faktor pertama, kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional yang 

menggunakan pendekatan education production function atau input output 

analiysis tidak dilaksanakan secara konsekuen. Pendekatan ini melihat bahwa 

lembaga pendidikan berfungsi sebagai pusat produksi yang apabila dipenuhi 

semua input yang diperlukan dalam kegiatan produksi tersebut maka lembaga ini 

akan menghasilkan output yang dikehendaki. Pendekatan ini menganggap bahwa 

apabila input pendidikan seperti guru, buku, media pembelajaran, dan sarana serta 

prasarana pendidikan lainnya dipenuhi, mutu pendidikan (output) secara otomatis 

akan meningkat. Dalam kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan tidak 

meningkat secara signifikan. Karena selama ini dalam menerapkan pendekatan 

education production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan 

kurang memperhatikan pada proses pendidikan. Padahal, proses pendidikan 

sangat menentukan output pendidikan. 

Faktor kedua, penyelenggara pendidikan nasional dilakukan secara 

sentralistik sehingga menempatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan 

sangat tergantung pada keputusan birokrasi yang mempunyai jalur yang sangat 

panjang dan kadang-kadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan 

kondisi sekolah setempat. Sekolah lebih merupakan subordinasi dari birokrasi di 

atasnya sehingga mereka kehilangan kemandirian, keluwesan, motivasi, kreatif 

untuk mengembangkan dan memajukan sekolah. Kinerja sekolah menjadi kurang 



 

   
 
 

optimal, baik mutu, efisien, inovasi, efektivitas, relevansi, maupun 

produktivitasnya. 

Faktor ketiga, peran serta warga sekolah khususnya guru dan peran serta 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini sangat minim. 

Partisipasi guru sering diabaikan, padahal terjadi tidaknya perubahan di sekolah 

sangat tergantung pada guru.  

Pentingnya peran guru juga dikemukakan oleh Gaffar (1998:4) yang 

dikutip oleh Sutarmanto (2012:21), bahwa guru memegang peranan strategis 

terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan 

kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari sisi pembelajaran, 

peran guru dalam masyarakat Indonesia tetap dominan sekalipun teknologi yang 

dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran berkembang dengan pesat. Hal ini 

karena ada hal-hal tertentu dalam proses pembelajaran yang tidak dapat 

digantikan oleh teknologi. Dengan demikian, harus diakui bahwa peran dan fungsi 

guru dalam proses pembelajaran masih mendominasi dan memiliki peran yang 

strategis, sehingga keberhasilan tujuan pendidikan sangat bergantung pada 

kontribusi kinerja guru. 

Guru merupakan salah satu komponen yang menempati posisi sentral dan 

sangat strategi dalam sistem pendidikan. Guru merupakan faktor yang dominan 

dalam kaitanya dengan peningkatan kualitas pendidikan, karena guru merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang 

terlibat langsung dalam proses belajar mengajar, gurulah yang berperan langsung 

dalam mengajar dan mendidik. Begitu pentingnya komponen guru yang sangat 



 

   
 
 

menentukan terhadap terselenggaranya pendidikan yang bermutu, hanya dengan 

guru-guru yang kompeten, profesional dan memiliki kepribadian yang baik maka 

kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar dan berkualitas. 

Mengingat begitu pentingnya posisi guru dalam proses belajar mengajar, maka 

sangatlah wajar apabila fenomena tentang rendahnya kualitas pendidikan akan 

menunjuk guru sebagai tumpuan kesalahan atau diduga guru sebagai 

penyebabnya. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa efektivitas kinerja guru 

merupakan kunci yang harus digarap. Kinerja guru dimaksud adalah hasil kerja 

guru yang terefleksi dalam dalam mendisain program pengajaran atau menyusun 

perencanaan pengajaran, pelaksanaan pengajaran, hubungan antar pribadi, dan 

dalam mengevaluasi hasil belajar. Sedangkan kualitas kinerja guru dapat ditinjau 

dari segi proses dan segi hasil. Dari segi proses guru dikatakan berhasil apabila 

mampu melibatkan sebagian besar peserta didik secara aktif, baik fisik, mental, 

maupun sosial dalam proses pembelajaran.  

Budaya organisasi adalah interpretasi kolektif yang dilakukan oleh 

anggota organisasi berikut hasil aktivitasnya. Budaya organisasi dapat berbentuk 

norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota organisasi. 

Budaya selalu dinamis. Hal ini sesuai dengan peranan sekolah sebagai agen 

perubahan yang fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan. Budaya 

organisasi di sekolah diharapkan dapat mengikuti, menyeleksi, dan berinovasi 

terhadap perubahan yang terjadi. Hal ini sejalan dengan pendapat Tilaar (Tilaar, 

2004) yang mengemukakan bahwa kebudayaan dan pendidikan merupakan dua 



 

   
 
 

unsur yang tidak dapat dipisahkan karena saling mengikat. Dengan demikian, 

kualitas lulusan sekolah akan sangat ditentukan tidak hanya oleh budaya, tetapi 

juga profesionalitas yang ada di lingkungan sekolah. 

Permasalahannya, apakah budaya organisasi di sekolah sudah kondusif 

dan baik sehingga mampu menjadi sebuah organisasi yang efektif.  Demikian juga 

profesionalitas adalah suatu kondisi atau pekerjaan tertentu yang dalam 

merealisasikannya sangat menuntut penguasaan ilmu pengetahuan atau 

kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Untuk menjadi sebuah 

organisasi yang sukses, tantangan sekolah ke depan adalah bagaimana 

meningkatkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas seperti yang 

tertuang dalam Undang Undang  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 

Menurut Akadum (Akadum, 1999) dinyatakan bahwa dunia guru memiliki dua 

masalah yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan yaitu (1) profesi 

keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena gaji yang rendah, sedangkan gaji 

yang rendah akan berpengaruh pada kinerjanya, (2) profesionalitas pendidik 

masih rendah.  

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen, diharapkan berbagai masalah terkait dengan profesionalitas guru dapat 

diatasi. Profesionalitas guru akan terwujud melalui kualifikasi, sertifikasi, dan 

peningkatan kesejahteraan. 

Dalam memberikan pelayanan pembelajaran, banyak sekolah 

menunjukkan profesionalitas rendah yang harus segera ditingkatkan. Hal ini bisa 

dilihat dari banyaknya pendidik sekolah yang mengajar di luar bidang 



 

   
 
 

keahliannya.  Data Kementrian Pendidikan dan kebudayaan menunjukkan bahwa 

di sekolah, sebanyak 54 persen dari 628 ribu pendidik masih belum memenuhi 

kualifikasi minimal, yakni pendidikan S1 atau D4, dan kurang lebih 30 persen 

pendidik belum sesuai dengan bidang keahliannya.  

Profesionalitas guru berpengaruh pada kinerja guru. Kinerja atau 

performance guru adalah hasil kerja yang dicapai oleh individu atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya 

masing-masing dalam mencapai tujuan organisasi secara legal, tidak melanggar 

hukum, dan sesuai dengan norma maupun etika (Suryadi Prawiro Sentono, 1999: 

1). Kepala sekolah mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kinerja guru 

pada sekolah yang dipimpinnya. 

Menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bahwa pendidik (guru) merupakan tenaga profesional yang 

bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, melakukan 

pembimbingan, dan pelatihan. Menurut John Suprihanto, (John Suprihanto, 1996) 

kinerja dapat dinilai dari aspek berikut yaitu: 1) kemampuan kerja, 2) kerajinan, 3) 

disiplin, 4) hubungan kerja, 5) prakarsa atau hal-hal khusus sesuai dengan bidang 

dan level pekerjaan yang dijabatnya. 

Pada dasarnya, beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan 

satuan pendidikan, antara lain: guru, siswa, kurikulum, sarana dan prasarana, dan 

lingkungan pendidikan. Dari beberapa faktor tersebut, peran guru sangatlah 

penting. Dalam American Journal of Sociology (Heyneman dan Loxley, Volume 

88, 1983), studi yang dilakukan oleh Heyneman & Loxley pada tahun 1983 di 29 



 

   
 
 

negara menunjukkan bahwa di antara beberapa faktor yang menentukan kualitas 

satuan pendidikan (yang ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa) sepertiganya 

adalah guru. Di negara-negara berkembang yang biasanya ditandai oleh 

keterbatasan sarana dan prasarana, peran guru sangatlah vital. Penelitian di 16 

negara sedang berkembang menunjukkan bahwa guru memberi kontribusi 

terhadap prestasi belajar sebesar 34%, sedangkan manajemen 22%, waktu belajar 

18%, dan sarana fisik 26% (Dedi Supriadi, 1999). 

Di antara faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru adalah imbalan 

atau hadiah yang diberikan. Hadiah tersebut dapat meprofesionalitas seseorang 

untuk melakukan pekerjaan lebih baik. Di samping itu, kemampuan menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif dan pemberian penghargaan juga diperlukan 

untuk meningkatkan kinerja. Berdasarkan data, sekitar 91,4 persen sekolah 

berstatus swasta sehingga banyak guru yang tidak mempunyai gaji yang 

mencukupi, jauh di bawah standar upah minimal, dan ini merupakan problem 

yang cukup mendasar. 

Berikut ini merupakan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. 

Masalah tersebut berkaitan dengan hubungan antara budaya organisasi, dan 

profesionalitas dalam meningkatkan kinerja guru. Beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasi berdasarkan observasi pendahuluan (2017) adalah :  

1) Terdapat indikasi bahwa rendahnya kinerja guru SMK Taruna Karya 

Karawang dipengaruhi oleh profesionalitas guru yang diduga rendah, terutama 

dilihat dari mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan bidang keahlian 

guru. 



 

   
 
 

2) Rendahnya kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang diduga dipengaruhi 

oleh budaya organisasi yang ada di sekolah tidak mendukung tugas 

pembelajaran guru. 

3) Kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang yang rendah juga diduga 

dipengaruhi oleh kurang baiknya proses komunikasi yang dilakukan antara 

guru dan Kepala Sekolah. 

4) Terdapat indikasi bahwa kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang yang 

diduga rendah, karena kualitas lulusan sekolah belum sepenuhnya sama 

dengan kualitas lulusan sekolah. 

5) Terdapat indikasi bahwa profesionalitas diduga belum sepenuhnya dijadikan 

patokan dalam penyusunan standar kinerja guru SMK Taruna Karya 

Karawang sehingga belum dapat mengoptimalkan kinerja. 

6) Rendahnya profesionalitas diduga dipengaruhi oleh kurang lancarnya proses 

komunikasi antara guru dan Kepala Sekolah. 

7) Proses komunikasi yang kurang lancar antara guru dengan Kepala Sekolah 

diduga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang relatif kurang kondusif. 

8) Terdapat indikasi bahwa profesionalitas guru dan budaya organisasi secara 

bersama-sama belum mampu meningkatkan kinerja guru serta kualitas lulusan 

SMK Taruna Karya Karawang. 

Dengan demikian, faktor budaya, dan profesionalitas di organisasi “unik” 

sekolah sangatlah penting dan menarik diteliti untuk mengetahui bagaimana 

faktor-faktor organisasi tersebut berpengaruh di lingkungan pendidikan yang 

berbasis masyarakat dan mempunyai kekhasan agama Islam. Penelitian ini akan 



 

   
 
 

menguji dan menganalisis hubungan ketiga variabel yaitu budaya organisasi, dan 

profesionalitas. Penelitian ini sangat penting selain untuk mengkaji hubungan 

antar ketiga variabel di atas juga bisa membuka tabir atau memecahkan 

kompleksitas sebab ketertinggalan dan rendahnya kinerja guru di SMK Taruna 

Karya Karawang. 

Berdasarkan penjabaan diatas, peneliti bermaksud untuk mengambil judul 

penelitian yakni ”Pengaruh Profesionalitas dan Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Guru di SMK Taruna Karya Karawang”. 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berikut ini merupakan beberapa masalah yang dapat diidentifikasi. 

Masalah tersebut berkaitan dengan hubungan antara budaya organisasi, dan 

profesionalitas dalam meningkatkan kinerja guru. Beberapa masalah yang dapat 

penulis identifikasi berdasarkan observasi pendahuluan (2017) adalah :  

1) Terdapat indikasi bahwa rendahnya kinerja guru SMK Taruna Karya 

Karawang dipengaruhi oleh profesionalitas guru yang diduga rendah, 

terutama dilihat dari mata pelajaran yang diampu tidak sesuai dengan 

bidang keahlian guru. 

2) Rendahnya kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang diduga 

dipengaruhi oleh budaya organisasi yang ada di sekolah tidak mendukung 

tugas pembelajaran guru. 



 

   
 
 

3) Kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang yang rendah juga diduga 

dipengaruhi oleh kurang baiknya proses komunikasi yang dilakukan antara 

guru dan Kepala Sekolah. 

4) Terdapat indikasi bahwa kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang yang 

diduga rendah, karena kualitas lulusan sekolah belum sepenuhnya sama 

dengan kualitas lulusan sekolah. 

5) Terdapat indikasi bahwa profesionalitas diduga belum sepenuhnya 

dijadikan patokan dalam penyusunan standar kinerja guru SMK Taruna 

Karya Karawang sehingga belum dapat mengoptimalkan kinerja. 

6) Rendahnya profesionalitas diduga dipengaruhi oleh kurang lancarnya 

proses komunikasi antara guru dan Kepala Sekolah. 

7) Proses komunikasi yang kurang lancar antara guru dengan Kepala Sekolah 

diduga dipengaruhi oleh budaya organisasi yang relatif kurang kondusif. 

8) Terdapat indikasi bahwa profesionalitas guru dan budaya organisasi secara 

bersama-sama belum mampu meningkatkan kinerja guru serta kualitas 

lulusan SMK Taruna Karya Karawang. 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut, dapatlah 

dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana budaya organisasi guru di SMK Taruna Karya Karawang; 

2. Bagaimana profesionalitas guru di SMK Taruna Karya Karawang; 

3. Bagaimana kinerja guru di SMK Taruna Karya Karawang; 



 

   
 
 

4. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi dan  profesionalitas terhadap 

kinerja guru di SMK Taruna Karya Karawang, baik secara simultan 

maupun parsial 

1.3 Tujuan Penelitian  

  Berdasarkan perumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan sebagai berikut: 

1. Budaya organisasi guru di SMK Taruna Karya Karawang; 

2. Profesionalitas guru di SMK Taruna Karya Karawang; 

3. Kinerja guru di SMK Taruna Karya Karawang; 

4. Besarnya pengaruh budaya organisasi dan  profesionalitas terhadap kinerja 

guru di SMK Taruna Karya Karawang, baik secara simultan maupun 

parsial. 

1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan dua manfaat, yakni : 

a. Secara teoritis dapat menambah dan memperkaya studi mengenai 

organisasi publik, khususnya organisasi pendidikan sekolah ditinjau dari 

perspektif budaya organisasi, dan profesionalitas dalam meningkatkan 

kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang; 

b. Secara praktis dapat menjadi masukan bagi SMK Taruna Karya Karawang 

dalam peningkatan kinerja guru SMK dengan cara memperbaiki atau 

meningkatkan profesionalitas, mengembangkan dan membangun budaya 

organisasi.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS 

 

2.1 Kajian Pustaka  

2.1.1. Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan adalah suatu proses atau sistem pengelolaan. 

Manajemen pendidikan sebagai suatu proses atau sistem organisasi dan 

peningkatan kemanusiaan dalam kaitannya dengan suatu sistem pendidikan. 

Kegiatan pengelolaan pada suatu sistem pendidikan bertujuan untuk 

keterlaksanaan proses belajar mengajar yang baik, yang mencakup: 

a. Program kurikulum yang meliputi administrasi kurikulum, metode 

penyampaian, sistem evaluasi, sistem bimbingan. 

b. Program ketenagaan 

c. Program pengadaan dan pemeliharaan fasilitas dan alat-alat pendidikan.  

d. Program pembiayaan. 

e. Program hubungan dengan masyarakat. 

Pendekatan sistem dalam manajemen pendidikan sebagai akibat dari 

dianutnya pendekatan dalam sistem pendidikan. Sistem pendidikan adalah suatu 

kesatuan dari berbagai unsur yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan 

dan bergantung didalam mengemban tugas untuk mencapai tujuan sistem tersebut. 

Unsur-unsur dari luar yang memasuki sistem dan kemudian mengalami proses 

disebut keluaran atau output (Oemar Hamalik, 2007: 78) 
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a. Tujuan Manajemen Pendidikan 

Secara umum tujuan Manajemen pendidikan dalam proses pembelajaran 

adalah untuk menyusun suatu sistem pengelolaan yang meliputi: 

1) Administrasi dan organisasi kurikulum. 

2) Pengelolaan dan ketenagaan. 

3) Pengelolaan sarana dan prasarana. 

4) Pengelolaan pembiayaan. 

5) Pengelolaan media pendidikan. 

6) Pengelolaan hubungan dengan masyarakat, yang manajemen keterlaksanaan 

proses pembelajaran yang relevan, efektif dan efisien yang menunjang 

tercapainya tujuan pendidikan. 

Kemudian jika dilihat secara lebih khusus tujuan dari pelaksanaan 

manajemen pendidikan adalah terciptanya sistem pengelolaan yang relevan, 

efektif dan efisien yang dapat dilaksanakan dengan mencapai sasaran dengan 

suatu pola struktur organisasi pembagian tugas dan tanggungjawab yang jelas 

antara pemimpin program, tenaga pelatih fasilitator, tenaga perpustakaan, tenaga 

teknis lain, tenaga tata usaha dan tenaga pembina. Selain itu manajemen 

pendidikan bertujuan untuk memperlancar pengelolaan program pendidikan dan 

keterlaksanaan proses pembelajaran berdasarkan pendekatan cara belajar siswa 

aktif (Oemar Hamalik, 2007: 80). 
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b. Fungsi Manajemen Pendidikan 

Manajemen pendidikan mempunyai fungsi yang terpadu dengan proses 

pendidikan khususnya dengan pengelolaan proses  pembelajaran. Dalam 

hubungan ini, terdapat beberapa fungsi manajemen pendidikan, yaitu: 

1) Fungsi Perencanaan, mencakup berbagai kegiatan menentukan kebutuhan, 

penentuan strategi pencapaian tujuan, menentukan isi program pendidikan dan 

lain-lain. Dalam rangka pengelolaan perlu dilakukan kegiatan penyusunan 

rencana, yang menjangkau kedepan untuk memperbaiki keadaan dan 

memenuhi kebutuhan di kemudian hari, menentukan tujuan yang hendak 

ditempuh, menyusun program yang meliputi pendekatan, jenis dan urutan 

kegiatan, menetapkan rencana biaya yang diperlukan, serta menentukan 

jadwal dan proses kerja. 

2) Fungsi Organisasi, meliputi pengelolaan ketenagaan, sarana dan prasarana, 

distribusi tugas dan tanggung jawab, dalam pengelolaan secara integral. Untuk 

itu perlu dilakukan kegiatan, seperti: mengidentifikasi jenis dan tugas\ 

tanggungjawab dan wewenang, merumuskan aturan hubungan kerja.  

3) Fungsi Koordinasi, yang berupaya menstabilisasi antara berbagai tugas, 

tanggung jawab dan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan dan berhasil 

program pendidikan.  

4) Fungi Motivasi, yang dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi proses dan 

keberhasilan program pelatihan. Hal ini diperlukan sehubungan dengan 

adanya pembagian tugas dan tanggung jawab serta kewenangan, sehingga 
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terjadi peningkatan kegiatan personal, yang pada gilirannya diharapkan 

meningkatkan keberhasilan program.  

5) Fungsi Kontrol, yang berupaya melakukan pengawasan, penilaian, 

monitoring, perbaikan terhadap kelemahan dalam sistem manajemen 

pendidikan tersebut (Oemar Hamalik, 2007: 81). 

 

2.1.2 Budaya Organisasi 

Para pakar memberikan definisi yang bervariasi mengenai budaya 

organisasi. Gordon dan Ditomaso (dalam Baird dkk, 2004) misalnya menyatakan 

bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan yang stabil dan nilai-nilai 

bersama yang dikembangkan dalam organisasi sepanjang waktu. Sementara itu, 

Schein (dalam Dwyer dkk, 2003) mendefinisikan bahwa budaya organisasi 

merupakan asumsi-asumsi dan keyakinan dasar yang dirasakan bersama oleh 

anggota organisasi dan merupakan solusi secara konsisten yang dapat berjalan 

dengan baik bagi sebuah kelompok dalam menghadapi persoalan-persoalan 

eksternal dan internalnya, sehingga dapat diajarkan kepada para anggota baru 

sebagai suatu persepsi, berpikir, dan merasakan hubungannya dengan persoalan-

persoalan tersebut. 

Para pakar telah mengemukakan berbagai definisi budaya organisasi. Pada 

bagian selanjutnya akan dibahas sebagian dari definisi yang dikemukakan oleh 

para peneliti dan penulis budaya dan organisasi. Menurut Edgar H. Schein (Edgar 

H. Schein, 1985) budaya organisasi didefinisikan sebagai berikut : 

A pattern of basic assumptions-invented, discovered, or developed by a 
given group as it learns to cope with problems of external adaptation and 
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internal integration –that has worked  well enough  to be considered valid, 
therefore to be 
 taught to new members as the corrected way to perceive, think, and feel in 
relation to those problems.” 

 
Artinya : 

 “Pola asumsi dasar yang ditemukan atau dikembangkan oleh sekelompok 
orang  ketika mereka belajar untuk menyelesaikan problem-problem, 
menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal, dan berintegrasi dengan 
lingkungan internal. Asumsi dasar tersebut telah terbukti dapat diterapkan 
dengan baik untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya dan 
dianggap valid. Oleh karena itu, hal tersebut diajarkan pada anggota baru 
sebagai cara yang tepat untuk memahami, berpikir, dan memiliki 
pemahaman yang kuat dalam hubungan problem tersebut.” 

  

Menurut Schwartz dan Davis (Schwartz dan Davis, 1981) budaya organisasi 

didefinisikan sebagai berikut :  

“…a pattern of beliefs and expectations shared by the organization’s 
member. These beliefs and expectations produce norms that powerfully 
shape the behavior of individuals and groups in the organization”. 
 

Artinya : 

“...suatu bentuk  kepercayaan dan harapan yang dimiliki oleh anggota 
organisasi.  Kepercayaan dan harapan ini menghasilkan nilai-nilai yang 
dengan kuat dapat membentuk perilaku individu maupun kelompok dalam 
suatu organisasi.”  
 

 Tunstall (Tunstall, 1983), seperti yang dikutip oleh Wirawan (Wirawan 

2007), mendefiniskan organisasi sebagai berikut : 

 “….general constilation of beliefs, mores, custom, value system, behavioral 
norms, and ways of doing business that describe the implicit and emergent 
patterns of behavior and emotions characterizing life in the organization”.  

 

Artinya : 

 “…suatu konstelasi umum mengenai kepercayaan, adat istiadat, kebiasaan, 
sistem nilai, norma, perilaku, dan  cara untuk melakukan sesuatu yang dapat 
menjelaskan secara implisit munculnya perilaku dan emosi yang mewarnai 
kehidupan berorganisasi.”  
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Menurut Andrew Brown (Andrew Brown, 1998), seperti yang dikutip oleh 

Wirawan (Wirawan 2007), budaya organisasi didefinisikan   sebagai berikut : 

"...pattern of beliefs, values, and learned ways of coping with 
experience that have developed during the course of an organization's 
history, and which tend to be manifested in its material arrangements 
and in the behaviors of its members."  

 
Artinya : 
 

 “…bentuk kepercayaan, nilai-nilai, dan cara yang dipelajari untuk 
menghadapi permasalahan dan pengalaman yang telah berkembang 
sepanjang sejarah organisasi yang tercermin dalam setiap peraturan dan perilaku 
anggota organisasi.” 

 
Gareth R. Jones (Jones, 1995), seperti yang dikutip oleh Wirawan (Wirawan 

2007), mendefinisikan budaya organisasi sebagai "...the set of shared values that 

control organizational members' interaction with each other and with 

suppliers, customers, and other people outside the organization." Artinya 

“…merupakan seperangkat nilai bersama yang mengontrol interaksi setiap 

anggota organisasi, juga dengan para pemasok, pelanggan, dan pihak-pihak lain di 

luar organisasi.”  

Menurut Robert G. Owen (Robert, 1991) dalam bukunya Organizational 

Behavior in Education mendefinisikan budaya organisasi sebagai: 

"...the norm that informs people what is acceptable and what is not, the 
dominant values that the organization cherishes above others, the basic 
assumption and beliefs that are shared by members of the organization, the 
'rules' of the game that must be observed if one is to get along and be accepted 
as a member, the philoshophy that guide the organization in dealing with 
its employees and its clients." 

 
Artinya, 
 

"…norma yang menjelaskan tentang sesuatu yang bisa diterima atau 
tidak, nilai dominan yang dijunjung tinggi, asumsi dasar dan 
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kepercayaan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi, suatu 
peraturan yang harus ditaati ketika seseorang berperilaku dan diterima 
sebagai anggota, dan suatu filosofi dasar yang dijadikan petunjuk oleh 
sebuah organisasi dalam berhubungan dengan para pekerja dan klien.” 
 

Dengan demikian, budaya organisasi merupakan karakteristik organisasi, 

bukan individu anggotanya. Jika organisasi disamakan dengan manusia, 

budaya organisasi merupakan personalitas atau kepribadian organisasi, 

tetapi budaya organisasi dapat juga membentuk perilaku organisasi 

anggotanya, bahkan tidak jarang perilaku anggota organisasi sebagai individu. 

Definisi budaya organisasi di atas berisi sejumlah kata kunci yang 

memerlukan penjelasan: 

1. Isi budaya organisasi 

Isi budaya organisasi terdiri atas beragam jenis. Isi budaya 

organisasi ada yang dapat diindera dengan mudah seperti artefak dan ada yang 

sukar diindera seperti nilai-nilai, norma, asumsi, dan filsafat organisasi. Isi 

budaya organisasi besar dan kompleks lebih banyak daripada isi budaya 

organisasi kecil dan sederhana. 

2. Sosialisasi 

Budaya organisasi disosialisasikan atau didifusikan dan diajarkan 

kepada setiap anggota organisasi baru. Isi budaya organisasi diperkenalkan dan 

diajarkan serta diterapkan dalam kegiatan organisasi. Mereka yang ingin 

menjadi anggota organisasi wajib memahami, merasa memiliki, dan 

menerapkannya dalam perilakunya. Anggota organisasi yang melanggarnya 

dikenai sanksi. Misalnya, anggota organisasi wajib melaksanakan kode etik 

organisasi. Agar setiap anggota organisasi melaksanakan norma kode etik, di 
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sejumlah organisasi diawasi pelaksanaannya. 

3. Mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota organisasi  

Ketika melaksanakan tugasnya, anggota organisasi harus memiliki pola 

pikir, sikap, dan perilaku tertentu. Semua hal tersebut dibimbing  oleh norma, 

nilai-nilai, dan  kode etik organisasi, misalnya budaya organisasi mempengaruhi 

cara bicara, menghormati, melayani klien, berpakaian, memproduksi produk, dan 

sebagainya (Wirawan, 2007).  

4. Dikembangkan dalam waktu yang lama 

Budaya organisasi dikembangkan pertama kalinya oleh pendiri organisasi 

ketika mendirikan organisasi. Norma, nilai-nilai, pola pikir, budaya, dan 

agama dari pendiri organisasi mempengaruhi budaya organisasi. 

Terciptanya budaya dalam organisasi banyak faktor yang menentukannya. 

Seperti yang disebutkan Robbins (Robbins, 1996), faktor-faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi adalah: 

1) Inisiatif individu (individual initiative); yaitu tingkat tanggung jawab dan 

kemandirian yang dimiliki tiap anggota. 

2) Toleransi risiko (risk tolerance); adalah tingkat risiko yang boleh atau 

mungkin dipikul oleh anggotanya untuk mendorong mereka menjadi 

agresif, inovatif, dan berani mengambil risiko. 

3) Integrasi (integration); ialah tingkat unit-unit kerja dalam organisasi yang 

mendorong untuk beroperasi dalam koordinasi yang baik. 
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4) Dukungan manajemen (management support); yaitu tingkat kejelasan 

komunikasi, bantuan dan dukungan yang disediakan manajemen terhadap 

unit kerja di bawahnya. 

5) Pengawasan (control); yaitu sejumlah aturan atau peraturan dan sejumlah 

pengawasan yang digunakan untuk mengatur dan mengawasi perilaku 

karyawan. 

6) Identifikasi (identify); yakni tingkat identifikasi diri tiap anggota dalam 

organisasi secara keseluruhan melebihi grup kerja atau bidang profesi 

masing-masing. 

7) Sistem penghargaan (reward system); adalah tingkat alokasi dan 

penghargaan (kenaikan gaji, promosi jabatan) berdasarkan performance 

pegawai sebagai lawan dari senioritas.  

8) Toleransi terhadap konflik (conflict tolerance); yaitu tingkat toleransi 

terhadap konflik dan kritik keterbukaan yang muncul dalam organisasi. 

9) Pola komunikasi (communication patterns); yakni tingkat keterbatasan 

komunikasi dalam organisasi yang sesuai dengan otoritas pada hirarki 

formal. 

Sedangkan Miller (Miller, 2004) menyebutkan delapan nilai-nilai utama 

yang menjadi dasar budaya organisasi. Miller dalam hal ini menyebutnya sebagai 

bukan faktor, karena lebih langsung mengarah kepada sifat budaya yaitu 

kumpulan nilai. Nilai-nilai yang disebutkan Miller adalah: a) asas persetujuan, b) 

asas konsensus, c) asas keunggulan, d) asas kesatuan, e) asas prestasi, f) asas 

empirisme, g) asas keakraban, dan h) asas integritas. 
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Kemudian Baird dkk (Baird dkk, 2004) mengidentifikasikan tiga dimensi 

budaya organisasi, yaitu; inovasi, orientasi hasil (outcome orientation), dan 

kendali lemah versus ketat. Dua dimensi pertama dikembangkan oleh O’reilly 

(O’reilly dkk, 1991) dengan istilah profil budaya organisasi (organizational 

culture profile/OCP), sedangkan dimensi yang ketiga dikembangkan oleh 

Hofstede (Hofstede dkk, 1990) dengan istilah pengukuran budaya organisasi 

berbasis praktik (practices-based measure of organizational culture). Inovasi 

adalah reseptivitas (penerimaan) dan adaptasi untuk berubah dan kemauan untuk 

bereksperimen (O’reilly dkk dalam Baird dkk, 2004). Dimensi kedua, orientasi 

hasil, mengacu pada penekanan aksi dan hasil, mempunyai harapan akan kinerja 

yang optimal dan kompetitif (O’reilly dkk dalam Baird dkk, 2004). Sedangkan 

yang ketiga, pengendalian ketat versus lemah mengarah kepada penekanan 

aktivitas pengendalian dan biaya (Hofstede dalam Baird dkk, 2004). 

Sementara Schein menunjuk tujuh dimensi budaya organisasi yang 

terefleksi ke dalam: kewaspadaan (vigilance), keterikatan (engagement), 

kredibilitas (credibility), akuntabilitas (accountability), pemberdayaan 

(empowerment), dorongan (support), dan pilihan- pilihan (options) (dalam Berry, 

2004). 

Dimensi kewaspadaan (vigilance) mengacu kepada pertanyaan: standar 

apa yang berlaku dalam suatu organisasi? Peran apakah yang dapat saya jalankan 

dalam menetapkan standar? Dimensi ini terkait dengan masalah kesadaran dan 

komitmen integritas (dalam Berry, 2004). 
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Dimensi keterikatan (engagement) secara kultural sangatlah kompleks. 

Keterkaitan melibatkan faktor organisasi dan individual yang berkontribusi 

terhadap keterlibatan yang otentik dalam suatu organisasi. Proses rekruitmen, 

orientasi, sosialisasi, dan pengaturan karyawan adalah faktor-faktor yang 

mempengaruhi keterikatan sementara perasaan karyawan, kontrak-kontrak 

psikologis, dan persepsi terhadap keadilan mempengaruhi derajat keterlibatan 

otentik individu dengan organisasi. Karyawan pada dasarnya mengharapkan nilai 

etika yang konsisten antara pribadi dan organisasi (Dubinsky dan Ingram dalam 

Berry, 2004). Jika nilai etika organisasi konflik dengan nilai etika pribadi, 

komitmen karyawan terhadap organisasi akan berkurang (Schwepker dalam 

Berry, 2004). Pada saat karyawan menjadi anggota organisasi, metode sosialisasi, 

seperti pelatihan standar etika dapat digunakan untuk memperkuat komitmen 

karyawan terhadap nilai dan norma organisasi (Fogarty dalam Berry, 2004). 

Ritual- ritual organisasi, integrasi, peningkatan, dan degradasi adalah strategi yang 

dapat diterapkan untuk mentransmisikan nilai dan norma organisasi kepada 

anggotanya (Trice dan Bayer dalam Berry, 2004).  

Dimensi kredibilitas mengacu pada perilaku kepemimpinan yang 

merupakan determinan utama persepsi dan keyakinan karyawan. Karyawan akan 

membandingkan nilai-nilai yang tumbuh dalam organisasi dengan apa yang 

dinyatakan dalam kebijakan formal. Strategi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kredibilitas tergantung dari perilaku kepemimpinan dan dimensi 

akuntabilitas bergantung kepada bagaimana organisasi memfasilitasi komitmen 

karyawan (Berry, 2004). 
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Pemberdayaan adalah suatu proses yang memberikan karyawan otoritas 

untuk membuat keputusan dan bertanggung jawab terhadap hasilnya (Jones dalam 

Berry, 2004). Dalam budaya organisasi, pemberdayaan mendorong karyawan 

untuk mengambil inisiatif bagi pengembangan kerja untuk mencapai sasaran 

kinerja (Berry, 2004). 

Integritas adalah hal yang mustahil tanpa ada dorongan yang terbina 

dengan baik (Kerfoot dalam Berry, 2004). Organisasi dapat menciptakan 

dorongan dengan jalan merespon kepentingan karyawan, mendorong adanya 

tantangan-tantangan, dan memberikan perspektif alternatif (Berry, 2004). 

Menurut Schein (Schein, 1992), para pemimpin mempunyai potensi paling 

besar menanamkan dan memperkuat aspek-aspek budaya dengan lima mekanisme 

utama berikut ini: 

1. Perhatian (attention). Para pemimpin mengkomunikasikan prioritas-prioritas, 

nilai-nilai, perhatian mereka melalui pilihan mereka mengenai sesuatu untuk 

menanyakan, mengukur, memberi pendapat, memuji, dan mengkritik. Banyak 

dari komunikasi tersebut terjadi selama kegiatan-kegiatan memantau dan 

merencanakan, seperti merencanakan rapat-rapat mengenai tinjauan kemajuan, 

dan “management by walking around”. Ledakan-ledakan emosional para 

pemimpin khususnya mempunyai efek yang kuat dalam mengkomunikasikan 

nilai-nilai dan perhatian. Sebuah contoh adalah seorang pemimpin yang 

memarahi seorang bawahan karena tidak mengetahui apa yang sedang terjadi 

dalam unitnya.  
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2. Reaksi terhadap krisis. Krisis-krisis itu signifikan karena emosionalitas di 

sekelilingnya meningkatkan potensi untuk mempelajari nilai-nilai dan asumsi-

asumsi. Misalnya, sebuah perusahaan yang sedang menghadapi tingkat 

penjualan yang turun secara dratis menghindari pemberhentian-pemberhentian 

dengan membuat agar semua pegawai (termasuk para manajer) bekerja dalam 

waktu lebih pendek dan menerima pemotongan gaji, dan mengkomunikasikan 

perhatian yang kuat untuk mempertahankan para pegawai. 

3. Pemodelan peran. Para pemimpin dapat mengkomunikasikan nilai-nilai dan 

harapan-harapan melalui tindakan mereka sendiri, khususnya tindakan-

tindakan yang memperlihatkan kesetiaan, pengorbanan diri, dan pelayanan 

yang melebihi apa yang ditugaskan. Seorang pemimpin yang membuat sebuah 

kebijaksanaan atau prosedur namun gagal untuk memperhatikan dan 

mengkomunikasikan pesan bahwa itu tidaklah penting atau diperlukan. 

4. Alokasi imbalan-imbalan. Kriteria yang digunakan sebagai dasar untuk 

mengalokasikan-imbalan seperti peningkatan upah, atau promosi 

mengkomunikasikan apa yang dinilai oleh pemimpin dan organisasi tersebut. 

Pengakuan formal dalam seremoni-seremoni dan pujian yang tidak formal 

merupakan bentuk perhatian serta prioritas seorang pemimpin. Kegagalan 

untuk mengakui kontribusi dan keberhasilan seseorang berarti menunjukkan 

bahwa ia tidaklah penting. Akhirnya, pemberian dari simbol-simbol tentang 

status memperkuat kepentingan yang relatif dari beberapa orang anggota 

dibandingkan dengan yang lainnya.Tentu saja, perbedaan-perbedaan status 

yang jelas adalah bertentangan dengan nilai-nilai kebersamaan.  
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5. Kriteria menyeleksi dan memberhentikan. Para pemimpin dapat 

mempengaruhi budaya dengan merekrut orang yang mempunyai nilai-nilai, 

keterampilan-keterampilan, atau ciri-ciri tertentu dan dengan mempromosikan 

mereka ke posisi-posisi kekuasaan. Para pelamar yang tidak cocok dapat 

diskrining dengan prosedur-prosedur formal dan informal, dan ada juga 

prosedur-prosedur untuk meningkatkan seleksi diri sendiri, seperti memberi 

kepada pelamar informasi yang realistis tentang kriteria dan persyaratan bagi 

keberhasilan dalam organisasi. Kriteria serta prosedur-prosedur yang 

digunakan untuk mengeluarkan atau memberhentikan para anggota dari 

sebuah organisasi dan juga  mengkomunikasikan nilai-nilai serta perhatian 

dari pemimpin tersebut. 

Dengan kondisi seperti itu, budaya organisasi memiliki sejumlah fungsi 

bagi anggota organisasi dan organisasi. Disebutkan oleh Robbins (Robbins, 1996) 

tentang  beberapa fungsi budaya sebagai berikut: 

1) Budaya mempunyai suatu peran menetapkan tapal batas dan dapat pula 

membedakan antara organisasi yang satu dengan yang lain; 

2) Budaya menumbuhkan rasa identitas bagi para anggotanya; 

3) Budaya menumbuhkan komitmen bersama individual; 

4) Budaya meningkatkan kemantapan sosial, dan dapat menjadi perekat sosial 

serta mempersatukan organisasi, rasa senasib dan sepenanggungan para 

anggota; dan 

5) Budaya berfungsi sebagai mekanisme pembuat makna dan kendali yang 

memandu dan membentuk sikap serta perilaku para anggota organisasi. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi 

adalah   nilai-nilai, asumsi-asumsi, dan keyakinan-keyakinan dasar yang dirasakan 

bersama dan perlu dilaksanakan oleh anggota organisasi. Dimensi budaya 

organisasi dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Organizational integration (Orientasi pada integrasi dalam organisasi ) yaitu 

lebih memfokuskan pada komunikasi internal dan kerjasama antara individu 

pegawai dengan unitnya. 

 Performance orientation (Orientasi Pada kinerja ) jika menekankan pada 

motivasi yang tinggi dari pada anggota organisasi untuk menghilangkan 

ketidak efesienan dari struktur, sistim, dan perencanaan dalam budaya ini 

tujuan utama organisasi adah menarik dan memancing tenaga para anggotas 

untuk mengejar tujuan bersama. 

 People Orientation ( Orientasi pada Pegawai )  difokuskan pada 

pengembangan para pegawai dan rasa memiliki mereka sebagai suatu tim 

kerja dalam organisasi. 

 Market Orientation ( Orientasi pada Pasar ) yaitu komitmen perusahaan untuk 

selalu respon pada peluang pasar dan intelejensi pesaing 

 

2.1.3 Profesionalitas  

Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. 

Profesionalitas didefinisikan sebagai penguasaan terhadap ilmu pengetahuan 

tertentu atau kemampuan manajemen dan strategi penerapannya. Maister 

(Maister, 1997) mengemukakan bahwa profesionalitas bukan sekadar 
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pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap. 

Pengembangan profesionalitas lebih dari seorang teknisi dan bukan hanya 

memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang 

dipersyaratkan. Dalam jurnal Educational Leadership (1993), dikutip oleh 

Supriyadi (Supriadi, 1998) dijelaskan bahwa di Amerika  untuk menjadi 

profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal: (1) Guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) Guru menguasai secara 

mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya 

kepada siswa, (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui 

berbagai cara evaluasi, (4) Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang 

dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (5) Guru seyogyanya merupakan 

bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.  

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris professionalism yang 

secara leksikal berarti keprofesionalan atau bersifat profesional. Orang yang 

memiliki profesionalitas berarti memilki sikap-sikap yang berbeda dengan orang 

yang tidak profesional, meskipun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama atau 

bekerja pada satu ruang kerja. Sering ditemukan, orang yang berlatar belakang 

pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja 

profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada 

mereka. Sifat profesional berbeda dengan sifat tidak profesional. Sifat dimaksud 

seperti apa yang didapat dan ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas 

dalam kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual. Untuk menunjukkan 

bahwa “saya adalah seorang profesional”, bukan dengan kata-kata melainkan 
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dengan perbuatan. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para 

anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan 

pekerjaan sesuai profesinya (Danim, 2008). 

Profesionalisasi merupakan proses peningkatan budaya organisasi atau 

kemampuan para anggota penyandang suatu profesi untuk mencapai kriteria 

standar ideal dari penampilan atau perbuatan yang diinginkan oleh profesinya. 

Profesionalisasi mengandung makna dua dimensi utama, yaitu peningkatan status 

dan peningkatan kemampuan praktis. Aksentasinya dapat dilakukan melalui 

penelitian, diskusi antar rekan seprofesi, penelitian, dan pengembangan, membaca 

karya akademik kekinian, dan sebagainya. Kegiatan belajar mandiri, mengikuti 

pelatihan dan studi banding, observasi praktikal, dan lain-lain menjadi bagian 

integral upaya profesionalisasi. 

   Di Indonesia,  prinsip-prinsip profesionalitas disebutkan dalam Undang-

undang nomor 14 tahun 2005 sebagai berikut : 

1) Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan 

berdasarkan prinsip sebagai berikut:  (a) memiliki bakat, minat, panggilan 

jiwa, dan idealisme; (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi 

akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; (d) 

memiliki budaya organisasi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; (e) 

memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;            (f). 

memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; (g) 
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memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan 

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) 

memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal 

yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.  

2) Pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang 

dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan 

berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, 

nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. 

Selain itu, paradigma baru tentang pendidik yang mempunyai 

profesionalitas tinggi yaitu memiliki: (1) Kepribadian yang matang dan 

berkembang, (2) penguasaan ilmu yang kuat, (3) kemampuan untuk 

meprofesionalitas peserta didik untuk menguasai sains dan teknologi, dan (4) 

pengembangan profesi secara berkesinambungan. Keempat aspek di atas 

merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. 

Apabila syarat-syarat profesionalitas pendidik sudah terpenuhi, peran guru yang 

awalnya pasif bisa menjadi lebih kreatif. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh 

Semiawan (Semiawan, 1991) bahwa pemenuhan persyaratan pendidik profesional 

akan mengubah peran tenaga pendidik yang semula sebagai orator yang 

verbalistis menjadi kekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan 

lingkungan belajar yang kondusif. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, 

pendidik memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informatory, 
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komunikator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan 

administrator (Soewondo,  dalam Arifin: 2000).  

Beberapa studi tentang karakteristik profesi yang dilakukan oleh para ahli 

menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

a. Kemampuan intelektual yang diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan 

yang dimaksud di sini ialah jenjang pendidikan tinggi dan pelatihan 

khusus yang berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang 

penyandang profesi. 

b. Memiliki pengetahuan spesialisasi. Penguasaan terhadap spesialisasi 

bidang studi dan penguasaan metodologi pembelajaran. 

c. Memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang 

lain atau klien.  Pengetahuan khusus itu bersifat aplikatif, yaitu aplikasi 

didasari pada aplikasi teori yang jelas dan teruji.  

d. Memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan atau communicable. 

e. Mampu mengorganisasikan kerja secara mandiri atau self-organization. 

Kemandirian dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai kewenangan 

akademiknya melekat pada dirinya. Pekerjaan yang dilakukannya dapat 

dikelola sendiri, tanpa bantuan orang lain, meskipun tidak berarti 

menafikan bantuan. 

f. Mementingkan kepentingan orang lain (altruism). Seorang pendidik harus 

siap memberikan pelayanan kepada peserta pelatihan pada saat bantuan 

diperlukan. 
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g. Memiliki kode etik. Kode etik ini merupakan norma-norma yang mengikat 

pendidik dalam bekerja. 

h. Memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Tanggung jawab ini 

dapat berbentuk disiplin mengajar dan dalam melaksanakan segala sesuatu 

yang berkaitan dengan tugas pembelajaran. 

i. Mempunyai sistem upah. Sistem upah di sini berupa standar gaji . 

j. Budaya profesional. Budaya profesi, bisa berupa penggunaan simbol-

simbol yang berbeda dengan simbol-simbol untuk profesi lain. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa profesionalitas guru adalah 

penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu atau kemampuan manajemen 

beserta strategi penerapannya. Dalam proses ini, pendidikan, prajabatan, 

penataran, pembinaan dari profesi dan tempat kerja, penghargaan masyarakat 

terhadap profesi keguruan, penegakan kode etik profesi, sertifikasi, peningkatan 

kualitas calon guru dan imbalan secara bersama-sama akan menentukan 

pengembangan profesionalitas seorang pendidik. Sedangkan profesionalitas guru 

meliputi ; (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; (b) memiliki 

komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan 

akhlak mulia; (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan 

sesuai dengan bidang tugas; (d) memiliki budaya organisasi yang diperlukan 

sesuai dengan bidang tugas; (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas 

keprofesionalan; (f). memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan 

prestasi kerja; (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan 

secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; (h) memiliki jaminan 
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perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan (i) memiliki 

organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan 

dengan tugas keprofesionalan guru.  

Dengan demikian dapat diketahui bahwa profesionlaitas guru adalah 

penguasaan guru terhadap ilmu pengetahuan tertentu atau kemampuan manajemen 

beserta strategi penerapannya. Dimensi profesionalitas guru dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

1. Dimensi komitmen dalam pembelajaran, indikatornya adalah : 

a) Kesediaan meluangkan waktu untuk membantu siswa yang bermasalah 

b) Pengaruh besarnya gaji yang diterima terhadap semangat untuk mengajar 

2. Dimensi penguasaan secara mendalam materi pembelajaran, indikatornya 

adalah : 

a) Pemahaman yang komprehensif terhadap materi pembelajaran 

b) Upaya untuk mendalami penguasaan materi yang diberikan guru 

3. Dimensi tanggung jawab atas keberhasilan siswa dalam belajar, indikatornya 

adalah : 

a) Usaha untuk membimbing siswa agar berhasil dalam pembelajaran 

b) Kepedulian terhadap tingkat kelulusan siswa 

4. Dimensi berpikir untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalamannya, 

indikatornya adalah : 

a) Usaha untuk selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 

b) Kepuasan terhadap pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 

5. Dimensi bagian dari lingkungan profesinya, indikatornya adalah : 
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a) Bergabung dalam organisasi profesi guru untuk meningkatkan efektivitas 

kinerja guru 

b) Efektivitas tergabung dalam organisasi profesi guru  

 

2.1.4 Kinerja Guru 

Kinerja (performance), menurut Wirawan (Wirawan, 2003), merupakan 

singkatan dari kinetika energi kerja. Anggota organisasi sebagai sumber budaya 

manusia mempunyai energi-tenaga, pikiran, pengetahuan, dan keterampilan yang 

ada digerakkan (kinetika) akan menghasilkan keluaran kerja. Sedangkan bagi 

Ilyas (Ilyas, 2002), kinerja merupakan penampilan hasil karya personel baik 

kuantitas maupun kualitas dalam suatu organisasi. Kinerja dapat merupakan 

penampilan individu maupun kelompok kerja. Penampilan hasil karya tidak 

terbatas kepada individu yang memangku jabatan fungsional maupun struktural, 

tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personel di dalam organisasi. 

Apabila merujuk pada pengertian-pengertian tentang kinerja di atas, secara 

umum kinerja guru dapat didefinisikan sebagai hasil kerja seorang guru baik 

secara kuantitas maupun kualitas dalam periode tertentu. Jika dikaitkan dengan 

SDN 2 Cikembar, kinerja guru yang dihasilkan harus sesuai dengan tugas dan 

fungsi guru yang bersangkutan dan tidak melanggar aturan etika di lingkungan 

SDN 2 Cikembarnya. 

Kinerja atau performance seseorang dalam melakukan pekerjaan 

seharusnya sesuai dengan profesinya. Pada tingkat tinggi, kinerja itu mengandung 

unsur-unsur kiat atau seni yang menjadi ciri tampilan profesional seorang 
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penyandang profesi. Seni atau kiat itu umumnya tidak dapat dipelajari secara 

khusus, meskipun dapat saja diasah melalui latihan. Misalnya, seni guru dalam 

mengolah pertanyaan siswa, memberikan umpan balik, dan mengemas humor 

secara tepat selama mengajar. Termasuk di sini adalah kemampuan intuitif, di 

mana seorang profesional sering tidak perlu mengumpulkan data terlalu banyak 

dan lama untuk mengambil kesimpulan atas sebuah fenomena yang dihadapinya. 

Dalam Undang-undang nomor 14 tahun 2005 yang dimaksud dengan guru 

adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik 

pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah. Dengan demikian, tugas seorang guru bukan hanya sebagai 

orang yang mentransfer ilmu kepada peserta didik tetapi juga secara totalitas 

mendidik dari awal sampai dengan proses evaluasi sehingga hasil pembelajaran 

dapat diketahui. Keberhasilan seorang guru dalam melaksanankan tugas utamanya 

merupakan indikator keberhasilan kinerjanya.   

Tugas dan fungsi guru dipaparkan secara jelas dalam Undang-undang 

nomor 20 tahun 2003 dan Undang-undang nomor 14 tahun 2005 yaitu bahwa 

peran guru adalah sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, 

penilai, dan pengevaluasi peserta didik.  

a) Guru Sebagai Pendidik 

Guru merupakan pendidik yang menjadi panutan dan memberikan teladan 

bagi  peserta didik dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru harus mempunyai 

standar kualitas pribadi yang baik mencakup tanggung jawab, wibawa, mandiri, 

dan disiplin. Selain itu, guru harus memahami nilai-nilai, norma moral, dan sosial, 
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serta berperilaku dan berbuat sesuai dengan nilai dan norma tersebut. Selain itu, 

guru juga harus bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya di sekolah/SDN 2 Cikembar. Sebagai pendidik, guru harus 

berani mengambil keputusan secara mandiri berkaitan dengan pembelajaran dan 

peningkatan budaya organisasi, serta bertindak sesuai dengan kondisi peserta 

didik dan lingkungan. 

b) Guru Sebagai Pengajar 

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, guru membantu peserta didik 

yang sedang berkembang untuk mempelajari sesuatu yang belum diketahuinya, 

meningkatkan budaya organisasi dan memahami materi standar yang dipelajari. 

Guru sebagai pengajar, harus terus mengikuti perkembangan teknologi, sehingga 

apa yang disampaikan kepada peserta didik merupakan hal-hal yang up to date. 

Perkembangan teknologi mengubah peran guru dari pengajar yang bertugas 

menyampaikan materi pembelajaran menjadi fasilitator yang bertugas 

memberikan kemudahan belajar. Guru harus senantiasa mengembangkan 

profesinya secara profesional, sehingga tugas dan peran guru sebagai pengajar 

masih tetap diperlukan sepanjang hayat. 

c) Guru Sebagai Pembimbing 

Mengingat salah satu peran guru sebagai pembimbing, guru harus 

menjalin komunikasi yang baik dengan siswa agar ia berhasil memberikan 

bimbingan. Ibarat pembimbing perjalanan, guru harus mempunyai pengetahuan 

memadai dan pengalaman yang luas. Sebagai pembimbing, guru harus 

merumuskan tujuan secara jelas, menetapkan waktu perjalanan, menetapkan jalan 

yang harus ditempuh, menggunakan petunjuk perjalanan serta menilai 
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kelancarannya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Semua 

kegiatan yang dilakukan oleh guru harus berdasarkan kerjasama yang baik antara 

guru dengan siswa. Guru memiliki hak dan tanggungjawab terhadap apa yang 

direncanakan dan dilaksanakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

d) Guru Sebagai Pengarah 

Guru juga mempunyai peran sebagai pengarah bagi peserta didik, bahkan 

bagi orang tua. Sebagai pengarah, guru harus mampu mengarahkan peserta didik 

dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi, mengarahkan 

peserta didik dalam mengambil suatu keputusan dan menemukan jati dirinya. 

Guru juga dituntut untuk mengarahkan peserta didik dalam mengembangkan 

potensi dirinya, sehingga peserta didik dapat membangun karakter yang baik bagi 

dirinya dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat dan sukses dalam tugas 

belajarnya. 

e) Guru Sebagai Pelatih 

Keterampilan sangat penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, 

latihan keterampilan baik intelektual maupun motorik diperlukan. Hal ini 

menuntut guru untuk bertindak sebagai pelatih yang melatih siswa dalam 

peningkatan budaya organisasi dasar sesuai dengan potensi siswa. Pelatihan yang 

dilakukan, di samping harus memperhatikan budaya organisasi dasar dan materi 

standar juga harus mampu memperhatikan perbedaan individual siswa dan 

lingkungannya.  

f) Guru Sebagai Penilai 
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Proses pembelajaran kurang sempurna tanpa penilaian, karena penilaian 

merupakan proses menetapkan kualitas hasil belajar, atau proses untuk 

menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran siswa. Sebagai suatu proses, 

penilaian dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dan dengan teknik yang sesuai, 

misalnya melalui tes maupun nontes. Teknik apapun yang dipilih, penilaian harus 

dilakukan dengan prosedur yang jelas, yang meliputi tiga tahap, yaitu persiapan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut. Mengingat kompleksnya proses penilaian, guru 

perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap yang memadai. Guru harus 

memahami teknik evaluasi, baik tes maupun nontes yang meliputi jenis masing-

masing teknik, karakteristik, prosedur pengembangan, serta cara menentukan baik 

atau tidaknya ditinjau dari berbagai segi, validitas, reliabilitas, daya beda, dan 

tingkat kesukaran soal. Di sini peran guru sebagai penilai sangat penting untuk 

mengetahui sukses tidaknya pembelajaran dan sekaligus menjadi masukan bagi 

dirinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. 

Untuk meningkatkan kinerja guru dan mencapai tujuan organisasi, guru 

diharapkan memiliki beberapa persyaratan seperti yang tertuang dalam pasal 8 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal ini 

menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, budaya 

organisasi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki 

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan dalam 

pasal 35 dijelaskan bahwa beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu 

merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil 
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pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas 

tambahan.  

Dengan demikian, kinerja guru berkaitan erat dengan konsep pelayanan 

karena tugas seorang guru tidak hanya mengajar tetapi juga memberikan 

pelayanan terbaik kepada peserta didiknya. Pelayanan ini merupakan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik, pembimbing sekaligus pengawas. Mengenai 

pelayanan, para pakar mendefinisikan secara beragam. Dalam konteks pelanggan, 

Lovelock (Lovelock, 1997) memberikan arti pelayanan sebagai “Selling, that 

involves interactions with customer in person, by telecommunication or by mail. It 

is designed, performed, and communicated with two goals in mind operational 

efficiency and customer satisfaction.” Artinya, “ Penjualan (pelayanan) yang 

melibatkan interaksi personal dengan pelanggan baik melalui telekomunikasi atau 

surat. Pelayanan tersebut dibentuk, dilaksanakan dan dikomunikasikan dengan 

dua tujuan yaitu efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan.” 

Definisi di atas mengungkapkan bahwa pelayanan terhadap pelanggan 

dapat dilakukan dengan bantuan teknologi dan media komunikasi. Oleh karena 

itu, agar para penyedia jasa (guru) selalu dalam posisi unggul mendapat 

kepercayaan penuh dari pelanggan (peserta didik) guru harus bersifat proaktif, up 

to date, efektif, dan efisien. Begitu juga seorang guru harus mampu bersikap 

kreatif dengan memanfaatkan teknologi dan media komunikasi. Kotler, 

sebagaimana dikutip oleh Supranto (Supranto, 1998), mendefinisikan 

jasa/pelayanan sebagai berikut: “A service is any act or performance that one 

party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the 
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ownership of anything. Its production may or may not be tied to physical product” 

Artinya, “suatu tindakan atau kinerja yang tidak berwujud dan ditawarkan oleh 

seseorang terhadap orang lain dan tidak menyebabkan kepemilikan terhadap 

sesuatu. Hasil dari pelayanan tersebut bisa berupa produk fisik atau nonfisik.” 

Pelayanan juga terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup manusia, baik 

melalui aktivitas sendiri maupun melalui aktivitas orang lain. Proses pemenuhan 

kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung inilah yang oleh Moenir 

(Moenir, 2000) dinamakan pelayanan. Kebutuhan peserta didik akan ilmu 

pengetahuan ini bisa terpenuhi dengan partisipasi seorang guru secara langsung. 

Pelayanan, dalam hal ini jasa pengajaran seorang guru, pada dasarnya 

memiliki karakteristik-karakteristik tertentu dan berbeda jika dibandingkan 

dengan jenis usaha lain. Menurut Tjiptono (Tjiptono, 2001), karakteristik-

karakteristik jasa/ pelayanan meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1) Intangibility 

Berry dalam Enis dan Cox, seperti dikutip oleh Tjiptono, mengartikan 

intangibility sebagai 1) sesuatu yang tidak dapat disentuh dan dirasa dan 2) 

sesuatu yang tidak mudah didefinisikan, diformulasikan, atau dipahami 

secara rohaniah.  

2) Insperability 

Bahwa service biasanya dijual terlebih dahulu, baru kemudian diproduksi 

dan dikonsumsi secara bersamaan. 

3) Variability 
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Service bersifat sangat variable karena merupakan non-standardized 

output, artinya banyak variasi bentuk, kualitas dan jenis, tergantung pada 

siapa, kapan dan di mana service tersebut dihasilkan. Ada tiga faktor yang 

menyebabkan variabilitas kualitas service yaitu partisipasi pelanggan 

selama penyampaian service, moral/profesionalitas karyawan dalam 

melayani pelanggan, dan beban kerja perusahaan. 

4) Perishability  

service merupakan komoditas tidak tahan lama dan tidak dapat disimpan. 

Dalam praktik kehidupan organisasi sehari-hari termasuk juga organisasi 

SDN 2 Cikembar, terdapat berbagai jenis pelayanan. Namun, secara sederhana, 

menurut Moenir (Moenir, 2000), bentuk pelayanan dapat dibedakan menjadi tiga 

macam, yaitu: 1) pelayanan dengan lisan, 2) pelayanan melalui tulisan, dan 3) 

pelayanan perbuatan. Ketiga pelayanan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pelayanan dengan lisan 

Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh seorang guru ketika memberikan 

penjelasan tentang pelajaran atau bimbingan tertentu kepada siswa. 

2)  Pelayanan melalui tulisan 

Pelayanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang menonjol 

ketika guru memberikan ujian tulis atau tugas lain  yang berkaitan dengan 

mata pelajaran.  

3)  Pelayanan dengan perbuatan 

Seorang guru dituntut untuk memberikan contoh dengan perbuatan, 

misalnya meprofesionalitas peserta didiknya.  
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Pelayanan memiliki dimensi yang secara operasional dapat dijabarkan 

menurut jenis pelayanannya. Namun secara umum, dari hasil studi yang dilakukan 

oleh The Focus Group to the Marketing Research yang dibentuk oleh Belenger, 

Bemhard dan Goldstrucker diperoleh kesimpulan bahwa ada sepuluh dimensi 

yang saling melengkapi dalam bentuk kinerja guru dalam memberikan pelayanan 

jasa pengajaran. Kesepuluh dimensi tersebut seperti diutarakan oleh Zeithaml 

(Zeithaml dkk, 1990), yaitu dimensi tangible, reliability, responsiveness, 

competence, courtesy, credibility, security, access, communication, dan 

understanding. 

Sesuai dengan perkembangan, sepuluh dimensi tersebut disederhanakan 

Zeithaml (Zeithaml dkk, 1990)  menjadi lima dimensi sebagai berikut: 

1) Emphaty, yaitu kemudahan dalam berinteraksi, komunikasi yang baik, 

penuh perhatian dan memahami kebutuhan dan keinginan peserta didik 

atau pelanggan. 

2) Tangible, yaitu kinerja pelayanan yang berupa sarana fisik, perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi, dan 

sebagainya. 

3) Reliability, yaitu kemampuan dan keandalan dalam menyediakan 

pelayanan yang terpercaya. 

4) Responsiveness, yaitu kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

pelayanan secara cepat dan tepat, serta tanggap terhadap keinginan peserta 

didik atau konsumen. 
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5) Assurance, yaitu pengetahuan, keterampilan dan kemampuan serta sopan 

santun  guru dalam memberikan pelayanan, aman dari bahaya, risiko, 

keraguan, dan memiliki sifat dapat dipercaya.  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja guru 

merupakan hasil kerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam proses 

belajar mengajar baik secara kuantitas maupun kualitas dalam periode tertentu. 

Adapun dimensi kinerja guru dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Dimensi penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, indikatornya adalah : 

a) Kemampuan untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran 

b) Tanggung jawab terhadap penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran 

2. Dimensi pelaksanaaan pembelajaran, indikatornya adalah : 

a) Kemampuan untuk menyampaikan metode pembelajaran yang tepat kepada 

siswa 

b) Pengaruh kemajuan teknologi terhadap efektivitas metode pembelajaran 

3. Dimensi penilaian hasil pembelajaran, indikatornya adalah : 

a) Kemampuan untuk mengadakan penilaian atau evaluasi pembelajaran 

b) Tanggung jawab untuk mengadakan evaluasi pembelajaran 

4. Dimensi dalam membimbing dan melatih siswa, indikatornya adalah : 

a) Kemampuan untuk memberikan bimbingan dan pelatihan kepada siswa 

b) Tanggung jawab untuk memberikan bimbingan keterampilan dan pelatihan 

5. Dimensi pelaksanakan tugas tambahan, indikatornya adalah ; 

a) Kemampuan untuk memberikan tugas dan tanggung jawab terhadap siswa 

agar mampu memahami materi pelajaran secara mendalam 
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b) Efektivitas pemberian tugas tambahan 

  

2.2  Kerangka Pemikiran  

Secara teoritis, kinerja guru, sebagai salah satu faktor penunjang 

keberhasilan sebuah satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung 

dipengaruhi oleh  kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan 

profesionalitas guru. Dewasa ini,  kepemimpinan yang dianggap cukup efektif 

adalah kepemimpinan transformasional, yakni di mana seorang pemimpin 

mencoba menimbulkan kesadaran para pengikutnya dengan menyerukan cita-cita 

yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral seperti kemerdekaan, keadilan, dan 

kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi, seperti keserakahan, kecemburuan, 

atau kebencian. Adapun peran budaya organisasi adalah dapat membantu dalam 

memahami lingkungan dan menentukan cara menanggapinya, sehingga dapat 

mengurangi adanya ketegangan, ketidakpastian, dan kekacauan. Profesionalitas 

guru diperlukan dalam organisasi untuk meningkatkan budaya organisasi atau 

kemampuan sehingga mampu bertahan dan bersaing dengan organisasi satuan 

pendidikan lainnya.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam penelitian ini  terdapat beberapa asumsi 

sementara, yaitu : 

Budaya organisasi di lingkungan SMK Taruna Karya Karawang 

mempengaruhi profesionalitas guru, dikarenakan budaya organisasi berperan 

sebagai nilai-nilai atau aturan yang melandasi perilaku guru SMK Taruna Karya 

Karawang dalam menghadapi setiap permasalahan. Jika budaya organisasi di 
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lingkungan SMK Taruna Karya Karawang berkembang dengan baik, maka tingkat 

profesionalitas guru SMK Taruna Karya Karawang juga akan meningkat. SMK 

Taruna Karya Karawang berperan sebagai figur yang dapat dijadikan contoh 

dalam pelaksanaan budaya organisasi yang nantinya akan berpengaruh pada 

tingkat profesionalitas guru di SMK Taruna Karya Karawang. Semakin baik 

pengembangan budaya organisasi oleh kepala SMK Taruna Karya Karawang, 

akan semakin dapat meningkatkan profesionalitas guru di SMK Taruna Karya 

Karawang tersebut.  

Profesionalitas guru SMK Taruna Karya Karawang berpengaruh terhadap 

kinerja guru. Semakin tinggi tingkat profesionalitas guru yang diterapkan di SMK 

Taruna Karya Karawang semakin tinggi pula kinerja guru di lingkungan SMK 

Taruna Karya Karawang tersebut.  

Agar lebih jelas, di bawah ini akan digambarkan kerangka pemikiran 

tentang pengaruh budaya organisasi dan profesionalitas terhadap kinerja guru. 

dapat digambarkan secara lengkap paradigma penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut : 
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Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

2.3. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran dan model penelitian di atas, maka 

hipotesis dapat ditentukan sebagai berikut sebagai berikut : “budaya organisasi 

dan  profesionalitas berpengaruh terhadap kinerja guru di SMK Taruna 

Karya Karawang, baik secara simultan maupun parsial”.  

 

PROFESIONALITAS 
 

 Komitmen 
 Materi Pembelajaran 
 Bertanggungjawab 
 Pengetahuan dan 

pengalamannya  
 Lingkungan Profesinya 

Undang-undang nomor 14 
tahun 2005 

BUDAYA ORGANISASI 
 

 Orientasi Organisasi 
 Orientasi Kinerja 
 Orientasi Pegawai 
 Orientasi Pasar 
 Cunha dan Cooper, 

(2001:22) 
KINERJA  

 

 Kualitas kerja (quality of work) 
 Kemampuan (capability) 
 Inisiatif (initiative) 
  Komunikasi (communication) 

Larson dalam As’ad (2001:69) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

3.1 Metode yang Digunakan 

Sebagai variabel independent (variabel bebas) dalam penelitian ini adalah 

Budaya organisasi dan Profesionalitas. Sedangkan objek penelitian yang 

merupakan dependent variabel (variabel tak bebas) adalah Kinerja Guru, unsur ini 

diteliti karena untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai perilaku guru 

SMK Taruna Karya Karawang berkaitan dengan prestasi kerja/kinerjanya. 

Dengan dasar pertimbangan tujuan studi, maka penelitian ini bersifat 

deskriptif dan verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan 

untuk memperoleh deskripsi tentang ciri-ciri variabel. Sifat penelitian verifikatif 

pada dasarnya ingin menganalisa kebenaran dari suatu hipotesis yang 

dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Mengingat sifat penelitian 

ini adalah deskriptif dan analisis yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di 

lapangan, maka metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive 

survey dan metode explanatory survey. Tipe investigasi yang digunakan adalah 

kausalitas, yaitu tipe penelitian yang menyatakan adanya hubungan sebab akibat 

antara independent variabel, dalam hal ini Budaya organisasi dan Profesionalitas 

terhadap dependent variabel, yaitu kinerja. Unit analisis dari penelitian ini adalah 

individu yaitu guru pada SMK Taruna Karya Karawang. Dilihat dari time horizon-

nya, penelitian ini bersifat cross sectional, yaitu informasi dari sebagian populasi 

(sampel responden) dikumpulkan langsung di tempat kejadian secara empirik, 
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dengan tujuan untuk mengetahui pendapat dari sebagian populasi terhadap objek 

yang sedang diteliti 

 

3.2 Operasionalisasi  Variabel  

Seperti yang terungkap di dalam identifikasi masalah penelitian, bahwa 

pokok masalah yang diteliti adalah budaya organisasi (X1) dan profesionalitas 

(X2) sebagai variabel bebas  dan kinerja guru sebagai variabel terikat (Y). 

Bardasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, variabel penelitian ini 

dapat diidentifikasikan seperti dalam Tabel 3.1 sebagai berikut: 

Table 3.1 Operasionalisasi Variabel 
 

Variabel  Konsep 
Sub 

Variabel 
Indikator 

Ukuran 
Skala 

Budaya 
Organisasi 
(X1)  

Merupakan gaya 
dan cara hidup 
organisasi yang 
merupakan 
pencerminan dari 
nilai-nilai atau 
kepercayaan yang 
dianut oleh 
seluruh anggota 
organisasi. 
(Cunha dan 
Cooper, 2001:22)  

Orientasi 
pada 
integrasi 
organisasi 
 
 
 
 
 
 
Orientasi 
pada kinerja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanggungjawab pada 
aturan dalam organisasi 
 
Kejelasan komunikasi antar 
unit dalam organisasi 
 
Keserasian kerjasama 
antara guru dalam unit-unit 
organisasi 
 
Tanggungjawab pegawai 
guru pada tujuan dan hasil 
kerja 
 
Kesesuaian uraian tugas 
dengan budaya organisasi 
 
Kompensasi sesuai dengan 
hasil kerja yang dilakukan 
 
 
Pengukuran kinerja sering 
dilakukan dalam organisasi 
 
Kesesuaian promosi dengan 
prestasi kerja 
 
 

Tingkat Tanggungjawab pada 
aturan dalam organisasi 
 
Tingkat Kejelasan komunikasi 
antar unit dalam organisasi 
 
Tingkat Keserasian kerjasama 
antara guru dalam unit-unit 
organisasi 
 
Tingkat tanggungjawab guru 
pada tujuan dan hasil 
 
 
Tingkat uraian tugas dengan 
budaya organisasi 
 
Tingkat frekuensi kompensasi 
yang diberikan tergantung 
dengan kinerja 
 
Tingkat frekuensi dilakukannya 
pengukuran kinerja 
 
Tingkat kesesuaian promosi 
dengan budaya organisasi 
individual 
 
 

Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

  Orientasi pada   
Guru  
 

Keakraban antara kepala 
sekolah dengan guru 
 
Perhatian kepala sekolah 
pada permasalahan guru 
 
 
Komitmen guru pada kerja 
secara tim (team work) 
 
Kesungguhan organisasi 
untuk mengembangkan guru 

Tingkat keakraban antara 
kepala sekolah dengan guru 
 
Tingkat perhatian kepala 
sekolah pada permasalahan 
guru 
 
Tingkat komitmen guru pada 
kerja secara tim (team work) 
 
Tingkat kesungguhan 
organisasi untuk 
mengembangkan guru 
 

Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 

Profesio 
nalitas  
(X2) 

profesionalitas  
adalah 
penguasaan 
terhadap ilmu 
pengetahuan 
tertentu atau 
kemampuan 
manajemen 
beserta strategi 
penerapannya 
 
Undang-undang 
nomor 14 tahun 
2005 

 Komitmen dalam 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 
 materi 
pembelajaran 
 
 
 
 
 
 
 Bertanggung 
jawab atas 
keberhasilan 
siswa dalam 
belajar 
 
 
Selalu berpikir 
untuk 
meningkatkan 
pengetahuan dan 
pengalamannya 
 
 
 
Merupakan 
bagian dari 
lingkungan 
profesinya 

Kesediaan meluangkan 
waktu untuk membantu 
siswa yang bermasalah 
 
 
Pengaruh besarnya gaji yang 
diterima terhadap semangat 
untuk mengajar 
 
Pemahaman yang 
komprehensif terhadap 
materi pembelajaran 
 
Upaya untuk mendalami 
penguasaan materi yang 
diberikan guru 
 
Usaha untuk membimbing 
siswa agar berhasil dalam 
pembelajaran 
 
Kepedulian terhadap tingkat 
kelulusan siswa 
 
Usaha untuk selalu 
meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan 
 
Kepuasan terhadap 
pengetahuan dan 
kemampuan yang dimiliki 
 
Bergabung dalam organisasi 
profesi guru untuk 
meningkatkan efektivitas 
kinerja guru 
 
Efektivitas tergabung dalam 
organisasi profesi guru 

Tingkat usaha untuk 
menyediakan waktu luang 
untuk membantu siswa yang 
bermasalah 
 
Tingkat pengaruh besarnya gaji 
yang diterima terhadap 
semangat untuk mengajar 
 
Kemampuan untuk memahami 
secara komprehensif materi 
pembelajaran 
 
Tingkat upaya untuk 
mendalami penguasaan materi 
yang diberikan guru 
 
Tingkat usaha untuk 
membimbing siswa agar 
berhasil dalam pembelajaran 
 
Tingkat kepedulian terhadap 
kelulusan siswa 
 
Tingkat usaha untuk selalu 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan 
 
Tingkat kepuasan terhadap 
pengetahuan dan kemampuan 
yang dimiliki 
 
Usaha untuk bergabung dalam 
organisasi profesi guru untuk 
meningkatkan efektivitas 
kinerja guru 
 
Tingkat efektivitas tergabung 
dalam organisasi profesi guru 
 

 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
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Lanjutan Tabel 3.1 

Variabel  Konsep Sub Variabel Indikator Ukuran Skala 

Kinerja 
Guru 
(Y) 

Kinerja guru 
adalah 
seperangkat 
perilaku yang 
ditunjukkan oleh 
guru pada saat 
menjalankan 
tugas dan 
kewajibannya 
dalam bidang 
pengajaran 
berdasarkan 
rumusan sub 
variable dan 
dimodifikasi dari 
pemikiran Larson 
dalam As’ad 
(2001:69) 

Kualitas kerja 
(quality of work) 

 
 

 
Kemampuan 
(capability) 

 
 
 
 
 

Inisiatif 
(initiative) 

 
 
 

Komunikasi 
(communication) 

Kepuasan siswa 
 

Pemahaman siswa 
 
Prestasi siswa 
 
Penguasaan materi 
pengajaran 
 
Penguasaan metode 
pengajaran 
 
Mewujudkan kreativitas 
 
 
Pencapaian prestasi 
 
Penyampaian materi 

 
Penguasan keadaan di depan 
kelas 

Tingkat kepuasan siswa 
 

Tingkat pemahaman siswa 
 
Tingkat prestasi siswa 
 
Tingkat penguasaan materi 
pengajaran 
 
Tingkat penguasaan metode 
pengajaran 
 
Tingkat mewujudkan 
kreativitas 
 
Tingkat pencapaian prestasi 
 
Tingkat penyampaian materi 
 
Tingkat penguasaan keadaan di 
depan kelas 

Ordinal 
 

Ordinal 
 

Ordinal 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 
 

Ordinal 
 

Ordinal 
 

Ordinal 
 

 

 
 
3.3  Sumber dan Cara Penentuan Data/ Informasi 
  
 Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dari 

dokumentasi atau laporan yang tersedia pada sekolaha seperti : Laporan kegiatan 

proses belajar mengajar. Sedangkan data primer yang berupa  budaya organisasi, 

profesionalitas dan kinerja guru dari penelitian empirik pada para guru SMK 

Taruna Karya Karawang sebagai responden. 

Untuk meneliti pengaruh budaya organisasi dan profesionalitas guru 

terhadap kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang diperlukan data primer dan 

data sekunder. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara : 

- Penelitian kepustakaan (Library research), digunakan untuk mendapatkan 

data sekunder, yaitu pencarian bahan-bahan dan teori-teori dengan 
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mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur yang 

berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. 

- Penelitian lapangan (Field research), digunakan untuk mendapatkan data 

primer, yaitu dengan mendatangi SMK Taruna Karya Karawang yang 

bersangkutan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di kantor tersebut serta memperoleh data dan 

informasi mengenai masalah yang sedang diteliti oleh penyusun.  

Sedangkan cara penentuan responden yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah  sensus. Dimana  ukuran populasi relatif sedikit, sehingga untuk menjaga 

validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian ini diambil secara sensus 

(parametrik), yaitu seluruh anggota populasi dijadikan responden yaitu guru yang 

seluruhnya berjumlah (N) 30 orang. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan tiga teknik, yaitu 

sebagai berikut: 

 Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk mengetahui 

Budaya organisasi dan profesionalitas dengan cara tanya jawab antara 

pewawancara dengan responden yaitu dari SMK Taruna Karya Karawang 

dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan 

wawancara). 

 Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberi seperangkat pernyataan tertulis untuk dijawabnya. Bentuk 
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kuesionernya adalah kuesioner terstruktur, dimana pertanyaan yang dibuat 

sedemikian rupa sehingga responden dibatasi dalam memberi jawaban 

kepada beberapa alternatif saja ataupun kepada satu jawaban saja (Nazir, 

1999:250). 

 Observasi adalah cara pengambilan data dengan pengamatan tanpa ada alat 

standar lain untuk keperluan tersebut, yaitu mengadakan pengamatan 

langsung terhadap budaya organisasi dan profesionalitas pada SMK 

Taruna Karya Karawang. 

 

3.5.Rancangan Analisis dan Uji Hipotesis 

Analisis data yang akan digunakan terdiri dari dua jenis yaitu (1) analisis 

deskriptif terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan, (2) analisis 

kuantitatif berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistik.  Analisis 

kuantitatif ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, 

sedangkan analisis deskriptif/kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor 

penyebab. Dengan menggunakan kombinasi metode analisis tersebut dapat 

diperoleh generalisasi yang bersifat komprehensif. 

Berdasarkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data, maka 

variabel yang memiliki ukuran ordinal selanjutnya ditransformasikan ke dalam 

bentuk interval dengan menggunakan Method of Successive Intervals. Sebelum 

penyebaran instrumen, terlebih dahulu dilakukan pengujian validitas dan 

reliabilitas instrumen Pengujian validitas instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Corelation Product Moment (Sugiyono, 2006:182). 



 54 

 

 

 

 

 

Instrumen dinyatakan valid bila koefisien korelasi > 0,3 (Sugiyono, 

2006:329). Sedangkan pengujian reliabilites instrumen dilakukan dengan 

menggunakan rumus Cronbach’s Alfa dengan menggunakan SPSS Ver 12.0 

(Sekaran,2000:329). 

Sebelum data dianalisis, dilakukan terlebih dahulu pengolahan data. 

Pengolahan data yang terkumpul dari hasil  wawancara dan kuesioner dapat 

dikelompokkan ke dalam 3 langkah, yaitu : persiapan, tabulasi dan penerapan data 

pada pendekatan penelitian. Persiapan penelitian meliputi kegiatan 

mengumpulkan dan memeriksa kelengkapan lembar kuesioner dan memberikan 

nilai ( scoring) sesuai dengan sistem penilaian yang telah ditetapkan. Kuesioner 

tertutup dengan menggunakan skala ordinal 5, nilai yang diperoleh merupakan 

indikator untuk pasangan variabel independen X dan variabel dependen Y, yaitu 

sebagai berikut : (X,Y) yang diasumsikan berhubungan linier. Data hasil tabulasi 

diterapkan pada pendekatan penelitian yang digunakan sesuai dengan tujuan 

penelitian. 

 Untuk mengetahui Budaya organisasi dan Profesionalitas, data diolah 

dengan menganalisa sikap responden terhadap butir kuesioner untuk melihat hasil 
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penilaian (positif/negatif) responden terhadap pelaksanaan  variabel yang diteliti 

dengan menggunakan analisis Likert.  

 Untuk memperoleh data dari variabel kualitatif (Budaya organisasi dan 

Profesionalitas), setiap variabel terlebih dahulu dijabarkan ke dalam subvariabel 

dan setiap subvariabel dioperasionalisasikan ke dalam indikator. Setiap indikator 

diukur dengan ukuran peringkat jawaban dengan skala ordinal. 

 Analisis yang digunakan terdiri dari dua jenis yaitu : (1) analisis deskriptif 

terutama untuk variabel yang bersifat kualitatif dan (2) analisis kuantitatif, berupa 

didapatkannya koefisien jalur dan determinasi yang menyatakan besarnya 

pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas. Analisis kuantitatif 

ditekankan untuk mengungkapkan perilaku variabel penelitian, sedangkan analisis 

deskriptif/ kualitatif digunakan untuk menggali perilaku faktor penyebab. Metode 

analisis yang digunakan berupa cross-sectional analysis. Dengan menggunakan 

kombinasi metode analisis tersebut dapat diperoleh generalisasi yang bersifat 

komprehensif.  

 Adapun untuk keperluan analisis telah ditempuh langkah-langkah sebagai 

berikut : 

Sebagaimana yang dirancang dalam operasionalisasi variabel dari kuestioner, 

maka nilai variabel-vairabel : budaya organisasi, profesionalitas, dan kinerja guru 

merupakan data yang berskala ordinal. Dengan menggunakan tipe pertanyaan 

tertutup (closed-end questions) setiap item ditentukan peringkat dengan lima 

alternatif jawaban. Pilihan jawaban responden merupakan nilai skor jawaban, 

sehingga nilai variabel diperoleh dari total skor jawaban dari setiap item. 
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 Teknik analisis jalur memerlukan syarat data yang mempunyai tingkat 

pengukuran sekurang-kurangnya interval. Karena itu melalui methods of 

successive intervals, dilakukan transformasi data  dengan langkah kerja sebagai 

berikut : 

1. Perhatikan setiap item pertanyaan. 

2. Untuk setiap item hitung frekuensi jawaban (f), berapa responden yang 

mendapat skor 1,2,3,4, atau 5. 

3. Tentukan proporsi (p) dengan cara membagi frekuensi dengan jumlah 

responden. 

4.  Hitung proporsi kumulatif (p). 

5. Hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh dengan 

menggunakan Tabel normal. 

Tentukan nilai skala (scale value) untuk setiap nilai Z dengan rumus: 

      Scale Value      =     (Density at lower limit)-(Density at upper limit) 

                                    (Area below upper limit)-(Area below lower limit) 

Kemudian dilanjutkan dengan menyiapkan pasangan data dari variabel 

independen dan dependen dari semua sampel penelitian untuk pengujian hipotesis. 

Sedangkan untuk meneliti pengaruh di antara variabel penelitian terhadap kinerja 

guru, data hasil tabulasi diterapkan pada pendekatan penelitian yaitu dengan 

Analisis Jalur (Path Analysis) (Rasyid, 1998; 6). Secara struktural, maka 

paradigma penelitian keseluruhan dapat digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar 3.1.  Diagram Struktur Hubungan Antara budaya organisasi dan 

profesionalitas dengan Kinerja Guru 
 
 
Dimana : 

X1 :  Budaya organisasi 

X2   :  Profesionalitas 

Y :  Kinerja Guru 

  :  Faktor Lain yang mempengaruhi Y, selain X1 dan X2. 

                =   Korelasi antara variabel X1 dan  X2   

 =   Koefisien Jalur pengaruh variabel  X1 terhadap variabel   Y    

         =  Koefisien Jalur pengaruh variabel  X2 terhadap variabel Y 

            =   Koefisien Jalur pengaruh variabel ε ( variabel  lain  yang tidak diteliti / 
diamati    dalam penelitian ini)  terhadap variabel Y 

 

Persamaan Struktur Jalur  

 

X1 Pyx1 

Pyx2 
rx1x2 

 

X2 

Y 

rx1x2 
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 Berdasarkan tujuan dilakukannya penelitian ini, maka variabel yang 

dianalisa adalah variabel independen yaitu budaya organisasi dan profesionalitas 

(variabel X1 dan X2) sedangkan variabel dependen adalah kinerja (variabel Y). 

Dalam penelitian ini yang akan diuji adalah seberapa besar pengaruh budaya 

organisasi dan profesionalitas baik secara simultan maupun secara parsial 

terhadap kinerja. Dengan memperhatikan karakteristik variabel yang akan diuji, 

maka uji statistik yang digunakan analisis jalur (path analysisi). Pengujian yang 

dilakukan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel independen X1 dan X2 

terhadap Y baik secara langsung maupun tidak langsung.  

 Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut : budaya organisasi dan 

profesionalitas baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kinerja. Jika 

hipotesis penelitian tersebut dinyatakan ke dalam hipotesis statistik adalah: 

Ho : X1 YP = X2 YP = 0 

Hi  : X1 YP = X2 YP   ≠ 0 
 

Rumusan hipotesis  

 Tolak Ho jika Fhitung  Ftabel (0,05)(n-k-1) Terdapat pengaruh budaya organisasi 

dan profesionalitas terhadap kinerja 

Terima Ho jika Fhitung  Ftabel (0,05)(n-k-1) Tidak terdapat pengaruh budaya 

organisasi dan profesionalitas terhadap kinerja 

Statistik uji yang digunakan adalah: 
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Kriteria uji, tolak H0 jika F  F; (k, n-k-1) dengan F; (k, n-k-1) diperoleh dari tabel 

distribusi F dengan  = 5%, derajat bebasnya, db1 = k, dan db2 = n-k-1.  

Jika hipotesis umum (Simultan) dalam penelitian signifikan, maka selanjutnya 

dapat dilakukan pengujian untuk subhipotesis (Parsial) yaitu terdiri atas : 

 Budaya organisasi berpengaruh terhadap terhadap Kinerja Guru SMK 

Taruna Karya Karawang.  

 Profesionalitas berpengaruh terhadap terhadap Kinerja Guru SMK Taruna 

Karya Karawang 

Adapun perhitungan Analisis Jalur secara parsial adalah sebagai berikut : 

1. Menghitung koefisien korelasi ganda Rx1x2y dengan menggunakan rumus  

 

        R2
yx1 + R2

yx2 – 2Ryx1 Ryx2 Rx1x2 
  Rx1x2y = 
             1 – R2

x1x2 
 

2. Menentukan koefisien kausalitas rx1x2, Pyx1, Pyx2 

3. Menghitung pengaruh lingkungan (lainnya)  PεY =       1-  Rx1x2y
2 

4. Keputusan penerimaan atau penolakan Ho 

a. Rumusan hipotesis operasional secara parsial (
1X YP ) 

Ho : 
1X YP  = 0,  Tidak terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap 

kinerja 

Hi  : 
1X YP   ≠ 0,  Terdapat pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja  

b. Rumusan hipotesis operasional secara parsial ( X2 YP ) 
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Ho : X2 YP  = 0, Tidak terdapat pengaruh profesionalitas terhadap kinerja  

Hi  : 
2X YP   ≠ 0, Terdapat pengaruh profesionalitas terhadap kinerja  

c. Kriteria keputusan  

Tolak Ho jika thitung ≥ ttabel (0,05) (n – k – 1) 

Terima Ho jika t hitung < ttabel (0,05) (n – k – 1) 

di mana 

1)-k-(

R-(1 ).X (X 
2

X 

21

i

n

C

P
t

iiY

Y  

             Tolak H0, jika t0i ≥ t (;n-k-1) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum SMK Taruna Karya Karawang 
 

SMK Taruna Karya berdiri pada Tahun 1976 dengan nama STM Taruna 

Karya dibawah Yayasan Pendidikan Taruna Karya dengan Alamat Jl. Pangkal 

Perjuangan No 76 Karawang 41314. 

VISI 

Menghasilkan tamatan yang mempunyai ketrampilan dan etos kerja yang 

berwawasankeunggulan untuk menghadapi era globalisasi 

1. Tahun 2010 menjadi SMK swasta terunggul di kabupaten KarawanG 

2. Tahun 2015 menjadi SMK swasta terunggul di wilayah III 

3. Tahun 2020 menjadi SMK swasta terunggul di Jawa Barat 

MISI 

1. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar di 

sekolahyang terpadu dengan kegiatan produktif di dunia industri. 

2. Mengembangkan wawasan wirausaha sesuai dengan tuntutan dunia kerja 

4.2. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner 

kepada pegawai sebagai pegawai, maka dapat diketahui karakteristik setiap 

pegawai dengan harapan agar informasi ini dapat dijadikan masukan bagi SMK 

Taruna Karya Karawang dalam menilai motivasi kerja, budaya organisasi serta 

kinerja yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pegawai dimasa yang 
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akan datang.  Karakteristik yang dapat disajikan dalam penelitian ini meliputi : 

jenis kelamin responden, usia responden, pendidikan terakhir,serta masa kerja 

responden. 

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek-aspek tersebut dapat dilihat pada 
tabel berikut ini : 

Tabel 4.1. KarakterIstik responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No. Jenis Kelamin Frekuensi Prosentase (%) 
1. Pria 19 63.3 
2. Wanita 11 36.7 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan data primer 

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa karakteristik responden menurut 

jenis kelamin sebagian besar Guru SMK Taruna Karya Karawang adalah berjenis 

kelamin pria yaitu sebanyak 63.3%.  Hal ini sesuai dengan proporsi pekerjaan 

yang sebagian besar dilakukan oleh pria, karena jenis kelamin sangat menentukan 

dalam menentukan kinerja. Selanjutnya Ruky (2001 ; 39) menyatakan bahwa jenis 

kelamin yaitu pria atau wanita tidak dibedakan dalam pengukuran kinerja 

pegawai, sehingga pegawai pria maupun wanita memiliki penilaian kinerja yang 

tidak dibedakan.  

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi Prosentase (%) 
1. 31 – 35 6 20 
2. 36 – 40 5 16.7 
3. 41 – 45 8 26.7 
4. 46 – 50 4 13.3 
5. > 50 7 23.3 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan data  primer 
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Pada tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa karakteristik pegawai 

berdasarkan usia sebagaian besar termasuk usia kritis yakni berkisar antara 41-45 

tahun yaitu sebanyak 26.7%.  Pada umumnya responden tersebut dari mulai 

penempatan sampai sekarang tidak pernah mutasi, kalaupun terjadi rotasi hanya 

berbeda dalam komoditas yang ditangani, Pada usia tersebut apabila pegawai 

bekerja pada pekerjaan yang sama atau rutinitas dari mulai mereka ditempatkan, 

biasanya semangat bekerja para pegawai mulai menurun atau menunujukkan 

kebosanan/ kejenuhan, sehingga mengakibatkan kinerja yang dihasilkan menjadi 

rendah. Kusriyanto (1998:98) yang menyatakan bahwa produktivitas pegawai 

dapat dicapai pada usia kerja pegawai, jika pengelolaan SDM pada suatu 

lembaga/organisasi relative sudah baik 

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi Prosentase (%) 
1. SD/SLTP 0 0.0 
2. SLTA 6 20 
3. D1/D2/D3 2 6.7 
4. S1 17 56.7 
5. S2 5 16.7 

Jumlah 30 100 
Sumber : Hasil pengolahan dat primer 

 Karakteristik pegawai berdasarkan pendidikan formal terakhir pada Tabel 

4.3. terlihat bahwa sebagian besar pegawai adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 

56.7% dan diikuti lulusan SLTA sebanyak 20%. Pendidikan akan berpengaruh 

terhadap pola pikir dan kemampuan mereka dalam menganalisis permasalahan-

permasalan di lapangan sehingga akan berpengaruh terhadap komitmen yang pada 

akhirnya akan berpengaruh pula terhadap kinerja pegawai. Siagian (2008:83) yang 
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menyatakan bahwa pendidikan akan menunjang prestasi kerja pegawai, namun 

tidak menutup kemungkinan pegawai dengan pendidikan kurang tinggi dapat 

mencapai prestasi puncak apabila memiliki etos kerja yang tinggi dan tujuan yang 

jelas. Bagi dengan pegawai pendidikan tersebut serta telah mengikuti latihan 

pegawai selain menunjang kinerja yang merupakan prestasi kerja pegawai juga 

akan menunjang promosi jabatan    

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa kerja 

No. Masa Kerja Frekuensi Prosentase (%) 
1. < 5 tahun 3 10 
2. 5 – 10 tahun 10 33.3 
3. 11 – 15 tahun 5 16.7 
4. 16 – 20 tahun  1 3.3 
5. 21 – 25 Tahun 2 6.7 
6. > 25 Tahun 9 30 
 Jumlah 30 100 

Sumber : Hasil pengolahan dat primer 

 Tabel 4.4. menunjukkan bahwa karakteristik pegawai berdasarkan 

masa kerja para pegawai sebagian berasar antara 5-10 tahun yaitu sebanyak 

33.3%.  Apabila dilihat dari masa kerja, mereka rata-rata memiliki pengalaman 

yang cukup lama di bidang tugasnya masing-masing. Siagian (2008 ; 34) yang 

menyatakan bahwa masa kerja menunjang dalam meningkatkan prestasi kerja. 

Peningkatan prestasi kerja pegawai merupakan salah satu kriteria bahan penilaian 

pimpinan baik dalam promosi pegawai maupun penghargaan yang akan diberikan 

kepada pegawai. 
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4.3. Budaya Organisasi di SMK Taruna Karya Karawang 
 

Para pakar memberikan definisi yang bervariasi mengenai budaya 

organisasi. Gordon dan Ditomaso (dalam Baird dkk, 2004) misalnya menyatakan 

bahwa budaya organisasi adalah pola keyakinan yang stabil dan nilai-nilai 

bersama yang dikembangkan dalam organisasi sepanjang waktu. Sementara itu, 

Schein (dalam Dwyer dkk, 2003) mendefinisikan bahwa budaya organisasi 

merupakan asumsi-asumsi dan keyakinan dasar yang dirasakan bersama oleh 

anggota organisasi dan merupakan solusi secara konsisten yang dapat berjalan 

dengan baik bagi sebuah kelompok dalam menghadapi persoalan-persoalan 

eksternal dan internalnya, sehingga dapat diajarkan kepada para anggota baru 

sebagai suatu persepsi, berpikir, dan merasakan hubungannya dengan persoalan-

persoalan tersebut. 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel budaya organisasi yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, 

sedangkan skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel budaya 

organisasi dengan rentang skor 24. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-

indikator  tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

30 - 54  dengan kriteria Sangat tidak Setuju 

55 – 79 dengan kriteria Tidak Setuju 

80 – 104 dengan kriteria Ragu-Ragu 

105 – 129 dengan kriteria Setuju 

130 – 150 dengan kriteria Sangat Setuju 
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Tabel 4.5  Tanggapan responden mengenai Terdapat tanggungjawab yang 

baik pada aturan organisasi  yang ada di lingkungan sekolah, 
SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 20 66.7 80 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 122 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Terdapat 

tanggungjawab yang baik pada aturan organisasi  yang ada di lingkungan sekolah 

dengan skor 122, hal ini menunjukkan bahwa para guru memiliki tanggungjawab 

yang baik pada aturan organisasi  yang ada di lingkungan sekolah. Kondisi ini 

terlihat dari 20 responden yang memilih jawaban setuju.  

 
Tabel 4.6  Tanggapan responden mengenai Komunikasi antar unit dalam 

organisasi  sekolah dilakukan dengan jelas, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 7 23.3 35 
Setuju 14 46.7 56 
Ragu-Ragu 7 23.3 21 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai merasa 

Komunikasi antar unit dalam organisasi sekolah dilakukan dengan jelas dengan 
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skor 116, hal ini menunjukkan bahwa para guru menjalin Komunikasi antar unit 

dalam organisasi sekolah dilakukan dengan jelas. Kondisi ini terlihat dari 14 

responden yang memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.7 Tanggapan responden mengenai memiliki Terdapat keserasian 
kerjasama antara pegawai/ Guru dalam setiap unit organisasi di 
lingkungan sekolah, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 8 26.7 40 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 12 40.0 36 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 106 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Terdapat keserasian kerjasama antara pegawai/ Guru dalam setiap unit organisasi 

di lingkungan sekolah dengan skor 106, hal ini menunjukkan bahwa para guru 

belum menjalin keserasian kerjasama antara pegawai/ Guru dalam setiap unit 

organisasi di lingkungan sekolah. Kondisi ini terlihat dari 12 responden yang 

memilih jawaban ragu-ragu.  

Tabel 4.8 Tanggapan responden mengenai Terdapat tanggungjawab yang 
baik pada tujuan dan hasil kerja, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 3 3.3 15 
Setuju 16 33.3 64 
Ragu-Ragu 10 53.3 30 
Tidak Setuju 1 10.0 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 111 
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Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Terdapat tanggungjawab yang baik pada tujuan dan hasil kerja dengan skor 111, 

hal ini menunjukkan bahwa para memiliki tanggungjawab yang baik pada tujuan 

dan hasil kerja. Kondisi ini terlihat dari 16 responden yang memilih jawaban 

setuju.  

Tabel 4.9 Tanggapan responden mengenai Kompetensi sesuai dengan 
kinerja yang dilakukan, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 9 30.0 27 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 95 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot Kompetensi 

sesuai dengan kinerja yang dilakukan dengan skor 95, hal ini menunjukkan bahwa 

para guru cenderung tidak memiliki Kompetensi sesuai dengan kinerja yang 

dilakukan. Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban ragu-

ragu.  

Tabel 4.10  Tanggapan responden mengenai Pengukuran kinerja pegawai 
sering dilakukan dalam organisasi di lingkungan  sekolah, SMK 
Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 20 66.7 80 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
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Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 122 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Pengukuran kinerja pegawai sering dilakukan dalam organisasi di lingkungan  

sekolah dengan skor 122, hal ini menunjukkan bahwa para guru sering 

mendapatkan Pengukuran kinerja pegawai dalam organisasi di lingkungan  

sekolah. Kondisi ini terlihat dari 20 responden yang memilih jawaban setuju.  

 
Tabel 4.11  Tanggapan responden mengenai Kompensasi yang diberikan 

umumnya sesuai dengan kinerja Guru, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 7 23.3 35 
Setuju 14 46.7 56 
Ragu-Ragu 7 23.3 21 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai merasa 

Kompensasi yang diberikan umumnya sesuai dengan kinerja Guru dengan skor 

116, hal ini menunjukkan bahwa para guru merasa Kompensasi yang diberikan 

umumnya sesuai dengan kinerja Guru. Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang 

memilih jawaban setuju.  
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Tabel 4.12 Tanggapan responden mengenai Promosi pegawai/ Guru sesuai 
dengan kompetensi yang dimiliki Guru tersebut, SMK Taruna 
Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 8 26.7 40 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 12 40.0 36 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 106 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Promosi pegawai/ Guru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Guru tersebut 

dengan skor 106, hal ini menunjukkan bahwa para guru tidak selalu 

mendapaatkan Promosi pegawai/ Guru sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

Guru tersebut. Kondisi ini terlihat dari 12 responden yang memilih jawaban ragu-

ragu.  

Tabel 4.13 Tanggapan responden mengenai Terdapat kesan keakraban 
antara  atasan dengan bawahan, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 3 3.3 15 
Setuju 16 33.3 64 
Ragu-Ragu 10 53.3 30 
Tidak Setuju 1 10.0 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 111 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot Terdapat kesan 

keakraban antara  atasan dengan bawahan dengan skor 111, hal ini menunjukkan 
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bahwa para kepala sekolah memiliki kesan keakraban antara  atasan dengan 

bawahan. Kondisi ini terlihat dari 16 responden yang memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.14 Tanggapan responden mengenai Permasalahan bawahan 
diperhatikan oleh atasan mereka, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 9 30.0 27 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 95 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Permasalahan bawahan diperhatikan oleh atasan mereka dengan skor 95, hal ini 

menunjukkan bahwa para kepala sekolah cenderung tidak memerhatiakn 

Permasalahan bawahan. Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang memilih 

jawaban ragu-ragu.  

Tabel 4.15  Tanggapan responden mengenai Terdapat komitmen yang kuat 
pada kerja sama Tim, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 7 23.3 35 
Setuju 14 46.7 56 
Ragu-Ragu 7 23.3 21 
Tidak Setuju 2 6.7 4 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 116 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai merasa 

Terdapat komitmen yang kuat pada kerja sama Tim dengan skor 116, hal ini 
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menunjukkan bahwa para guru memiliki komitmen yang kuat pada kerja sama 

Tim. Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.16 Tanggapan responden mengenai Terdapat kesungguhan 
organisasi d lingkungan sekolah untuk mengembangkan 
pegawainya/ Gurunya, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 8 26.7 40 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 12 40.0 36 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 106 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Terdapat kesungguhan organisasi d lingkungan sekolah untuk mengembangkan 

pegawainya/ Gurunya dengan skor 106, hal ini menunjukkan bahwa para guru 

merasa bahwa cenderung tidak ada kesungguhan organisasi d lingkungan sekolah 

untuk mengembangkan pegawainya/ Gurunya. Kondisi ini terlihat dari 12 

responden yang memilih jawaban ragu-ragu.  

Tabel 4.17 Tanggapan responden mengenai Terdapat komitmen yang kuat 
dari setiap unit dalam organisasi di lingkungan sekolah untuk 
berorientasi pada pasar, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 3 3.3 15 
Setuju 16 33.3 64 
Ragu-Ragu 10 53.3 30 
Tidak Setuju 1 10.0 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 111 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot Terdapat 

komitmen yang kuat dari setiap unit dalam organisasi di lingkungan sekolah untuk 

berorientasi pada pasar dengan skor 111, hal ini menunjukkan bahwa para guru 

merasa ada komitmen yang kuat dari setiap unit dalam organisasi di lingkungan 

sekolah untuk berorientasi pada pasar. Kondisi ini terlihat dari 16 responden yang 

memilih jawaban setuju.  

Tabel 4.18 Tanggapan responden mengenai Semua Guru sekolah mata 
pelajaran  apapun mampu sebagai marketer, SMK Taruna 
Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 9 30.0 27 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 95 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Semua 

Guru sekolah mata pelajaran  apapun mampu sebagai marketer dengan skor 95, 

hal ini menunjukkan bahwa para Guru sekolah mata pelajaran  apapun mampu 

sebagai marketer. Kondisi ini terlihat dari 14 responden yang memilih jawaban 

ragu-ragu.  

Secara umum variabel budaya organisasi SMK Taruna Karya Karawang 

dapat dilihat pada tabel 4.19 di bawah ini  
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Tabel 4.19 Rangkuman Variabel Budaya Organisasi SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

No. Indikator Skor Ket. 
1. Terdapat tanggungjawab yang baik pada aturan

organisasi  yang ada di lingkungan sekolah 
122 

Setuju 

2. Komunikasi antar unit dalam organisasi  sekolah
dilakukan dengan jelas 

116 
Setuju 

3. Terdapat keserasian kerjasama antara pegawai/ Guru
dalam setiap unit organisasi di lingkungan sekolah 

106 
Setuju 

4. Terdapat tanggungjawab yang baik pada tujuan dan
hasil kerja 

111 
Setuju 

5. Kompetensi sesuai dengan kinerja yang dilakukan 95 Ragu-Ragu 
6. Pengukuran kinerja pegawai sering dilakukan dalam

organisasi di lingkungan  sekolah 
122 

Setuju 

7. Kompensasi yang diberikan umumnya sesuai dengan
kinerja Guru 

116 
Setuju 

8. Promosi pegawai/ Guru sesuai dengan kompetensi
yang dimiliki Guru tersebut 

106 
Setuju 

9. Terdapat kesan keakraban antara  atasan dengan
bawahan 

111 
Setuju 

10. Permasalahan bawahan diperhatikan oleh atasan
mereka 

95 
Ragu-Ragu 

11. Terdapat komitmen yang kuat pada kerja sama Tim 122 Setuju 
12. Terdapat kesungguhan organisasi d lingkungan

sekolah untuk mengembangkan pegawainya/ Gurunya 
116 

Setuju 

13. Terdapat komitmen yang kuat dari setiap unit dalam
organisasi di lingkungan sekolah untuk berorientasi
pada pasar 

106 
Setuju 

14. Semua Guru sekolah mata pelajaran  apapun mampu
sebagai marketer 

111 
Setuju 

 Jumlah 1555  
 Rata-rata Skor 111  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
   

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, skor total nilai kumulatif variabel budaya 

organisasi mencapai 550. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 14 x 30 = 

2100, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 14 x 30 = 420. Klasifikasi skor 

jawaban responden variabel budaya organisasi dapat digambarkan dalam tahapan 

bobot skor dengan rentang skor 336 sebagai berikut : 
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Sangat Tidak 
Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju 

 
Sangat Setuju 

     
     
420 756 1092 1428       1764 2100 

                          1555    
     
Berdasarkan Tabel 4.19 dan bobot skor variabel Budaya Organisasi di 

atas, ternyata budaya organisasi SMK Taruna Karya Karawang sudah tergolong 

baik, dalam arti budaya organisasi SMK Taruna Karya Karawang masih perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki kedepannya, karena budaya organisasi salah satu 

faktor yang berpengaruh pada kinerja guru. 

 

4.4. Profesionalitas pada SMK Taruna Karya Karawang 
 
Profesionalitas adalah kemampuan untuk bertindak secara profesional. 

Profesionalitas didefinisikan sebagai penguasaan terhadap ilmu pengetahuan 

tertentu atau kemampuan manajemen dan strategi penerapannya. Maister 

(Maister, 1997) mengemukakan bahwa profesionalitas bukan sekadar 

pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap. 

Pengembangan profesionalitas lebih dari seorang teknisi dan bukan hanya 

memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang 

dipersyaratkan. Dalam jurnal Educational Leadership (1993), dikutip oleh 

Supriyadi (Supriadi, 1998) dijelaskan bahwa di Amerika  untuk menjadi 

profesional seorang guru dituntut untuk memiliki lima hal: (1) Guru mempunyai 

komitmen pada siswa dan proses belajarnya, (2) Guru menguasai secara 

mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarnya 

kepada siswa, (3) Guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui 
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berbagai cara evaluasi, (4) Guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang 

dilakukannya dan belajar dari pengalamannya, (5) Guru seyogyanya merupakan 

bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya.  

Profesionalisme berasal dari kata bahasa Inggris professionalism yang 

secara leksikal berarti keprofesionalan atau bersifat profesional. Orang yang 

memiliki profesionalitas berarti memilki sikap-sikap yang berbeda dengan orang 

yang tidak profesional, meskipun mereka mengerjakan pekerjaan yang sama atau 

bekerja pada satu ruang kerja. Sering ditemukan, orang yang berlatar belakang 

pendidikan yang sama dan bekerja pada tempat yang sama menampilkan kinerja 

profesional yang berbeda, serta berbeda pula pengakuan masyarakat kepada 

mereka. Sifat profesional berbeda dengan sifat tidak profesional. Sifat dimaksud 

seperti apa yang didapat dan ditampilkan dalam perbuatan, bukan yang dikemas 

dalam kata-kata yang diklaim oleh pelaku secara individual. Untuk menunjukkan 

bahwa “saya adalah seorang profesional”, bukan dengan kata-kata melainkan 

dengan perbuatan. Profesionalisme dapat diartikan sebagai komitmen para 

anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakan dalam melakukan 

pekerjaan sesuai profesinya (Danim, 2008). 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel Profesionalitas yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, 

sedangkan skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut 

dipergunakan untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel Profesionalitas 
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dengan rentang skor 24. Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  

tersebut, dapat dilihat dalam tabel berikut ini; 

30 - 54  dengan kriteria Sangat tidak Setuju 

55 – 79 dengan kriteria Tidak Setuju 

80 – 104 dengan kriteria Ragu-Ragu 

105 – 129 dengan kriteria Setuju 

130 – 150 dengan kriteria Sangat Setuju 

Untuk lebih jelasnya mengenai aspek-aspek tesebut, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini; 

 

Tabel 4.19 Tanggapan responden mengenai Penyediaan waktu guru untuk 
membantu siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 24 80.0 96 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 

Tidak Setuju 0 0.0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 118 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
                      Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Penyediaan waktu guru untuk membantu siswa dengan skor 118, hal ini 

menunjukkan bahwa para guru menyediakan waktu untuk membantu siswa , ini 

terlihat bahwa 24 orang atau sebesar 80.0% dari seluruh jumlah responden 

memberikan jawaban setuju. 
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Tabel 4.20 Tanggapan responden mengenai Semangat guru dalam 
memberikan materi pada siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 
2018 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 17 56.7 51 

Tidak Setuju 
1 3.3 

2 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 102 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

   Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Semangat guru dalam memberikan materi pada siswa dengan skor 102, hal ini 

menunjukkan bahwa para memiliki kurang Semangat dalam memberikan materi 

pada siswa, ini terlihat bahwa 17 orang atau sebesar 56.7% dari seluruh jumlah 

responden memberikan jawaban ragu-ragu. 

 

Tabel 4.21 Tanggapan responden mengenai Pemahaman yang komprehensif 
guru terhadap materi, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 19 63.3 57 

Tidak Setuju 
0 0.0 

0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 102 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Pemahaman yang komprehensif guru terhadap materi dengan skor 102, hal ini 
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menunjukkan bahwa para guru cenderung kurang memiliki Pemahaman yang 

komprehensif guru terhadap materi, ini terlihat bahwa 19 orang atau sebesar 

63.6% dari seluruh jumlah reponden memberikan jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.22 Tanggapan responden mengenai Penguasaan materi pelajaran  
sebagai kewajiban guru, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 7 23.3 28 
Ragu-Ragu 20 66.7 60 

Tidak Setuju 
0 0.0 

0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 103 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot Penguasaan materi 

pelajaran  sebagai kewajiban guru dengan skor 103, hal ini menunjukkan bahwa 

Penguasaan materi pelajaran  sebagai kewajiban guru terlihat bahwa 20 orang atau 

sebesar 66.7% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban ragu-ragu. 

Tabel 4.23 Tanggapan responden mengenai Membimbing siswa untuk 
berhasil dalam belajar, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 26 86.7 104 
Ragu-Ragu 2 6.7 6 

Tidak Setuju 
0 0.0 

0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 110 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
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               Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Membimbing siswa untuk berhasil dalam belajar dengan skor 110, hal ini 

menunjukkan bahwa Membimbing siswa untuk berhasil dalam belajar, ini terlihat 

bahwa 26 orang atau sebesar 86.7% dari seluruh jumlah responden memberikan 

jawaban setuju. 

Tabel 4.24 Tanggapan responden mengenai Kepedulian guru dengan 
kualifikasi kelulusan siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 21 70.0 84 
Ragu-Ragu 5 16.7 15 

Tidak Setuju 
0 0.0 

0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 119 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai mampu 

menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat daripada santai dengan skor 119, hal 

ini menunjukkan bahwa mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat 

daripada santai, ini terlihat bahwa 21 orang atau sebesar 70.0% dari seluruh 

jumlah responden memberikan jawaban setuju. 
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Tabel 4.25 Tanggapan responden mengenai Kepedulian guru dengan 
kualifikasi kelulusan siswa,, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 
(n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 14 46.7 70 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 0 0.0 0 

Tidak Setuju 
0 0.0 

0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 134 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Kepedulian guru dengan kualifikasi kelulusan siswa dengan skor 134, hal ini 

menunjukkan bahwa para guru memiliki Kepedulian dengan kualifikasi kelulusan 

siswa, ini terlihat bahwa 16 orang atau sebesar 53.3% dari seluruh jumlah 

responden memberikan jawaban setuju. 

Tabel 4.26 Tanggapan responden mengenai Usaha guru untuk meningkatkan 
pengetahuan dan keterampilan dengan belajar, SMK Taruna 
Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 24 80.0 96 
Ragu-Ragu 4 13.3 12 

Tidak Setuju 0 0.0 0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 118 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

 
                      Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan belajar 

dengan skor 118, hal ini menunjukkan bahwa para guru memiliki Usaha untuk 



 82 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan belajar , ini terlihat bahwa 

24 orang atau sebesar 80.0% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban 

setuju. 

Tabel 4.27 Tanggapan responden mengenai Kepuasan guru dengan 
pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 17 56.7 51 

Tidak Setuju 
1 3.3 

2 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 102 
Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

   Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Kepuasan guru dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki dengan skor 

102, hal ini menunjukkan bahwa para guru cenderung tidak memiliki Kepuasan 

dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki, ini terlihat bahwa 17 orang 

atau sebesar 56.7% dari seluruh jumlah responden memberikan jawaban ragu-

ragu. 

Tabel 4.28 Tanggapan responden mengenai Meningkatkan efektivitas 
kinerja guru dengan bergabunggnya dalam organisasi, SMK 
Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
 

Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 
(FxSkala) 

Sangat Setuju 1 3.3 5 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 19 63.3 57 

Tidak Setuju 
0 0.0 

0 

Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 

Total Skor 30 100 102 
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Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 
 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Meningkatkan efektivitas kinerja guru dengan bergabunggnya dalam organisasi 

dengan skor 102, hal ini menunjukkan bahwa para guru cenderung tidak 

Meningkatkan efektivitas kinerja dengan bergabunggnya dalam organisasi, ini 

terlihat bahwa 19 orang atau sebesar 63.6% dari seluruh jumlah reponden 

memberikan jawaban ragu-ragu. 

 

Secara umum Profesionalitas Guru di lingkungan SMK Taruna Karya 

Karawang dapat dilihat pada tabel 4.29 di bawah. 

Tabel 4.29 Rangkuman Variabel profesionalitas guru pada  SMK 
Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

No. Indikator Skor Kriteria 
1. Penyediaan waktu guru untuk membantu siswa 118 Setuju 

2. Semangat guru dalam memberikan materi pada
siswa 

102 Ragu-ragu 

3. Pemahaman yang komprehensif guru terhadap
materi 

102 Ragu-ragu 

4. 
Penguasaan materi pelajaran  sebagai kewajiban
guru 

103 Ragu-ragu 

5. Membimbing siswa untuk berhasil dalam belajar 110 Setuju 

6. Kepedulian guru dengan kualifikasi kelulusan
siswa 

119 Setuju 

7. Usaha guru untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan dengan belajar 

134 Sangat Setuju 

8. Kepuasan guru dengan pengetahuan dan
kemampuan yang dimiliki 

118 Setuju 

9. Meningkatkan efektivitas kinerja guru dengan
bergabunggnya dalam organisasi 

102 Ragu-ragu 

10 Bergabung dengan organisasi profesi guru
Sangat memberi manfaat 

102 Ragu-ragu 

 Jumlah 1110  

 
Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 
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Berdasarkan tabel 4.10 di atas, skor total nilai kumulatif variabel 

profesionalitas mencapai 788. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 10 x 30 = 

1500, dan  jumlah skor terendah adalah 1 x 10 x 30 = 300. Klasifikasi skor 

jawaban responden variabel profesionalitas dapat digambarkan dalam tahapan 

bobot skor dengan rentang skor 240 sebagai berikut : 

Sangat Tidak 
Setuju Tidak Setuju Ragu-Ragu Setuju 

 
Sangat Setuju 

     
     
300 540 780 1020       1260 1500 

                          1110    
     
Berdasarkan Tabel 4.29 dan bobot skor variabel profesionalitas di atas, 

ternyata profesionalitas di SMK Taruna Karya Karawang sudah tergolong baik, 

dalam arti Profesionalitas Guru SMK Taruna Karya Karawang masih perlu 

ditingkatkan dan diperbaiki kedepannya, karena Profesionalitas salah satu faktor 

yang berpengaruh pada kinerja guru. 

 

4.5. Kinerja Guru SMK Taruna Karya Karawang  
 

Kinerja adalah penampilan kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

disuguhkan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja pegawai dapat dilihat dari 

segi kecakapan, keterampilan, pengetahuan dan kesungguhan responden yang 

bersangkutan. Karena kelangsungan hidup suatu organisasi tergantung salah satu 

di antaranya kinerja pegawainya dala melaksanakan pekerjaan, karena pegawai 

merupakan unsur penting yang harus mendapat perhatian. Pencapaian tujuan 
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organisasi menjadi kurang efektif apabila kinerja pegawai tidak maksimal dan hal 

ini akan menimbulkan pemborosan bagi organisasi itu sendiri. Oleh sebab itu 

prestasi kerja atau kinerja pegawai harus benar-benar diperhatikan.  

Maka dibawah ini dapat terungkap tentang kinerja pegawai yang diukur 

melalui ketercapaian target, efisiensi waktu kerja untuk mengerjakan suatu 

pekerjaan, ketersediaan waktu untuk membantu teman sekerja, ketersediaan waktu 

untuk berinovasi dalam pekerjaan, ketelitian pekerjaan, kerapihan hasil pekerjaan, 

ketepatan prosedur penyelesaian pekerjaan, frekuensi pemeliharaan peralatan 

kerja, kedisiplinan dalam melakukan pekerjaan, bersedia bekerja berdasarkan 

peraturan, bersedia di hukum jika melakukan kesalahan dalam pekerjaan, 

mengetahui standar pekerjaan, mengetahui cara mengukur kinerja dan berani 

menghadapi kebenaran 

Perlu dikemukakan pula bahwa bahwa skor tertinggi dan terendah dari 

indikator-indikator  variabel kinerja yaitu skor tertinggi 5 x 30 = 150, sedangkan 

skor terendah 1 x 30 = 30 untuk setiap indikator, skor tersebut dipergunakan 

untuk mencari bobot setiap indikator dari variabel kinerja dengan rentang skor 24. 

Untuk lebih jelasnya mengenai indicator-indikator  tersebut, dapat dilihat dalam 

tabel berikut ini; 

30 - 54  dengan kriteria Sangat tidak Setuju 

55 – 79 dengan kriteria Tidak Setuju 

80 – 104 dengan kriteria Ragu-Ragu 

105 – 129 dengan kriteria Setuju 

130 – 150 dengan kriteria Sangat Setuju 



 86 

Tabel 4.30 Tanggapan responden mengenai Metode yang bapa/ibu ajarkan 
kepada siswa telah memuaskan siswany, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 15 50.0 45 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Metode 

yang bapa/ibu ajarkan kepada siswa telah memuaskan siswany, dengan skor 107, 

hal ini berarti para guru menggunakan Metode diajarkan kepada siswa belum 

memuaskan siswanya. Hal ini terlihat dari 15 responden atau 50% menjawab 

ragu-ragu 

 

Tabel 4.31 Tanggapan responden mengenai Bapak/ibu mengetahui bahwa 
materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh 
siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 5 16.7 25 
Setuju 12 40.0 48 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 2 6.7 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai 

Bapak/ibu mengetahui bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dan 

dimengerti oleh siswa, dengan skor 112, hal ini berarti para guru mengetahui 
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bahwa materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh siswa. Halini 

terlihat dari 12 responden atau 40% menjawab setuju 

Tabel 4.32 Tanggapan responden mengenai Materi yang bapak/ ibu ajarkan 
dapat diminati oleh siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 
2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 0 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai efisiensi 

Materi yang bapak/ ibu ajarkan dapat diminati oleh siswa, dengan skor 112, hal 

ini berarti Materi yang mereka ajarkan dapat diminati oleh siswa. Halini terlihat 

dari 16 responden atau 53% menjawab setuju. 

Tabel 4.33 Tanggapan responden mengenai Dalam mengajar bapak/ ibu 
menguasai materi yang akan diajarkan serta dapat diserap oleh 
siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 2 6.7 10 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 14 46.7 42 
Tidak Setuju 3 10.0 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 102 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengajar bapak/ ibu menguasai materi yang akan diajarkan serta dapat diserap 

oleh siswa, dengan skor 102, hal ini berarti Dalam mengajar guru belum 
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menguasai materi yang akan diajarkan serta dapat diserap oleh siswa. Hal ini 

terlihat dari 14 responden atau 46.7% menjawab ragu-ragu. 

Tabel 4.34 Tanggapan responden mengenai Dalam mengajar bapak/ ibu 
menguasai metode yang akan diajarkan serta dapat diserap oleh 
siswa, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 16 53.3 48 
Tidak Setuju 1 2.0 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 105 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengajar bapak/ ibu menguasai metode yang akan diajarkan serta dapat diserap 

oleh siswa, dengan skor 105, hal ini berarti Dalam mengajar guru belum 

menguasai metode yang akan diajarkan serta dapat diserap oleh siswa. Hal ini 

terlihat dari 16 responden atau 53.3% menjawab ragu-ragu. 

Tabel 4.35 Tanggapan responden  mengenai Dalam mengajar bapak/ ibu 
dapat mengendalikan siswa dalam kelas, SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 6 20.0 30 
Setuju 11 36.7 44 
Ragu-Ragu 13 43.3 39 
Tidak Setuju 0 0.0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 113 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengajar bapak/ ibu dapat mengendalikan siswa dalam kelas, dengan skor 113, 
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hal ini berarti Dalam mengajar bapak/ ibu dapat mengendalikan siswa dalam 

kelas. Hal ini terlihat dari 13 responden atau 43.3% menjawab ragu-ragu. 

Tabel 4.36 Tanggapan responden mengenai Dalam mengajar bapak/ ibu 
selalu membuat bahan ajar sebagai kewajiban bagi guru, SMK 
Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 4 13.3 20 
Setuju 10 33.3 40 
Ragu-Ragu 15 50.0 45 
Tidak Setuju 1 3.3 2 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 107 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

     
Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengajar bapak/ ibu selalu membuat bahan ajar sebagai kewajiban bagi guru, 

dengan skor 107, hal ini berarti Dalam mengajar bapak/ ibu selalu membuat bahan 

ajar sebagai kewajiban bagi guru. Hal ini terlihat dari 15 responden atau 50% guru 

menjawab ragu-ragu. 

Tabel 4.37 Tanggapan responden mengenai Dalam mengajar bapak/ ibu 
mengetahui siswa memahami materi pelajaran yang bapak/ibu 
ajarkan, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 5 16.7 25 
Setuju 12 40.0 48 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 2 6.7 6 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Dalam 

mengajar bapak/ ibu mengetahui siswa memahami materi pelajaran yang 
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bapak/ibu ajarkan, dengan skor 112, hal ini berarti Dalam mengajar bapak/ ibu 

mengetahui siswa memahami materi pelajaran yang bapak/ibu ajarkan. Hal ini 

terlihat dari 12 responden atau 40% menjawab setuju. 

Tabel 4.38 Tanggapan responden mengenai Bahan ajar yang bapak/ ibu 
sampaiakan kepada siswa selau dimodfikasi agar siswa 
mengerti, SMK Taruna Karya Karawang, 2018 (n=30) 

Tanggapan 
Frekuensi 
(Orang) 

Persentase 
(%) 

Skor 

Sangat Setuju 3 10.0 15 
Setuju 16 53.3 64 
Ragu-Ragu 11 36.7 33 
Tidak Setuju 0 0 0 
Sangat Tidak Setuju 0 0.0 0 
Total Skor 30 100 112 

Sumber : Hasil Pengolahan data kuesioner 

Berdasarkan tabel  di atas dapat diketahui bahwa bobot mengenai Bahan 

ajar yang bapak/ ibu sampaiakan kepada siswa selau dimodfikasi agar siswa 

mengerti, dengan skor 112, hal ini berarti Bahan ajar yang bapak/ ibu sampaiakan 

kepada siswa selau dimodfikasi agar siswa mengerti. Hal ini terlihat dari 16 

responden atau 53.35% enjawab setuju. 

Tabel 4.39 Rangkuman variabel kinerja guru SMK Taruna Karya 
Karawang, 2018 (n=30) 

No. Indikator Skor Ket. 
1. Metode yang bapa/ibu ajarkan kepada siswa telah 

memuaskan siswanya 117 Setuju 

2. Bapak / ibu mengetahui bahwa materi yang disampaikan 
dapat dipahamahi dan dimengerti oleh siswa 112 Setuju 

3. Materi yang bapak/ ibu ajarkan dapat diminati oleh siswa 112 Setuju 

4. Dalam mengajar bapak/ ibu menguasai materi yang akan 
diajarkan serta dapat diserap oleh siswa  102 Setuju 

5. Dalam mengajar bapak/ ibu menguasai metode yang akan 
diajarkan serta dapat diserap oleh siswa  105 Setuju 

6. Dalam mengajar bapak/ ibu dapat mengendalikan siswa 
dalam kelas  113 Setuju 

7. Dalam mengajar bapak/ ibu selalu membuat bahan ajar 
sebagai kewajiban bagi guru  117 Setuju 
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8. Dalam mengajar bapak/ ibu mengetahui siswa memahami
materi pelajaran yang bapak/ibu ajarkan 112 Setuju 

9. Bahan ajar yang bapak/ ibu sampaiakan kepada siswa selau 
dimodfikasi agar siswa mengerti 112 Setuju 

 Jumlah 1002  
 Rata-rata Skor 111.3  

Sumber : Rekap dari Hasil Pengolahan SPSS 12.0 
 

Berdasarkan tabel 4.39 di atas, skor total nilai kumulatif variabel kinerja 

mencapai 1002. Dengan jumlah skor tertinggi adalah 5 x 9 x 30 = 1350, dan  

jumlah skor terendah adalah 1 x 9 x 30 = 270. Klasifikasi skor jawaban responden 

variabel kinerja dapat digambarkan dalam tahapan bobot skor dengan rentang skor 

216 sebagai berikut : 

Sangat Tidak 
Setuju Tidak Setuju Ragu-ragu Setuju 

 
Sangat Setuju 

     
     
270 486 702 918       1134 1350 

                          1002   
     
Berdasarkan Tabel 4.33 di atas, ternyata guru di SMK Taruna Karya 

Karawang memiliki kinerja yang tinggi bahkan beberapa pegawai memiliki 

kinerja yang sangat tinggi, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh 

pimpinan mengenai kurang berinovasi dalam pekerjaan, monoton kreativitas, 

inovasi tidak nampak, dan kurang memiliki inovasi dalam menciptakan 

keunggulan kompetitif dan komparatif dalam menyelesiakan tugas dan kurangnya 

kerjasama dengan sesama rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan serta 

frekuensi pemeliharaan peralatan kerja yang dilaksanakan saat ini sangat kurang, 

sesuai pendapat Mangkunegara (2005: 67) mengemukakan bahwa yang disebut 

dengan kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 
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seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab 

yang diberikan kepadanya. 

 

 

4.6.  Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalits terhadap kinerja guru 
SMK Taruna Karya Karawang 

 
Untuk mengungkap pengaruh sebuah variabel atau seperangkat variabel 

terhadap varibel lain , dapat digunakan Analisis Jalur ( Path Analysis). Pada 

analisis jalur ini besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya, baik 

langsung maupun tidak langsung dapat diketahui.  Sebelum mengambil keputusan 

mengenai besarnya pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya tersebut, 

terlebih dahulu dilakukan pengujian hipotesis, baik pengujian secara keseluruhan 

ataupun secara individual. 

Untuk mengetahui apakah varibel bebas yaitu Pengaruh Budaya 

Organisasi dan profesionalitas terhadap kinerja Guru SMK Taruna Karya 

Karawang, dilakukan dengan menggunakan analisis jalur (path analysis) dan 

software yang digunakan adalah SPSS release 12. Adapun langkah yang 

dilakukan adalah menghitung korelasi antar variabel, sehingga diperoleh seperti 

tabel 4.34 di bawah ini. 
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Tabel 4.34 Matriks Korelasi Antar Variabel 

Correlations 
 KINERJA BUDAYA 

ORGANISASI 
PROFESIONAL

ITAS 

Pearson Correlation 
KINERJA 1.000 .695 .306 
BUDAYA ORGANISASI .695 1.000 .311 
PROFESIONALITAS .306 .311 1.000 

Sig. (1-tailed) 
KINERJA . .000 .005 
BUDAYA ORGANISASI .000 . .005 
PROFESIONALITAS .005 .005 . 

N 
KINERJA 30 30 30 
BUDAYA ORGANISASI 30 30 30 
PROFESIONALITAS 30 30 30 

 
Sumber : hasil output SPSS 
 
Selanjutnya berdasarkan kepada hasil perhitungan matriks korelasi dapat 

dihitung koefisien jalur, pengaruh secara keseluruhan dari X1 sampai X2 serta 

koefisien jalur variabel lainnya di luar variabel X1 sampai X2 seperti tabel 4.35 di 

bawah ini. 

Tabel 4.35 Besarnya Koefisien Jalur 

Koefisien jalur X1 terhadap X2 px1x2 0.311 

Koefisien jalur X1 terhadap Y pyx1 0.695 

Koefisien jalur X2 terhadap Y pyx2 0.306 

     Sumber : hasil output SPSS 

Hasil perhitungan untuk koefisien detreminasi multiple (R2 Y.X1, X2,). 

Koefisien korelasi (R Y.X1, X2), koefisien determinasi variabel lain terhadap Y (P2 Y 

Є), dan koefisien jalur variabel lain terhadap Y (P Y Є), secara rincin ditunjukan 

oleh tabel 4.36 berikut ini : 

 



 94 

Tabel 4.36 Koefisien Determinasi Multiple, dan Koefisien Jalur Variabel 
Lain 

 

Determinasi Multiple (R2) R2 Y.X1, X2,  0.715 

Koefisien Korelasi Multiple R Y.X1, X2, 0.795 

Determinasi Var. Lain terhadap Y P2 Y Є 0.285 

Sumber : hasil output SPSS 

artinya bahwa pengaruh variabel X1, dan X2 secara bersama-sama terhadap 

variabel Y sebesar 0.715 atau 71.5% variabel X1, dan X2 secara bersama-sama 

mempengaruhi Y, dan sisanya 0.285 atau 28.5% dipengaruhi variabel lain yang 

tidak masuk dalam penelitian 

Didasarkan pada kerangka teori bahwa ada pengaruh antara Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Profesionalitas terhadap kinerja guru SMK Taruna Karya 

Karawang selanjutnya akan  menguji hipotesis secara keseluruhan tersebut dengan 

bentuk seperti tabel 4.37 sebagai berikut  : 

Tabel 4.37 Hasil Pengujian Simultan X1 dan X2 terhadap Y 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 2274.322 2 1137.161 44.194 .000b 
Residual 566.547 27 20.983   
Total 2840.869 29    

 
a. Dependent Variable: KINERJA 
b. Predictors: (Constant), PROFESIONALITAS, BUDAYA ORGANISASI 
 

Sumber : Output SPSS 12.0 

Dari tabel 4.37 di atas, terlihat bahwa nilai Fhitung sebesar 44.194 dengan 

sig. Level sebesar 0.00 lebih kecil dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan hasil 
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pengujian simultan terbukti atau signifikan, sehingga dapat diteruskan pada 

analisis lebih lanjut dengan pengujian secara parsial. 

Sedangkan hasil hubungan kausal atau pengaruh  secara langsung X1 dan 

X2 terhadap Y, dapat dilihat pada tabel 4.38 di bawah ini.  

Tabel 4.38  Pengaruh Variabel X1 dan X2 ke Y dan Pengaruh Diluar 
Variabel X1 dan X2 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Keterangan Pengaruh % 

 Pengaruh X1, X2  ke Y 0.715 71.5 

 Pengaruh Diluar X1, X2 0.285 28.5 

Jumlah  100 

Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa Budaya Organisasi dan 

Profesionalitas berpengaruh terhadap kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang 

yakni sebesar 71.5%, sedangkan sisanya sebesar 28.5% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis yaitu iklim kerja, komitmen, budaya 

kerja, lingkungan kerja. Namun apabila dilihat secara parsial Budaya Organisasi 

dominan mempengaruhi kinerja daripada profesionalitas, dari  hasil pengujian 

hipotesis tersebut dapat digambarkan diagram hubungan kausal variabel X1, X2 

terhadap Y sebagai berikut :  
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Sebagaimana pada  gambar 4.1 di atas,  terlihat bahwa budaya organisasi 

dominan mempengaruhi kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0.688 dengan thitung 

sebesar 6.817 dengan nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, daripada 

profesionalitas sebesar 0.322 dengan thitung sebesar 2.241 dengan nilai ttabel pada 

taraf signifikansi α(0,05) =1.67, serta kedua variabel tersebut terbukti 

mempengaruhi kinerja pegawai, sebagaimana terlihat pada Tabel 4.39 di bawah 

ini. 

Tabel 4.39 Pengujian Koefisien Jalur secara Parsial 
 

Simbol 
Koefisien Jalur 

thitung ttabel Kesimpulan 

 
PYX1 

 
0.688 

 
6.817 

 
1.67 

Ho tolak 
Terdapat pengaruh budaya organisasi 
terhadap kinerja guru 
 

 
PYX2 

 
0.322 

 
2.241 

 
1.67 

Ho tolak 
Terdapat pengaruh profesionalitas 
terhadap kinerja guru 
 

  Sumber : hasil perhitungan 

rX1X2=0.311 

R2
YX1YX2= 0.715 

X1 

X2 

PYX1=0.688 
t YX1=6.817 

Y 

PYX2=0.322 
t YX2=2.241 

Gambar 4.1 Diagram Kausal antara Budaya Organisasi (X1) dan 
Profesionalitas (X2) terhadap Kinerja (Y) 

 =0.285 
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Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

budaya organisasi terhadap kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang baik 

secara langsung maupun tidak langsung dapat dilihat pada tabel  4.40 dibawah ini 

: 

Tabel 4.40 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Dari Budaya 
Organisasi Terhadap Kinerja Guru 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 

X1 Pengaruh langsung ke Y 0.4733 47.33 

 Pengaruh tidak langsung melalui X2 ke Y 0.0689 6.89 

Jumlah   0.5442 54.42 
Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi Budaya Organisasi 

terhadap kinerja guru secara langsung sebesar 47.33% dengan koefisien thitung 

sebesar 6.817, sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, 

karena nilai thitung > ttabel, serta tidak langsung melalui variabel profesionlitas 

sebesar 6.89%. Sedangkan kontribusi budaya organisasi terhadap kinerja guru 

secara keseluruhan mencapai 54.22%, dapat disimpulkan bahwa budaya 

organisasi signifikan berpengaruh langsung terhadap kinerja, bukti empiris ini 

memberikan indikasi bahwa dalam upaya  meningkatkan kinerja guru, perlu 

adanya perbaikan faktor paradigma budaya organisasi, karena faktor budaya 

organisasi terkait erat dengan peningkatan kinerja. Koefisien jalur menunjukkan 

nilai positif dan signifikan, artinya dimana semakin baik budaya organisasi yang 

dilakukan, maka kinerja guru akan meningkat. 
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Demikian juga, hasil perhitungan di atas, maka dapat terungkap bahwa 

pengaruh profesionalitas terhadap kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang 

baik secara langsung maupun tidak langsung dapat terlihat pada tabel 4.41 di 

bawah ini : 

Tabel 4.41 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung dari profesionalitas 
Terhadap Kinerja pegawai 

 

Interpretasi Analisis Jalur 

Ket   Pengaruh % 

X2 Pengaruh langsung ke Y 0.1037 10.37 

  Pengaruh tidak langsung melalui X1 ke Y 0.0689 6.89 

Jumlah   0.1726 17.26 
Sumber : Hasil Pengolahan Statistik Program SPSS 

Dari tabel di atas dapat terlihat  bahwa kontribusi profesionalitas terhadap 

kinerja secara langsung sebesar 10.37% dengan koefisien thitung sebesar 2.241, 

sedangkan untuk nilai ttabel pada taraf signifikansi α(0,05) =1.67, karena nilai thitung 

> ttabel, serta tidak langsung melalui variabel budaya organisasi sebesar 6.89%. 

Sedangkan kontribusi profesionalitas terhadap kinerja guru secara keseluruhan 

mencapai 17.26%, dapat disimpulkan bahwa profesionalitas signifikan 

berpengaruh langsung terhadap kinerja guru, bukti empiris ini memberikan 

indikasi bahwa dalam upaya  meningkatkan kinerja guru, perlu adanya perbaikan 

faktor profesionalitas, karena faktor profesionalitas terkait erat dengan 

peningkatan kinerja guru. Koefisien jalur menunjukkan nilai positif dan 

signifikan, artinya dimana semakin baik profesionalitas yang terjadi akan 

mengakibatkan meningkatkanya kinerja guru.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Profesionalitas Terhadap Kinerja Guru SMK 

Taruna Karya Karawang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Budaya Organisasi SMK Taruna Karya Karawang sudah tergolong baik. Hal 

ini terlihat dari beberapa responden yang memilih jawaban setuju dan hasil 

akhir berada di garis kontinum setuju. Namun untuk budaya dalam melakukan 

pekerjaan dengan sedetail mungkin, pihak manajemen lebih mengutamakan 

hasil ekerja dan pihak manajemen selalu mempertimbangkan karyawan dalam 

pengambilan keputusan masih harus diperbaiki di masa yang akan datang. 

2. Profesionalitas Guru SMK Taruna Karya Karawang sudah baik. Hal ini 

terlihat dari jawaban responden yang mengarah pada pilihan jawaban setuju. 

Hal ini berarti bahwa guru yang ada SMK Taruna Karya Karawang, sudah 

mampu mengoptimalkan kemampuannya sehingga dapat secara profesional 

bertindak sebagai guru. 

3. Guru SMK Taruna Karya Karawang, memiliki kinerja yang tinggi bahkan 

beberapa guru memiliki kinerja yang tinggi, dari beberapa indikator yang ada, 

keseluruhan menunjukkan nilai yang baik dan tinggi. 

4. Budaya Organisasi dan Profesionalitas secara simultan berpengaruh terhadap 

kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang, serta pengaruhnya positif. Namun 
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secara parsial Budaya Organisasi dominan mempengaruhi kinerja guru 

daripada Profesionalitas. Dan secara parsial, pengaruh Budaya Organisasi dan 

Profesionalitas terhadap kinerja adalah sebagai berikut: 

a. Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja guru, sehingga apabila 

budaya organisasi yang terjadi sesuai, maka kinerja guru akan meningkat 

pula. 

b. Profesionalitas berpengaruh terhadap kinerja guru, sehingga apabila 

Profesionalitas yang dimiliki pegawai sesuai dengan kompetensinya, maka 

kinerja guru akan meningkat pula. 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan yang telah dilakukan, maka 

penulis ingin mengajukan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan bagi 

SMK Taruna Karya Karawang. untuk meningkatkan Budaya Organisasi dan 

Profesionalitas. Saran-saran tersebut antara lain 

1. Budaya Organisasi SMK Taruna Karya Karawang ebih tingkatkan 

kondusifitas dan kenyamanannya agar kinerja yang terjadi meningkat. 

2. Perbaikan Profesionalitas dapat dilakukan melalui peningkatan pemahaman 

sistem nilai yang berlaku serta tanggap dalam menanggapi semua informasi 

yang diterima, maka sebaiknya pihak SMK Taruna Karya Karawang 

meningkatkan profesionalitasi gurunya baik melalui pemberian beberapa 

penghargaan dan fasilitas memadai, sehingga untuk selanjutnya akan 

mendorong tercapainya kinerja guru yang tinggi. 
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3. Kinerja guru SMK Taruna Karya Karawang harus ditingkatkan terutama 

mengenai peningkatan kreativitas dan inovasi dalam menciptakan keunggulan 

kompetitif dan komparatif dalam menyelesiakan tugas, kerjasama dengan 

sesama rekan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan lebih ditingkatkan serta 

frekuensi pemeliharaan peralatan kerja secara berkala lebih ditingkatkan. 

4. Prioritas yang harus diperhatikan oleh SMK Taruna Karya Karawang dengan 

mengoptimalkan budaya organisasi yang nyaman dan aman bagi dengan 

setiap guru yang ada. 
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