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ABSTRAK
Profesionalisme  guru  merupakan  salah  satu  faktor  penentu  dalam  upaya

meningkatkan kualitas pendidikan. Menjadi guru yang profesional tidak akan terwujud
begitu  saja  tanpa  adanya  dukungan  untuk  pengembangan  profesionalisme tersebut.
Dukungan  tersebut  diantaranya  lingkungan  kerja  yang  kondusif,  supervisi  pengajaran
yang  kontinyu  serta  kelengkapan  sarana  prasarana  pendidikan  yang  memadai  untuk
menunjang kegiatan guru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai standar
profesi guru. 

Populasi dalam penelitian adalah seluruh guru di SMK Sumber Daya Bekasi yang
berjumlah 32 orang, karena jumlah populasi kecil maka keseluruhan populasi dijadikan
sampel sehingga penelitian ini adalah penelitian populasi atau sensus. Pengolahan data
menggunakan analisis statistik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja, supervisi pengajaran dan
kelengkapan  sarana  prasarana  berpengaruh  signifikan  secara  simultan  dan  parsial
terhadap profesionalisme guru  di  SMK Sumber Daya Bekasi pada taraf signifikan 5%.
Kemudian  dari  hasil  korelasi   parsial  diketahui  bahwa  variabel  kelengkapan  sarana
prasarana  mempunyai  pengaruh  yang  paling  dominan  terhadap  profesionalisme  guru,
dengan  nilai  0.569  lebih  besar  dari  kedua  variabel  bebas  lainnya.  Sedangkan   nilai
koefisien determinasinya (R2) sebesar 82,9

Keywords ; Lingkungan Kerja, Supervisi Pengajaran, Kelengkapan Sarana Prasarana dan
Profesionalisme Guru.

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Profesionalisme  adalah  suatu
konsep  yang  mengandung  arti
peningkatan  kemampuan,  keahlian,
disiplin, etos kerja, daya tahan dan daya
inteligensia, sehingga tugas-tugas suatu
profesi  dapat  dilaksanakan  dengan
optimal,  efektif  dan  produktif. Upaya
untuk mendukung terciptanya guru yang
profesional,  diantaranya  dengan
memperhatikan faktor lingkungan kerja,
supervisi  pengajaran  secara  kontinyu
dan  kelengkapan  sarana  prasarana
mengajar yang memadai. 

Lingkungan kerja adalah segala
sesuatu yang ada di sekitar para pekerja
dan dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan  tugas-tugas  yang
dibebankan. Dari sinilah dapat dikatakan
bahwa  lingkungan  kerja  dapat

berpengaruh  terhadap  pekerjaan  yang
dilakukan, sehingga setiap  sekolah yang
ada  harus  mengusahakan  agar  faktor-
faktor yang termasuk dalam lingkungan
kerja dapat diusahakan sedemikian rupa
sehingga nantinya mempunyai pengaruh
yang positif bagi organisasi  sekolah  itu
sendiri. 

Menjadikan guru sebagai tenaga
profesional maka  perlu  diadakan
pembinaan  secara  terus  menerus  dan
berkesinambungan,  karena  untuk
membuat  mereka  menjadi  profesional
tidak semata-mata  hanya  meningkatkan
kompetensinya  baik  melalui  pemberian
penataran,  pelatihan  maupun
memperoleh  kesempatan  untuk  belajar
lagi  namun  perlu  juga  memperhatikan
guru  dari  segi  yang  lain  diantaranya
pemberian bimbingan melalui  supervisi
pengajaran.  Sebagaimana  diketahui
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bahwa kegiatan pokok supervisi adalah
melakukan  pembinaan  kepada  personil
sekolah  umumnya  dan  guru  khususnya
agar kualitas pembelajaran meningkat.

Harus  diakui  tugas  guru
memang berat tetapi juga mulia, karena
guru memiliki  tiga  fungsi yaitu sebagai
pengajar,  pendidik dan  pelatih.  Oleh
karena  itu  diperlukan  sarana  prasarana
atau fasilitas pengajaran yang memadai
sehingga  memungkinkan  guru  dapat
melaksanakan  fungsi  dan  tugasnya
secara  profesional  sekaligus
pengembangan profesi  sesuai  dengan
bidang studi yang ditekuni. 

Profesionalisme  guru  muncul
karena adanya tantangan pekerjaan yang
sudah  berkembang  sedemikian  rupa
sehingga tanpa kemampuan profesional
yang  dapat  ditampilkan,  pekerjaan
tersebut  tidak  mungkin  dapat
dilaksanakan  dengan  optimal.  Menjadi
guru  yang  profesional  tidak  akan
terwujud  begitu  saja  tanpa  adanya
dukungan  untuk  pengembangan
profesionalisme  ini.  Dukungan tersebut
diantaranya  lingkungan  kerja  yang
kondusif,  supervisi  pengajaran  yang
kontinyu  serta  kelengkapan  sarana
prasarana  pendidikan  yang  memadai
untuk  menunjang  kegiatan  guru  dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab
sesuai standar profesi guru.

Perumusan Masalah
Perumusan masalah  yang akan diangkat
dalam penelitian ini adalah:
a. Apakah lingkungan kerja, supervisi

pengajaran dan kelengkapan sarana
prasarana  berpengaruh  signifikan
secara  parsial  dan  simultan
terhadap  profesionalisme  guru  di
SMK Sumber Daya Bekasi?

b. Variabel  apakah  yang  lebih
dominan  berpengaruh  terhadap
profesionalisme  guru  di  SMK
Sumber Daya Bekasi?.  

Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut :
a. Untuk mengetahui  apakah terdapat

pengaruh  yang  signifikan  secara

parsial  dan  simultan  antara
lingkungan  kerja,  supervisi
pengajaran dan kelengkapan sarana
prasarana terhadap profesionalisme
guru di SMK Sumber Daya Bekasi.

b. Untuk  mengetahui  variabel  yang
lebih  dominan  berpengaruh
terhadap  profesionalisme  guru  di
SMK Sumber Daya Bekasi.

TINJAUAN PUSTAKA
Profesionalisme Guru

Guru  profesional  menurut
pendapat  Usman  (2002)  adalah  orang
yang memiliki kemampuan dan keahlian
khusus dalam bidang keguruan sehingga
ia  mampu  melakukan  tugas  dan
fungsinya  sebagai  guru  dengan
kemampuan maksimal. Penyelenggaraan
pendidikan  dan  pengajaran,  mulai  dari
pendidikan  dasar  sampai  perguruan
tinggi  hanya  akan  efektif  jika  dikelola
oleh  tenaga  kependidikan  atau  guru
yang  kompeten  (profesional),  dan
melalui  guru  yang  benar-benar
profesional dalam mengelola pendidikan
dan  pengajaran  diharapkan  dapat
mengkontribusi  keluaran  pendidikan
yang berkualitas. 

Betapapun  bagusnya  sebuah
kurikulum,  hasilnya  sangat  bergantung
pada apa yang dilakukan guru di  dalam
maupun  di  luar  kelas.  Guru  yang
profesional  adalah  orang  yang  terdidik
dan terlatih dengan baik, serta memiliki
pengalaman  yang  kaya  di  bidangnya.
Lebih lanjut Usman (2002) menyatakan
mengenai karakteristik guru profesional
setidaknya  harus  memiliki  kemampuan
sebagai berikut :
a. Menguasai Landasan Kependidikan

1) Memahami  tujuan  pendidikan
nasional  untuk  mencapai
tujuan

2) Memahami  fungsi  sekolah
dalam masyarakat

3) Mengenal  prinsip-prinsip
psikologi  pendidikan  yang
dapat  dimanfaatkan  dalam
proses belajar mengajar.
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b. Menguasai Bahan Pengajaran
1) Mengusai  bahan  pengajaran

sesuai kurikulum pendidikan 
2) Mengusai  bahan  pengayaan

pembelajaran
c. Menyusun Program Pengajaran

1) Menetapkan  tujuan
pembelajaran

2) Memiliki dan mengembangkan
bahan pembelajaran 

3) Memiliki dan mengembangkan
media pengajaran yang sesuai

d. Melaksanakan Program Pengajaran
1) Menciptakan  iklim  belajar

mengajar yang tepat
2) Mengatur ruangan belajar
3) Mengelola  interaksi  belajar

mengajar
e. Menilai Hasil Belajar Mengajar 

1) Menilai  prestasi  siswa untuk
kepentingan pengajaran

2) Menilai  proses  belajar
mengajar  yang  telah
dilaksanakan

Profesionalisme  dalam
pendidikan  merupakan  kondisi,  arah,
nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian
dan  kewenangan  dalam  bidang
pendidikan  dan  pengajaran.  Guru  yang
profesional  adalah  guru  yang  memiliki
kompetensi  yang  dipersyaratkan  untuk
melakukan  tugas  pendidikan  dan
pengajaran.  Sebagai  seorang
profesional,  guru harus  mampu
menunjukkan  sikap  dan  perilaku  serta
naluri  inovasi  dan  kreativitas  disertai
dengan prinsip menjunjung tinggi etika
budaya  dan  moral  berdasarkan  agama,
termasuk  kejujuran  serta  keterbukaan
yang  menyangkut  kepentingan  publik
(guru, murid, masyarakat). 

Lingkungan Kerja
 Pada dasarnya lingkungan kerja

merupakan  segala  sesuatu  yang  ada
disekitar  karyawan dan  dapat
mempengaruhi  mereka  dalam
menjalankan  tugasnya. Pengertian
lingkungan  kerja menurut  Nitisemito
(2001) adalah  segala  sesuatu  yang  ada
disekitar  para  pekerja  yang  dapat
mempengaruhi  dirinya  dalam
menjalankan  tugas-tugas  yang

diembankan. Kondisi  lingkungan  kerja
mempunyai  peranan  penting  terhadap
baik  buruknya  kualitas  hasil  kinerja
karyawan. 

Sedarmayanti  (2001) me-
nyatakan bahwa secara garis besar, jenis
lingkungan  kerja  terbagi  menjadi  dua
yaitu, lingkungan  kerja  fisik  dan
lingkungan kerja non fisik. 
a. Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan  kerja  fisik  adalah
semua  keadaan  berbentuk  fisik
yang  terdapat  di  sekitar  tempat
kerja  yang  dapat  mempengaruhi
karyawan  baik  secara  langsung
maupun secara tidak langsung 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah
semua  keadaan  yang  terjadi  yang
berkaitan  dengan  hubungan  kerja,
baik  hubungan  dengan  atasan
maupun  hubungan  sesama  rekan
kerja,  ataupun  hubungan  dengan
bawahan. Lingkungan non fisik ini
juga  merupakan  kelompok
lingkungan  kerja  yang  tidak  bisa
diabaikan. 

Sebagai  manusia  setiap
karyawan senantiasa selalu berubah baik
lingkungan  fisik  maupun  non  fisik
(psikis)  harus  mampu  untuk  menerima
segala  perubahan  yang  terjadi  dan
diharapkan  mampu  pula  untuk  dapat
menyesuaikan  diri  dengan  perubahan
tersebut. Lingkungan kerja yang nyaman
dan aman akan berpengaruh pada semua
pihak baik pekerja, pimpinan, dan hasil
pekerjaannya. Oleh sebab itu diharapkan
pimpinan  perusahaan  dapat  merancang
fasilitas tempat kerja yang nyaman dan
aman terhadap para pekerjanya sehingga
produktivitas  dapat  meningkat  dan
kelelahan  kerja  dapat  dicegah  sedini
mungkin. 

Supervisi Pengajaran
Konsep  supervisi  tidak  bisa

disamakan  dengan  inspeksi,  inspeksi
lebih  menekankan  kepada  kekuasaan
dan  bersifat  otoriter,  sedangkan
supervisi  lebih  menekankan  kepada
persahabatan  yang  dilandasi  oleh
pemberian  pelayanan  dan  kerjasama
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yang  lebih  baik  diantara  guru-guru,
karena bersifat demokratis.

Menurut  Purwanto  (2009)
supervisi  pendidikan  adalah  segala
bantuan  dari  pemimpin  sekolah  yang
tertuju  kepada  perkembangan
kepemimpinan  guru-guru  dan  personil
sekolah  lainnya  didalam  mencapai
tujuan-tujuan  pendidikan,  berupa
dorongan,  bimbingan,  dan  kesempatan
bagi  pertumbuhan  keahlian  dan
kecakapan guru-guru seperti  bimbingan
dalam  usaha  dan  pelaksanaan
pembaharuan-pembaharuan  dalam
pendidikan  dan  pengajaran,  pemilihan
alat-alat  pelajaran,  dan  metode-metode
mengajar yang lebih baik. 

Sedangkan  tujuan  supervisi
sebagaimana  dikemukakan  oleh
Sahertian  (2000)  adalah  memberikan
layanan  dan  bantuan  untuk
meningkatkan kualitas mengajar guru di
kelas  yang  pada  gilirannya  untuk
meningkatkan  kualitas  belajar  siswa.
Bukan  saja  memperbaiki  kemampuan
mengajar  tetapi  juga  mengembangkan
potensi  kualitas  guru.  Tujuan  tersebut
diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan  efektivitas  dan
efisiensi belajar-mengajar,

b. Mengendalikan
penyelenggaraan  bidang  teknis
edukatif  di  sekolah  sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dan
kebijakan yang telah ditetapkan,

c. Menjamin agar kegiatan sekolah
berlangsung  sesuai  dengan
ketentuan  yang  berlaku
sehingga  segala  sesuatunya
berjalan  lancar  dan  diperoleh
hasil yang optimal,

d. Menilai  keberhasilan  sekolah
dalam pelaksanaan tugasnya, 

e. Memberikan  bimbingan
langsung  untuk  memperbaiki
kesalahan,  kekurangan  dan
kekilafan  serta  membantu
memecahkan  masalah  yang
dihadapi sekolah sehingga dapat
dicegah  kesalahan  dan
penyimpangan yang lebih jauh.

Kelengkapan Sarana Prasarana
Secara  umum  sarana  dan

prasarana  adalah  alat  penunjang
keberhasilan  suatu  proses  upaya  yang
dilakukan  di  dalam  pelayanan  publik,
karena  apabila  kedua  hal  ini  tidak
tersedia  maka  semua  kegiatan  yang
dilakukan  tidak  akan  dapat  mencapai
hasil  yang  diharapkan  sesuai  dengan
rencana.  Menurut  kamus  Besar  Bahasa
Indonesia, sarana adalah segala sesuatu
yang  dipakai  sebagai  alat  dalam
mencapai makna dan tujuan. Sedangkan
prasarana  adalah  segala  sesuatu  yang
merupakan  penunjang  utama
terselenggaranya suatu proses.

Moenir  (2002)  mengemukakan
bahwa  sarana  dan  prasarana  adalah
segala  jenis  peralatan,  perlengkapan
kerja  dan  fasilitas  yang  berfungsi
sebagai  alat  utama/pembantu  dalam
pelaksanaan pekerjaan,  dan juga dalam
rangka  kepentingan  yang  sedang
berhubungan  dengan  organisasi  kerja.
Pengertian  yang  dikemukakan  oleh
Moenir,  jelas  memberi  arah  bahwa
sarana dan prasarana adalah merupakan
seperangkat alat yang digunakan dalam
suatu proses kegiatan baik alat tersebut
adalah  merupakan  peralatan  pembantu
maupun peralatan utama, yang keduanya
berfungsi  untuk  mewujudkan  tujuan
yang hendak dicapai.

Lebih  lanjut  menurut  Moenir
(2002) menyatakan sarana dan prasarana
apabila  ditinjau  dari  segi  kegunaannya
dibagi menjadi beberapa kriteria, yakni :

a. Peralatan kerja, yaitu semua jenis
benda  yang  berfungsi  langsung
sebagai  alat  produksi  untuk
menghasilkan  barang  atau
berfungsi  memproses  suatu
barang yang berlainan fungsi dan
gunanya. 

b. Perlengkapan  kerja,  yaitu  semua
jenis  benda  yang  berfungsi
sebagai  alat  pembantu  tidak
langsung  dalam  produksi,
mempercepat proses, membangkit
dan  menambah  kenyamanan
dalam pekerjaan.

c. Perlengkapan bantu atau fasilitas,
yaitu  semua  jenis  benda  yang
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berfungsi  membantu  kelancaran
gerak  dalam pekerjaan,  misalnya
mesin  ketik,  mesin  pendingin
ruangan,  mesin  absensi,  dan
mesin pembangkit tenaga.

Kerangka Konseptual
Guru  yang  memiliki

profesionalisme  tinggi  akan  tercermin
dalam sikap mental  serta komitmennya
terhadap  perwujudan  dan  peningkatan
kualitas  profesional  melalui  berbagai
cara dan strategi. Penelitian ini dibangun
untuk  memberikan  gambaran  sejauh
mana lingkungan  kerja,  supervisi
pengajaran  dan  kelengkapan  sarana
prasarana  dapat  mempengaruhi
profesionalisme  guru.  Oleh  karena  itu
kerangka  konseptual  untuk
menunjukkan  hubungan  antar  variabel
yang akan diteliti, tertera pada gambar 1.
 

Gambar 1. Kerangka Konseptual

Hipotesis
Berdasarkan  kerangka  konseptual

di atas,  maka hipotesis  dalam penelitian
ini  adalah,  “diduga lingkungan  kerja,
supervisi  pengajaran  dan  kelengkapan
sarana prasarana berpengaruh signifikan
secara  simultan  dan  parsial  terhadap
profesionalisme  guru  di  SMK  Sumber
Daya Bekasi”.

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Pada  penelitian  ini  penulis
menggunakan penelitian asosiatif,  yaitu
penelitian  yang  bertujuan  untuk
mengetahui  hubungan  antara  dua
variabel  atau lebih,  yang  membuktikan
hubungan  sebab-akibat  atau  hubungan

mempengaruhi  dan  dipengaruhi  dari
variabel-variabel  yang  diteliti.
Sedangkan rancangan penelitian adalah
survey  yang  menggunakan  kuesioner
sebagai alat pengumpulan data. 

Populasi dan Sampel
 Populasi  menurut  Sugiyono

(2006)  adalah  wilayah  yang
digeneralisasi  yang  terdiri  atas
obyek/subyek yang mempunyai kualitas
dan  karakteristik  tertentu  yang
ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan  kemudian  ditarik  kesimpulannya.
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah
seluruh  guru  di  SMK Sumber  Daya  di
Bekasi berjumlah 32 orang. 

Oleh  karena  jumlah  populasi
penelitian  ini  kecil  (kurang  dari  100
orang),  maka  peneliti  tidak  mengambil
sampel,  sehingga  penelitian  ini
merupakan  penelitian  populasi  atau
sensus. Hal ini sesuai pendapat Arikunto
(2002) apabila subyeknya lebih dari 100
orang, sebaiknya sampel diambil antara
10%  sampai  dengan  25%  atau  lebih,
sedangkan  jika  subyeknya  kurang  dari
100  orang  maka  sebaiknya  diambil
keseluruhan.

Sumber dan Metode Pengumpulan Data
Sumber  data  yang  digunakan

dalam  penelitian  ini  berasal  dari
pengamatan  langsung  kepada  obyek
penelitian  (primer)  dan  studi  literatur
melalui  pencatatan  resmi  yang  sesuai
dengan  obyek  penelitian  (sekunder).
Sedangkan  metode  pengumpulan  data
yang  digunakan  adalah  dengan
kuesioner.  Parameter atau  skala
pengukuran  yang  digunakan  untuk
mengukur  jawaban  responden  dengan
menggunakan  skala  Likert,  yaitu  skala
yang digunakan untuk mengukur sikap,
pendapat  dan  persepsi  seseorang  atau
sekelompok  orang  tentang  fenomena
sosial.  Sugiyono  (2006).   Pilihan
jawaban  dibuat  dengan  secara
berjenjang dengan kriteria seperti tertera
pada tabel 1.

Tabel 1.  Penilaian Jawaban
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Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel Profesionalisme Guru (Y)

Definisi  konseptual
profesionalisme guru adalah orang yang
memiliki  kemampuan  dan  keahlian
khusus dalam bidang keguruan sehingga
ia  mampu  melaksanakan  tugas  dan
fungsinya  sebagai  guru  dengan
maksimal. Selanjutnya  definisi
operasional profesionalisme guru adalah
skor  yang  diperoleh  guru  setelah
menjawab  kuesioner  tentang
profesionalisme  guru.  Dimensi  yang
dipergunakan  untuk  mengukur
profesionalisme  guru  yakni  :  a)
menguasai  landasan  pendidikan,  b)
menguasai  bahan  pengajaran,  c)
menyusun  program  pengajaran,  d)
melaksanakan program pengajaran,  dan
e) menilai hasil pengajaran.

Variabel Lingkungan Kerja (X1)
Definisi  konseptual  lingkungan

kerja adalah suatu kondisi atau keadaan
yang ada disekitar tempat bekerja yang
dapat  mempengaruhi  kinerja  seseorang
dalam  melaksanakan  tugas-tugasnya
baik  secara  langsung  maupun  tidak
langsung  dan  dapat  berbentuk  fisik
maupun  non  fisik.  Kajian  dalam
penelitian ini lebih menitikberatkan pada
lingkungan kerja non fisik yang ada di
sekolah. Sedangkan definisi operasional
lingkungan  kerja  adalah  skor  yang
diperoleh  guru  setelah  menjawab
kuesioner  tentang  lingkungan  kerja.
Dimensi  lingkungan  kerja  dalam
penelitian ini yakni : struktur kerja dan
kelancaran komunikasi. 

Variabel Supervisi Pengajaran (X2)
Definisi  konseptual  supervisi

pengajaran  merupakan  serangkaian
usaha  pemberian  bantuan  kepada  guru
dan  pegawai  sekolah  lainnya  dalam
bentuk  layanan  profesional  yang
diberikan  secara  terus  menerus  oleh
supervisor guna  meningkatkan  mutu
proses  dan  hasil  belajar  mengajar.
Selanjutnya  definisi  operasional
supervisi  pengajaran  adalah  skor  yang
diperoleh  guru  setelah  menjawab
kuesioner  tentang supervisi  pengajaran.
Dimensi  yang  merujuk  pada  supervisi
pengajaran dalam penelitian ini yakni  :
supervisi akademik  dan supervisi
manajerial. 

Variabel  Kelengkapan Sarana Prasarana
(X3)

Definisi kelengkapan sarana dan
prasarana  adalah  kelengkapan  segala
jenis  peralatan,  perlengkapan kerja dan
fasilitas  yang  berfungsi  sebagai  alat
utama/pembantu  dalam  pelaksanaan
pekerjaan,  dan  juga  dalam  rangka
kepentingan  yang  sedang  berhubungan
dengan  organisasi  kerja.  Sedangkan
definisi operasional kelengkapan sarana
prasarana  adalah  skor  yang  diperoleh
guru  setelah  menjawab  kuesioner
tentang  kelengkapan  sarana  prasarana.
Dimensi  yang  merujuk  variabel
kelengkapan  sarana  prasarana  dalam
penelitian ini yakni :  sarana pendidikan
dan prasarana pendidikan.

Uji Kualitas Instrumen
Uji kualitas instrumen dilakukan melalui
dua tahap,  yakni  :  uji  validitas dan uji
reliabilitas.  Uji  validitas  digunakan
untuk  menguji  sejauhmana  suatu
instrumen  penelitian  mampu  mengukur
yang  seharusnya  diukur  (Arikunto,
2002).  Perhitungan  validitas  instrumen
ini  menggunakan  rumus  product
moment,  dimana syarat  minimum suatu
instrumen  untuk  dianggap  valid  jika
nilai r hitung ≥ 0,3 (Sugiyono, 2006)

Uji reliabilitas  digunakan untuk
mengukur  derajat  ketepatan,  ketelitian
atau  akurasi  yang  ditujukan  oleh
instrumen  pengukuran  (Umar,  2004).
Pengujiannya  dapat  dilakukan  secara
internal,  yaitu  pengujian  dengan
menganalisis  konsistensi  butir-butir
yang  ada.  Sedangkan  secara  eksternal,
yaitu  dengan  melakukan  test-retest.
Teknik yang digunakan dalam penelitian
ini  adalah  teknik  Cronbach’s  Alpha.
Menurut  Nugroho  (2005)  reliabilitas
suatu  variabel  dikatakan  baik  jika
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memiliki  nilai  Cronbach’s Alpha     ≥
0,60. 

Teknik Analisis Data
Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis  regresi  linier  berganda
digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh

variabel  X  (variabel  bebas)  terhadap
variabel  Y  (variabel  terikat),  yang
ditunjukkan  dengan  perubahan  nilai
rata-rata  variabel  Y  dari  perubahan
variabel X1, X2, X3 satu unit, rumusnya :
(Umar, 2004)

Y  =  a  +  b1 X1  +  b2 X2  +  b3 X3

Dimana:
Y = Profesionalisme Guru
a = Konstanta
X1 = Lingkungan Kerja
X2 = Supervisi Pengajaran
X3 = Kelengkapan Sarana Prasarana
b1, b2, b3= Koefisien Regresi

Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien
Determinasi (R2)

Sedangkan  untuk  mengetahui
besar  kecilnya  hubungan variabel  yang
diteliti  digunakan  rumus  koefisien
korelasi  product  moment,  baik  secara
parsial  maupun  simultan. Dua  variabel
dikatakan berkorelasi apabila perubahan

pada variabel yang satu akan diikuti oleh
perubahan  pada  variabel  yang  lain
secara  teratur,  dengan  arah  yang  sama
atau  dapat  pula  dengan  arah  yang
berlawanan.  Analisa  koefisien  korelasi
product  moment menurut  Umar  (2004)
dapat  dihitung  dengan  rumus  sebagai
berikut : 

     
                 
                                      ∑ Xi Y  -  1/n (∑ Xi)  (∑ Yi)
r   = 
        √ [ ∑ Xi

2  -  1/n (∑ Xi) 2 ]  [ (∑ Yi 
2) – 1/n (∑ X2) 2 ]

Dimana:
r = Koefisien korelasi linier berganda
∑ Xi = Jumlah variabel bebas
∑ Xi 

2 = Jumlah variabel bebas, dikuadratkan
∑ Yi = Jumlah variabel terpengaruh
∑ Yi 

2 = Jumlah variabel terpengaruh, dikuadratkan
n = Jumlah data

Sedangkan  koefisien  determinasi
digunakan  untuk  menentukan  seberapa
besar  pengaruh/kontribusi  variabel
bebas  (X)  terhadap variabel terikat (Y).
Nilai  koefsien  determinasi  dinyatakan
dalam  bentuk  prosentase dan
dinotasikan dengan huruf R2.

Uji Hipotesis
Uji  hipotesis  dilakukan  untuk

membuktikan  hipotesis  awal  apakah

diterima  atau  ditolak  kebenarannya.
Pengujiannya  dilakukan  dengan  uji  F
dan uji t pada taraf signifikan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Kualitas Instrumen

Penelitian  ini  menggunakan
sampel (n) sebanyak 32 orang, sehingga
hasil penelitian dianggap valid jika nilai
r  ≥  r  tabel  pada  n  =  32 (0,338).  Jika
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korelasi  antara  butir  dengan  skor  total
kurang  dari  0,338 maka  butir  dalam
instrumen  tersebut  dinyatakan  tidak
valid,  sesuai  data  r  tabel  product
moment pada taraf  signifikan 5%. Dari
hasil penelitian diketahui bahwa seluruh
butir  pernyataan   memiliki  nilai  r  ≥
0,338 dan  semuanya  mempunyai  nilai
sig 0.000,  yang berarti ≤ 5%. Sehingga
dapat  disimpulkan bahwa seluruh butir
pernyataan  dalam  kuesioner  tersebut
adalah valid. 

Sedangkan  uji  reliabilitas
dimaksudkan untuk mengetahui  apakah
instrumen  penelitian  yang  digunakan
dapat  dipercaya  sebagai  pengumpul
data, yaitu dengan menggunakan teknik
penghitungan  probabilitas  Cronbach’s
Alpha,  dimana  nilai  alpha hitung yang
berada  di  atas  nilai  Cronbach’s Alpha
0,60, maka reliabilitasnya dapat diterima
(Nugroho, 2005). 

Tabel 2.  Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach's Alpha Keterangan
Lingkungan Kerja 0.836 Reliabel
Supervisi Pengajaran 0.834 Reliabel
Kelengkapan Sarana Prasarana 0.885 Reliabel
Profesionalisme Guru 0.879 Reliabel

Dari  data  yang  ada  pada  tabel  diatas,
diketahui bahwa nilai  Cronbach’s Alpha
keempat variabel penelitian  ≥ 0,60. Hal
ini  dapat  disimpulkan  bahwa  keempat
variabel  penelitian  tersebut  adalah
reliabel.

Analisis Regresi Linier Berganda
Analisis  regresi  linier  berganda

digunakan  untuk  mengetahui  pengaruh
variabel  X  (variabel  bebas)  terhadap
variabel  Y  (variabel  terikat),  yang
ditunjukkan  dengan  perubahan  nilai
rata-rata  variabel  Y  dari  perubahan
variabel  X1,  X2,  X3 satu  unit.  Hasil
pengolahan  data  menghasilkan  temuan
sebagai berikut :

Tabel 3.  Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -8.622 4.894 -1.762 .089

Lingkungan Kerja .222 .107 .179 2.084 .046

Supervisi Pengajaran .457 .175 .354 2.617 .014

Sarana Prasarana .547 .149 .507 3.662 .001

a. Dependent Variable: Profesionalisme Guru

Dari  hasil  pengolahan  data  pada  tabel
tabel  3.,  maka   diperoleh  persamaan
regresi  :  Y  =   -  8,622 +  0,222 X1 +
0,457 X2 +  0,547 X3.  Pengertian
persamaan tersebut,  jika variabel bebas

(X1,  X2,  X3)  naik  maka  akan  diikuti
kenaikan variabel Y.

Hasil  Analisis Koefisien  Korelasi  dan
Koefisien Determinasi
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Analisis  koefiensi  korelasi
digunakan  untuk  mengetahui  keeratan
hubungan antara variabel bebas dengan
variabel  terikat.  Besarnya  nilai  r  yang
diperoleh  setelah  penghitungan
dinyatakan  dalam  rumusan  sebagai

berikut :  -  1   ≤  r   ≤  1. Untuk mencari
nilai  koefisien  korelasi  dilakukan
dengan  korelasi  product  moment.  Dari
hasil  penelitian  diperoleh  temuan
sebagai berikut : 

Tabel 4.  Analisis Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted  R
Square

Std. Error of the
Estimate Durbin-Watson

1 .910a .829 .810 2.576 1.450

a.  Predictors:  (Constant),  Sarana  dan  Prasarana,  Lingkungan  Kerja,  Supervisi
Pengajaran

b. Dependent Variable: Profesionalisme Guru

Dari  hasil  penelitian  diketahui  bahwa
nilai koefisien  korelasi  (R)  sebesar
0.910. Hal ini berarti terdapat hubungan
yang  sangat  kuat  dan  positif  antara
variabel  lingkungan  kerja,  supervisi
pengajaran  dan  kelengkapan  sarana
prasarana terhadap profesionalisme guru
di SMK Sumber Daya Bekasi.

Dari data pada tabel 4, diketahui
bahwa  nilai  koefisien  determinasi
sebesar 0.829 atau jika di prosentasekan
menjadi  82,9%.  Hal  ini  berarti  sebesar
82,9%  variasi  profesionalisme  guru
dipengaruhi  oleh  variasi lingkungan
kerja,  supervisi  pengajaran  dan
kelengkapan  sarana  prasarana,
sedangkan  sisanya  sebesar  17.1%

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang
tidak terungkap dalam penelitian. 

Pengujian Hipotesis
Uji  hipotesis  dilakukan  untuk

membuktikan  hipotesis  awal  apakah
diterima  atau  ditolak  kebenarannya.
Pengujiannya  dilakukan  dengan  uji  F
dan uji t terhadap variabel penelitian.
a. Pengujian Simultan (uji F)

Uji  F  dilakukan  untuk  melihat
signifikasi  pengaruh  variabel  bebas
secara  simultan terhadap  variabel
terikat.  Dari  hasil  penelitian  diperoleh
data sebagai berikut :

Tabel 5.  Hasil Uji F

ANOVAb

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 897.954 3 299.318 45.116 .000a

Residual 185.765 28 6.634

Total 1083.719 31

a. Predictors: (Constant), Sarana Prasarana, Lingkungan Kerja, Supervisi Pengajaran

b. Dependent Variable: Profesionalisme Guru
 
Berdasarkan hasil pengolahan data pada
tabel diatas, diperoleh hasil  bahwa nilai
sig. F hitung adalah 0.000, yang berarti
≤  5%.  Dengan  demikian  dapat
disimpulkan  bahwa  lingkungan  kerja,

supervisi  pengajaran  dan  kelengkapan
sarana prasarana berpengaruh signifikan
secara  simultan  terhadap
profesionalisme  guru  di  SMK  Sumber
Daya Bekasi
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b. Pengujian Parsial (uji t)
Uji  t  dilakukan  untuk  melihat

signifikasi  pengaruh  variabel  bebas
secara  parsial  terhadap  variabel  terikat
dengan  menggangap  variabel  lain
bersifat konstan. Pengujian ini dilakukan
dengan membandingkan masing-masing
variabel  bebas.  Berdasarkan  hasil
pengolahan  data  sebagaimana  terdapat
pada  tabel  3. diatas,  diketahui  bahwa
nilai  sig.  variabel  lingkungan  kerja
bernilai  0,046,  kemudian  nilai  sig.
variabel  supervisi  pengajaran  bernilai
0,014  dan  nilai  sig.  variabel
kelengkapan  sarana  prasarana  bernilai
0,001. Dari hasil tersebut menunjukkan
bahwa  nilai  sig.  ketiga  variabel  bebas
bernilai   ≤  5%,  sehingga  dapat
disimpulkan  bahwa  lingkungan  kerja,
supervisi  pengajaran  dan  kelengkapan
sarana prasarana berpengaruh signifikan
secara  parsial  terhadap profesionalisme
guru di SMK Sumber Daya Bekasi

KESIMPULAN
a. Lingkungan  kerja,  supervisi

pengajaran  dan  kelengkapan
sarana  prasarana  berpengaruh
signifikan  secara  parsial  dan
simultan terhadap profesionalisme
guru  di  SMK  Sumber  Daya
Bekasi  dapat  diterima
kebenarannya.

b. Kelengkapan  sarana  prasarana
mempunyai pengaruh yang paling
dominan  terhadap  profesionalis-
me  guru  di  SMK  Sumber  Daya
Bekasi.

SARAN
a. Manajemen  sekolah  harus

berupaya  semaksimal  mungkin
untuk  meningkatkan  fasilitas
pendidikan  agar  memadai  baik
secara  kuantitatif  dan  kualitatif
serta  relevan  dengan  kebutuhan.
Karena profesionalisme menuntut
adanya  kehandalan  dalam
menjalankan  tugas,  maka  perlu
adanya usaha dari organisasi yang

terus  menerus  untuk
meningkatkan  sarana  prasarana
pendidikannya.

b. Hasil  penelitian hendaknya  dapat
dipergunakan  sebagai  bahan
untuk  penelitian  selanjutnya
dengan  mempertimbangkan
keterbatasan-keterbatasan  yang
ada,  sangat  dimungkinkan  untuk
memperluas  ruang  lingkup
variabel penelitian sehingga dapat
menghasilkan  temuan  yang
berbeda  mengingat  bahwa
profesionalisme guru SMK dapat
dipengaruhi oleh beragam faktor.
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