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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis pengaruh pelatihan 

secara simultan dan parsial, pengalaman mengajar guru dan kompensasi pada 

profesionalisme guru Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta 

Timur. Penelitian ini memberikan bahan referensi yang baik untuk berbagai pihak 

sehingga dapat mengoptimalkan profesionalisme guru agar lebih berkembang dari 

sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan adalah korelasi kuantitatif, dengan 

sampel 80 guru. Sampel diambil dengan teknik sampling jenuh dengan analisis 

regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner 

yang diberikan kepada guru secara langsung, dengan pemikiran tes validitas dan 

reliabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan, pengalaman mengajar 

guru dan kompensasi secara simultan dan sebagian memengaruhi profesionalisme 

guru di Madrasah Aliyah Swasta, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Juga, 

tidak ada perbedaan pada profesionalisme di antara guru yang mengajar mata 

pelajaran normatif, adaptif dan produktif di Madrasah Aliyah Swasta, Kecamatan 

Duren Sawit, Jakarta Timur. 

 

Kata Kunci: Pelatihan, Pengalaman Mengajar Guru, Kompensasi,    

Profesionalisme Guru 

 

ABSTRACT 

This study aims to explore and analyze simultaneous and partial influence of 

training, teacher’s teaching experience and compensation on professionalism of 

teachers Madrasah Aliyah Swasta at Duren Sawit Sub-District, Jakarta Timur. This 

study to provide good reference material for various parties so as to optimize the 

teacher's professionalism to be more developed than before. The research method 

used was a quantitative correlation, with a sample of 80 teachers. Sample is taken 

by saturated sampling technique with multiple linear regressions analysis. 

Technique of collecting data is done throught questionnaires given to teachers 

directly, by thought the validity and reliability test. The results indicates that 
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training, teacher’s teaching experience and compensation simultaneously and 

partially influence professionalism of teachers at Madrasah Aliyah Swasta, Duren 

Sawit Sub-District, East Jakarta. Also, there are no differences on professionalism 

among teachers who teach normative, adaptive and productive subjects in 

Madrasah Aliyah Swasta, Duren Sawit Sub-Disstrict, East Jakarta. 

 

Keywords: Training, Teacher’s Teaching Experience, Compensation, 

Professionalism of Teachers 

 

PENDAHULUAN 

Demi menjadikan pendidikan yang berkualitas, setiap lembaga sekolah 

harus mampu menghasilkan lulusan-lulusan yang kompeten. Dan peran para guru 

menjadi sangat penting terhadap keberhasilan suatu sekolah. Sejauh apakah mereka 

dapat memberikan pengajaran yang terbaik bagi anak didiknya merupakan tolak 

ukur keberhasilan dalam proses pembelajaran, yang tercermin dalam hasil belajar 

anak didiknya tersebut. Tujuan dari Pendidikan Nasional diperlukan guru yang 

professional, kelak pendidikan dan pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Jabatan 

guru merupakan salah satu jabatan professional. 

Profesional merujuk pada suatu pekerjaan atau jabatan yang menuntut pada 

keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan terhadap profesi (Mudlofir, 2012). Guru 

adalah salah satu unsur manusia dalam proses pendidikan (Djihad, 2012). Guru 

menjadi komponen utama di sekolah, karena guru memegang tugas ganda yaitu 

sebagai pengajar dan pendidik. Sebagai pengajar, guru bertugas menuangkan 

sejumlah bahan pelajaran ke dalam otak anak didik, sedangkan sebagai pendidik, 

guru bertugas membimbing dan membina anak didik agar menjadi manusia yang 

cakap, aktif, kreatif dan mandiri. 

Berbagai upaya dilakukan untuk menetapkan guru sebagai pendidik yang 

professional. Upaya tersebut diantaranya peningkatan program pelaksanaan 

pembelajaran, sarana dan prasarana pembelajaran, dana, lingkungan masyarakat 

dan kepemimpinan kepala sekolah. Guru yang professional sangat bergantung pada 

keahlian dan tingkat pendidikan yang ditempuhnya, karena jabatan guru merupakan 

salah satu jabatan profesi. Profesional menunjuk pada suatu pekerjaan dan jabatan 

yang menuntut keahlian, tanggung jawab dan kesetiaan profesi. Suatu profesi 

secara teori tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang yang tidak dilatih atau 

dipersiapkan secara matang (Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Standar 

Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru., 2007). Tuntutan tersebut diartikan 

sebagai pelatihan-pelatihan yang harus diikuti setiap guru, misalnya pelatihan 

model pembelajaran, pelatihan pembuatan alat peraga, pelatihan pengembangan 

silabus, dan pelatihan pembuatan materi. Melalui berbagai pelatihan tersebut, 

berbagai informasi baru serta metode-metode mengajar baru dapat cepat diterima 

oleh guru, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan motivasi dari para guru 

untuk melakukan pekerjaannya. 

Selain pelatihan, pengalaman mengajar juga mutlak menjadi perhatian 

dalam meningkatkan proses pembelajaran dan peningkatan profesionalitas guru. 

Hal tersebut menentukan seberapa besar kualitas dan keberhasilan guru dalam 

mengajar. Semakin banyak pengalaman mengajar guru, maka semakin banyak pula 
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pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki. Kemudian hal terpenting lainnya adalah 

gaji atau upah guru yang diberikan dari pihak sekolah. Bila sekolah memberikan 

gaji yang seimbang dengan pekerjaan seorang guru, maka guru akan berupaya 

meningkatkan kualitas mengajarnya di sekolah tersebut. Guru mengharapkan 

apabila kualitas mengajar guru meningkat, maka gaji yang diberikan harus 

meningkat. 

Berbeda dengan guru di Madrasah Aliyah Swasta, khususnya di Kecamatan 

Duren Sawit, Jakarta Timur masih mendapatkan perhatian lebih dibandingkan 

madrasah negeri atau sekolah lainnya yang sudah lebih berkembang dan 

berkualitas. Permasalahan tersebut mengenai keadaan dan kondisi guru-guru yang 

masih membutuhkan perhatian akan beberapa hal, khususnya kompensasi guru 

Madrasah Swasta. Pelatihan yang diikuti pun masih belum terencana dengan baik 

dan terhambat karena manajemen pengelolaan yang kurang professional. Hal 

tersebut menjadi masalah penting dalam pembentukan guru yang professional. 

 

Tabel I.1 

Jenis Pelatihan Guru Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Duren Sawit, 

Jakarta Timur 

No Tahun Jenis Pelatihan 

1 2013 1. Pelatihan Teknis K-13 

2. Seminar Merubah Mindset Pembelajaran di Kelas 

2 2016 1. Pelatihan Multimedia Pendidikan 

3 2017 1. Workshop Penjaminan Mutu 

2. Pelatihan Pembelajaran Berbasis 4-C 

3. Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) 

4 2018 1. Pelatihan Digital Library 

2. Diklat Teknis Substantif Ujian Akhir Madrasah Berstandar 

Nasional (UAMBN) 

 

Berkaitan dengan pengalaman mengajar, (Shon, 2006) guru masih saja tidak 

perduli dengan kesiapan saat mengajar dikelas. Transfer ilmu hanya sekilas dan 

tidak bertanggung jawab. Kesalahan fatal pada guru adalah saat guru hanya sekedar 

memberikan penjelasan saat mengajar di kelas tanpa memperdulikan apakah murid-

murid paham dengan penjelasan tersebut atau tidak. Itulah yang mnyebabkan guru 

menjadi kurang professional. 

 

METODE 

Penelitian pada empat macam variabel ini menggunakan metode survey 

yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebar kepada subjek atau responden 

penelitian. Sumber data yang akan diteliti menggunakan data primer yang diperoleh 

dari data sampel yang digunakan untuk memperkirakan angka populasi. Margaret 

(2011) mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang diambil dari sumber 

pertama dilapangan. Kuesioner merupakan bentuk kumpulan pertanyaan atau 

pernyataan yang disusun secara sistematis dalam sebuah daftar, yang kemudian 
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akan diisi oleh responden. Peneliti menggunakan kuesioner atau angket tak 

langsung secara terbuka. Konstruksi angket diformulasikan sesuai dengan jawaban 

yang dianggap tepat oleh responden. 

Teknik pengambilan sampel pada responden menggunakan teknik sampel 

jenuh yaitu seluruh responden dijadikan sampel karena kurang dari 100 orang 

responden. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah guru-guru dari 

berbagai Madrasah Aliyah Swasta di Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur yaitu 

80 orang guru. Teknik analisis yang diambil adalah analisis regresi berganda yang 

digunakan untuk melihat pengaruh antara tiga variabel bebas, yaitu pelatihan, 

pengalaman mengajar guru dan kompensasi yang mempengaruhi profesionalisme 

guru dan diberikan simbol variabel X1, X2, X3 dan variabel Y. 

 
Gambar.1. Konstelasi Antar Variabel 

 

Baik itu variabel pelatihan, pengalaman mengajar guru, kompensasi atau 

profesionalisme guru secara keseluruhan menggunakan 25 butir pernyataan. 

Variabel pelatihan terdiri dari empat indikator, diantaranya: lama pelatihan, tingkat 

pelatihan, materi pelatihan dan hasil pelatihan (Wibowo, 2013). Variabel 

pengalaman mengajar guru terdiri dari 2 indikator, diantaranya: masa kerja dan 

tingkat pengetahuan (Sahari, 2016). Variabel kompensasi terdiri dari tiga indikator, 

diantaranya: gaji atau upah, insentif dan pemberian kesejahteraan. Terakhir, 

variabel profesionalisme guru terdiri dari empat indikator, diantaranya: 

kemampuan dalam proses pembelajaran, menguasai program pengajaran, 

menguasai bahan ajar dan kemampuan berkomunikasi (Firdaus, 2014). 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada uji validitas menunjukkan semua butir valid dengan cara melihat r 

hitung > r tabel yaitu 0,22, begitu juga dengan uji reliabilitas yang menunjukkan 

semua butir pernyataan dengan nilai Alpha Cronbach ≥ 0,05. Dengan demikian 

dapat diketahui keseluruhan butir instrument adalah valid dan reliabel. Selanjutnya 

uji normalitas, diketahui berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,473 untuk 

variabel Profesionalisme Guru, signifikansi sebesar 0,878 untuk variabel 

Pelatihan,signifikansi sebesar 0,918 untuk variabel Pengalaman Mengajar Guru, 

dan signifikansi sebesar 0,708 untuk variabel Kompensasi. Tingkat signifikansi 

keempat variabel tersebut > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data yang 
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digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Uji linearitas, dapat diketahui 

bahwa nilai signifikansi pada Deviation from Linearity untuk variabel Pelatihan 

(X1) dengan Profesionalisme Guru (Y) sebesar 0,573. Adapun nilai signifikansi 

pada Deviation from Linearity untuk variabel Pengalaman Mengajar Guru (X2) 

dengan Profesionalisme Guru (Y) sebesar 0,626. Sementara itu nilai signifikansi 

pada Deviation from Linearity untuk variabel Kompensasi (X3) dengan 

Profesionalisme Guru (Y) sebesar 0,856. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 

semua variabel yang berkaitan memiliki hubungan yang linear. which have 

meaning if both of the output is greater than 0,05 therefore the data is linear. Hasil 

rekapitulasi uji regresi berganda menggunakan SPSS 16 terdapat pada Tabel 3. 

  

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi 

No Keterangan 

Variabel 

Profesionalisme 

(Y) 

Pelatihan 

(X1) 

Pengalaman 

(X2) 

Kompensasi 

(X3) 

1 Koefisien 3,718 0,124 0,721 0,106 

2 SE 1,93 0,062 0,064 0,048 

3 t hitung - 2,006 11,209 2,222 

4 F hitung 554,584 

5 R2 0,956 

 

Berdasarkan tabel 3 diatas, hasil dari analisis regresi berganda dapat 

diketahui bahwa nilai koefisien sebesar 3,718 untuk variabel profesionalisme guru; 

0,124 untuk variabel pelatihan; 0,721 untuk variabel pengalaman mengajar guru; 

dan 0,106 untuk variabel kompensasi dengan nilai signifikan <0,05. Hal tersebut 

dapat dikatakan bahwa pelatihan, pengalaman mengajar guru dan kompensasi 

memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap profesionalisme guru. 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi berganda dapat nilai secara 

matematik diperoleh Ŷ = 3,718 + 0,124X1 + 0,721X2+ 0,106X3. Nilai koefisien X1 

sebesar 0,124 poin memiliki makna jika Pelatihan (X1) mengalami kenaikan sebesar 

1 poin maka Profesionalisme Guru (Y) akan meningkat pula sebesar 0,124 poin 

pada konstanta sebesar 3,718 dengan catatan bahwa nilai koefisien X2dan X3 tetap. 

Koefisien X1 bernilai positif berarti terdapat pengaruh positif antara Pelatihan 

dengan Profesionalisme Guru yang mengindikasikan bahwa semakin meningkat 

Pelatihan maka semakin meningkat pula Profesionalisme Guru. 

Skor nilai untuk f sebesar 554,584 lebih besar nilai nya daripada ftabel 2,72 

sehingga dapat dikatakan bahwa pelatihan, pengalaman mengajar guru dan 

kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap profesionalisme guru. Nilai R 

square (R2) memiliki nilai sebesar 0,956 yang mengatakan bahwa variabel 

Pelatihan, Pengalaman Mengajar Guru, dan Kompensasi mampu menjelaskan 

Profesionalisme Guru secarasimultan sebesar 95,6 persen sedangkan sisanya 4,4 

persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 
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KESIMPULAN 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif 

dan signifikan pelatihan, pengalaman mengajar guru, dan kompensasi terhadap 

profesionalisme guru. Semakin banyak dan bertambah tingkat pelatihan, 

pengalaman mengajar guru, dan kompensasi kompensasi maka profesionalisme 

guru akan semakin meningkat. Begitu pun sebaliknya, semakin sedikit dan 

berkurang pelatihan, pengalaman mengajar guru, dan kompensasimaka 

profesionalisme guru akansemakin menurun. 

Dari pengolahan data yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, hal yang 

perlu diperhatikan adalah profesionalisme guru dapat meningkat yaitu dengan cara 

mengintensifkan pelatihan kepada para guru secara menyeluruh, meningkatkan jam 

mengajar guru agar pengalaman mengajar guru lebih banyak, memberikan 

pemahaman edukasi pengajaran bersama para guru seperti transfer ilmu dan berbagi 

pengetahuan serta meningkatkan tarif kompensasi guru dengan memberikan 

angaran dana pendidikan yang telah disepakati oleh Gubernur Jakarta dengan 

Mentri Agama sehingga profesionalisme guru akan meningkat.  
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